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Geanonimiseerde notulen najaarsvergadering 2018 Taekwondo Bond Nederland  
Nieuwegein, 19 december 2018 
 
(N.B.: De intentie van de notulen is een  schriftelijk verslag van de vergadering waarin wordt 
weergegeven wat er in de vergadering is besproken, niet letterlijk, en vooral besloten.)  
 
1. Opening. 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie. 
 
De leden van de notulencommissie en van de stemopnamecommissie worden benoemd. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
District Noord-Oost heeft inmiddels weer een voltallig bestuur. Het blijft echter moeilijk om in de 
districten bestuurders en andere vrijwilligers te krijgen. 
 
4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 26 juni december 2018. 
 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden per acclamatie vastgesteld. 

5. Vaststellen jaarplan en begroting 2019. 
 
Een bondsraadslid (a) vindt dat bij breedtesport het budget in verhouding te laag is ten aanzien van de 
ambities en vraagt wie de portefeuillehouder breedtesport is.  
Vz. merkt op dat dit aan de orde komt bij de behandeling van de begroting en dat de uitvoering van 
breedtesportactiviteiten bij de districten ligt. 
Het bondsraadslid mist de aansluiting tussen het breedtesportbudget, waaronder de doorbelaste 
bedragen voor staf en overige begeleiding, en de ambities.  
Bondsdirecteur verduidelijkt de gehanteerde doorbelastingssystematiek. Het gaat hier om 
doorbelasting naar de diverse beleidsterreinen van ingeschatte tijdsbesteding en overheadkosten.  
Bondsdirecteur merkt op dat het begrote budget gebaseerd is op de huidige lagere inkomsten uit 
contributies en de feitelijke omstandigheid dat er momenteel minder activiteiten door districten worden 
georganiseerd.  
Er worden overigens wel diverse activiteiten door verenigingen georganiseerd die de TBN stimuleert. 
Het bondsraadslid stelt eventueel een andere presentatie voor. 
Vz. merkt op dat de opgenomen bedragen netto bedragen zijn en dat die afhankelijk van werkelijk 
gerealiseerde activiteiten kunnen toenemen. 
 
Bondsdirecteur merkt op dat de doorbelaste bedragen niet willekeurig zijn maar dat het gaat om 
werkelijke tijdsbesteding. 
Het bondsraadslid stelt voor om duidelijk in te zetten op activiteiten ten behoeve van ledengroei. 
Vz. merkt op dat het moet gaan om activiteiten binnen de georganiseerde sport en dat de budgetten 
niet zo maar kunnen worden opgehoogd. 
Een bondsraadslid (b) stelt voor het werven van leden voor om meer te bieden aan potentiële leden 
en eventueel activiteiten te organiseren waar ook nog niet leden aan mee kunnen doen.   
Een bondsraadslid (a) pleit ervoor om te constateren wat we eraan kunnen doen en wat we gaan 
doen met de beschikbare middelen om de doelstelling te realiseren. 
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Vz. stelt dat het gaat om de activiteiten en dat als er meer activiteiten zijn de inkomsten en uitgaven 
omhoog gaan. Indien de districten niet kunnen organiseren is het de bedoeling dat de bond het doet.  
 
Vz. merkt op dat in de begroting € 10.000 uit de algemene reserves ter dekking is opgenomen.  
  
Het jaarplan en de begroting 2019 worden per acclamatie vastgesteld. 

6. Voorzien in vacatures 
 
Er zijn geen aftredende leden van het hoofdbestuur en geen vacatures.  
 
7. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten. 
 
Bondsdirecteur verduidelijkt dat het gaat om schriftelijke voorstellen die zijn voorzien van een 
toelichting. Er zijn in deze geen voorstellen of amendementen ingediend. 
 
De vragen uit district Zuid inzake het danexamen kunnen, zoals in een eerdere ALV  aangegeven, 
eerst worden opgenomen met de Technische commissie.  
Portefeuillehouder technische zaken merkt op dat na de vergadering eventueel een mogelijkheid is 
voor uitleg. 
 
Een bondsraadslid (b) vraagt of het bestuursbesluit inzake haalbaarheidsonderzoek organisatie EK 
sparring of stijl betreft. 
Vz. merkt op dat er nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
Vz. merkt op dat een klachtenbrief vanuit Zuid inzake de NK stijl wordt meegenomen bij een evaluatie 
van het evenement.  
 

 
ACTIELIJST: 
 
1. Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016 
 
2. Ontplooien initiatieven voor ledenwerving en -behoud 14-06-2017 
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