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Geanonimiseerde notulen voorjaarsvergadering 2019 Taekwondo Bond Nederland
Nieuwegein, 26 juni 2019
(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

Vz. heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een minuut stilte in verband met het
overlijden van de voormalig manager van het Nederlands team.
2.

Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie

De leden van de notulencommissie en de stemopnamecommissie worden benoemd.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Geen
4.

Vaststellen notulen najaarsvergadering 19 december 2018

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen en de notulen worden per acclamatie vastgesteld.
5.

Jaarverslag 2018

Vz. deelt bij internationale bestuursfuncties mee dat hij inmiddels benoemd is tot deputy president van
WTE en bij organisatie en infrastructuur het voornemen de bezetting van het bureau uit te breiden.
Een bondsraadslid (a) vraagt naar aanleiding van prestaties laatste 64 en laatste 32 hoe groot deze
poules waren en betwijfelt of betreffenden wel mee hadden moeten doen.
Vz. stelt van wel als men zich heeft gekwalificeerd volgens de selectiecriteria.
Een bondsraadslid (b) merkt op dat Taekwondo Academy Almere in 2018 heeft deelgenomen aan een
event van de Edwin van der Sar Foundation en zou graag zien dat dit, mede gelet op de promotie van
de taekwondosport, in 2019 onder de paraplu van de TBN kan gebeuren.
Het jaarverslag 2018 wordt per acclamatie vastgesteld.
6.

Financieel verslag 2018

Het verslag wordt doorgenomen en Vz. deelt mee dat er een bevestiging aan de accountant is
afgegeven dat onder meer alle relevante informatie voor de controlewerkzaamheden is verschaft.

Het verslag wordt doorgenomen en een lid van de commissie geeft een toelichting. De administratie is
op orde en de jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële stand van zaken. Er is sprake
van een positief resultaat maar dat is deels veroorzaakt door minder georganiseerde activiteiten. Men
doet een oproep om evenementen te organiseren wat weer een stimulans kan zijn voor ledengroei en
om middelen in te zetten om te groeien c.q. sterker te worden. De commissie ziet een goed financieel
beleid en adviseert de jaarrekening goed te keuren en décharge te verlenen.
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Verslag van de financiële commissie
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Vz. stelt dat er sprake is van een goed objectief verslag van de bevindingen en merkt op dat er bewust
een continuïteitsreserve is opgenomen. Begrote middelen dienen wel te worden besteed maar soms
worden kosten ook overgenomen door lokale organisaties c.q. instanties. De bedoeling is om op de
juiste wijze te besteden.
Bondsraadslid (a) vraagt of het ook de bedoeling is dat de districten hier wat mee doen.
Vz. stelt voor eventueel een coördinator in districten in te zetten om activiteiten te organiseren.
Het bondsraadslid vraagt of iemand uit het hoofdbestuur dit kan doen.
Vz. merkt op dat het wel vrijwilligers moeten zijn.
Een lid van het hoofdbestuur wil na de zomer een bijeenkomst in Zuid beleggen om na te gaan wat
men wil.
Bondsraadslid (a) merkt op de clubs hun leden moeten opgeven en is blij met een actief bestuur.
Een lid van het hoofdbestuur heeft diverse clubs bezocht en heeft positieve reacties ontvangen.
Bedoeling hiervan is ook dat men eventueel activiteiten gaat organiseren. Dit kunnen low budget maar
wel kostendekkende activiteiten zijn.
Vz. merkt op dat de georganiseerde sport een belangrijk uitgangspunt is.
Bondsraadslid (a) vraagt of er iets wordt gedaan aan de zogenaamde blinde vlekken (regio’s met
geen of nauwelijks taekwondo) zoals bijvoorbeeld inzet van een demoteam.
Bondsraadslid (b) vraagt naar de voortgang van de marketingstrategie.
Vz. merkt op dat men hier mee bezig is en aan te willen haken bij Europese initiatieven.
8.

Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2018

De balans en staat van baten en lasten wordt per acclamatie vastgesteld.
9.

Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur

Er wordt per acclamatie décharge verleend over het jaar 2018.
10.

Benoeming financiële commissie

Drie aanwezige bondsleden worden gekozen als lid van de financiële commissie.
Een aftredend lid van de commissie wordt door zijn voormalige collega’s van de FC bedankt voor zijn
inzet de afgelopen jaren.
11.

Voorzien in vacatures

Er zijn geen vacatures voor het hoofdbestuur.
12.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten

Er zijn geen voorstellen of amendementen.
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ACTIELIJST:
1.
Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016
2.
Ontplooien initiatieven voor ledenwerving en -behoud 14-06-2017
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