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Geanonimiseerde notulen najaarsvergadering 2019 Taekwondo Bond Nederland
Nieuwegein, 11 december 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

De voorzitter (Vz.) heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2.

Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie

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

Mededelingen en ingekomen stukken

Aansluitend op de vergadering zal een presentatie van het systeem van Ludus Alliance plaatsvinden
en zal op initiatief van bondsraadslid (a) een brainstorm worden gehouden om ideeën te delen voor
het in stand houden van het ledenbestand.
4.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 26 juni 2019

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

Behandeling wijziging statuten, algemeen- en districtsreglement

De voorgestelde statutenwijziging wordt besproken en Vz. licht de argumenten toe en deelt mede dat
tot een wijziging kan worden besloten met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen waarbij tenminste de aanwezigheid van twee derden van de stemgerechtigden
vereist is. De voorgestelde wijzigingen hebben te maken met naamswijziging van internationale
federatie en maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie
en doping. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt per acclamatie aangenomen en de
vergadering machtigt het bestuur en de directie om een notariële akte te laten opstellen en verder alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de statutenwijziging, waartoe
besloten is.
De voorgestelde wijzigingen van het algemeen reglement worden besproken en de toevoeging van de
bepaling met betrekking tot het Case Management Systeem Sport (CMSS) wordt specifiek toegelicht.
Er volgt een korte discussie naar aanleiding van een vraag van bondsraadslid (b) over eventuele
registratie in het systeem van de bij een wedstrijd verstrekte gele kaart.
Het voorstel tot wijziging van het algemeen reglement wordt per acclamatie aangenomen.
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De voorgestelde wijzigingen van het districtsreglement worden besproken. Bondsraadslid © merkt op
dat er momenteel niet voldoende vrijwilligers zijn voor districtsbesturen en vraagt zich af of het
bondsbestuur dit alleen wel aan kan. Bondsraadslid (d) vraagt naar een checklist voor de organisatie
van wedstrijden.
De portefeuillehouder merkt op dat hij samen met bondsraadslid (d) recent nog heeft begeleidt bij de
organisatie van een toernooi.
Het voorstel tot wijziging van het districtsreglement wordt per acclamatie aangenomen.
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6.

Vaststellen jaarplan en begroting 2020

Het jaarplan wordt doorgenomen en bij diverse beleidsterreinen worden opmerkingen geplaatst.
Topsport: Vz. meldt dat World Taekwondo Europe bezig is met een project talenten 2024. Er komt een
ranking en landen kunnen participeren in trainingsprogramma’s. Bondsraadslid (a) merkt op dat voor
2020 trainingen tussen de diverse regioselecties staan gepland.
Streven bij stijl is onder meer om meer scholen en verenigingen te bereiken en een laagdrempeliger
wedstrijdreglement te introduceren.
Bondsraadslid © vraagt wie de bondscoach bij sparren is en wie er boven de regiotrainers staat.
Vz. merkt op dat de functie per evenement wordt ingevuld en dat er sprake is van een samenvoeging
van trainers.
Wedstrijdsport: Vz. geeft aan dat de organisatie van het ONK een zware klus is en dat getracht wordt
wat te doen aan het samenvallen van meerdere G-toernooien. De bondsdirecteur (Bd) merkt op dat dit
moeilijk is gelet op de vele toernooien en de beperkingen ten aanzien van het reserveren van
accommodaties.
Bondsraadslid (a) vraagt of aan het opzetten van een wedstrijdstructuur ook een begroting is
gekoppeld.
Bd. antwoord dat er geen specifieke begroting aan vast zit aangezien het in dit geval het toekennen
van een soort ranking aan reeds bestaande wedstrijden betreft.
Arbitrage: Bondsraadslid © merkt op dat er sprake is van weinig aanwas van jonge scheidsrechters.
De portefeuillehouder antwoord dat er momenteel voldoende scheidsrechters zijn.
Bondsraadslid (b) vindt dat er geen Nederlandse scheidsrechters moeten worden uitgesloten.
De leden van de NSC antwoorden dat het scheidsrechters betreft die nagenoeg niet in Nederland
actief zijn en ook niet de moeite nemen om te reageren op een uitnodiging.
Vz. merkt op dat internationale scheidsrechters onder meer ook zijn opgeleid om aankomende
scheidsrechters in Nederland te begeleiden.
Gradenwezen: De portefeuillehouder merkt op dat men voornemens is een bijeenkomst met trainers
te organiseren en dat deze onder meer dient als input voor het actualiseren van de reglementering ..
Vz. merkt op dat danpromotie op de agenda staat en dat de Kukkiwon wil moderniseren.
PR: Bondsraadlid (b) merkt op dat er in de regionale bladen weinig aandacht voor taekwondo is.
Grensoverschrijdend gedrag: De portefeuillehouder stelt dat de TBN en alle betrokkenen gehouden
zijn aan regels en dat hier wat mee moeten doen. Deze regels zijn niet vrijblijvend. De TBN heeft niet
de rol van rechter maar heeft wel een verantwoordelijkheid voor een veilig sportklimaat.
Bd. merkt op dat ook functionarissen een verantwoordelijkheid hebben en dat op de website
uitgebreide informatie is gepubliceerd.
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Bondsraadslid (b) merkt op dat er een laag bedrag voor de OS Tokyo is begroot.
Bd. licht toe dat na plaatsing de kosten voor deelname aan de OS grotendeels worden gefinancierd
vanuit NOC*NSF.
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Het jaarplan 2020 wordt per acclamatie vastgesteld.
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Bondsraadslid © merkt op dat het resultaat bij de ONK door onder meer de inzet van vrijwilligers wordt
gerealiseerd en merkt op dat de afgelopen jaren geen reservering is opgebouwd.
Vz. geeft aan dat het resultaat is opgenomen in het totale financiële beeld.
De begroting 2020 wordt per acclamatie vastgesteld.
7.

Voorzien in vacatures

Er zijn geen vacatures voor het hoofdbestuur.
8.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten

Er zijn geen voorstellen of amendementen.
ACTIELIJST:
1.
Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016
2.
Ontplooien initiatieven voor ledenwerving en -behoud 14-06-2017
3.
Opstellen notariële akte statutenwijziging 11-12-2019
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