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Geanonimiseerde notulen voorjaarsvergadering 2020 Taekwondo Bond Nederland 
Online, 24 juni 2020 
 
(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 welkom en deelt mede dat deze digitale vergadering mogelijk is op basis van een  
tijdelijke corona-spoedwet en dat ook gehandeld wordt conform deze spoedwet. Vz. merkt op dat de 
spoedwet een uitstel van 4 maanden inzake de financiële verantwoording mogelijk maakt. Echter, 
vanwege vereisten om voor 1 juli te verantwoorden richting onder meer leden en subsidiegever is 
besloten om hiervan geen gebruik te maken.  
De afgevaardigden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld 
om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de in de oproep vermelde onderwerpen. Er zijn 
geen vragen gesteld en de afgevaardigden is de mogelijkheid geboden om alvast vooraf hun stem uit 
te brengen zonder dat ze eventueel (digitaal of fysiek) bij de vergadering aanwezig zijn, waarbij hun 
stemmen gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.     
21 afgevaardigden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
Het zijn moeilijke tijden voor de sportsector. De TBN heeft een beroep gedaan op diverse regelingen 
van de overheid ter ondersteuning tijdens de corona crisis, waaronder de NOW-regeling. Tevens is er 
in een brief naar contacten in de Tweede Kamer informatie verschaft over hoe de Taekwondo sport in 
Nederland weer van start zou kunnen gaan. Met name zijn er protocollen verstrekt waarin de 
mogelijkheden van zowel stijl als sparring Taekwondo zijn uitgewerkt. 
 
Vanwege de corona-pandemie zijn er voor de Taekwondobond momenteel te veel onzekerheden om, 
gelet op eventuele grote organisatorische en financiële gevolgen, zich onherroepelijk te verbinden aan 
grote evenementen zoals de Dutch Open en om deze op een verantwoorde wijze voor te bereiden en 
te organiseren. Ook bij World Taekwondo (WT) zijn momenteel grote twijfels over het doorgaan van 
evenementen.  
 
De associatie van internationale federaties van olympische zomersporten heeft recent een rapport 
gepubliceerd met de bevindingen van een onderzoek naar de governance bij deze federaties. Op 
basis van behaalde scores zijn de 32 betreffende federaties ingedeeld in een viertal groepen (A1, A2, 
B en C). In de hoogste groep zitten 6 federaties. WT is een groep opgeklommen en is nu samen met 7 
andere federaties opgenomen in de één na hoogste groep.   
 
Tijdens deze vergadering worden slechts een beperkt aantal agendapunten behandeld. Deze zijn 
onder meer noodzakelijk voor de verantwoording van ontvangen subsidies. Overige onderwerpen en 
meer beleidsmatige zaken zullen, mits de omstandigheden zijn genormaliseerd, in een reguliere 
vergadering later in het jaar worden behandeld  
 

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie 
 
De leden van de notulencommissie en de stemopnamecommissie worden benoemd. 
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3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 11 december 2019 
 
De notulen zijn vooraf toegezonden en worden tijdens de vergadering tevens online gedeeld en 
doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
Op de gevraagde besluitvorming “het bestuur stelt voor om de notulen van de najaarsvergadering 
2019 vast te stellen” hebben 21 afgevaardigden vooraf hun stem uitgebracht.   
De notulen zijn met 21 stemmen “eens” en 0 stemmen “oneens” vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2019 
 
Het jaarverslag is vooraf toegezonden en wordt tijdens de vergadering tevens online gedeeld en 
doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 
Op de gevraagde besluitvorming “het bestuur stelt voor om het jaarverslag 2019 als weergave van de 
activiteiten in de vereniging en het gevoerde beleid vast te stellen” hebben 21 afgevaardigden vooraf 
hun stem uitgebracht. 
Het jaarverslag is met 21 stemmen “eens” en 0 stemmen “oneens” vastgesteld. 
 
 
5. Financieel verslag 2019 
 
De jaarrekening is vooraf toegezonden en wordt tijdens de vergadering tevens online gedeeld en 
doorgenomen.   
Vz. attendeert op de goedkeurende onafhankelijke accountantsverklaring en op de verwijzing in het 
bestuursverslag naar de uitbraak van het coronavirus en de onder meer financiële consequenties 
daarvan voor de bond in 2020 en wellicht komende jaren. Het huidige ledenbestand en de aanwas 
van nieuwe leden wordt negatief beïnvloed en de organisatie van activiteiten bemoeilijkt..  
 
Vz. licht toe dat het positieve resultaat over 2019 wordt toegevoegd aan de reserves. Tevens merkt de 
Vz. op dat de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële reserves er momenteel voor zorgen dat 
ten tijde van deze corona crisis geen acute betalingsproblemen zijn ontstaan. De continuïteit van de 
organisatie is hierdoor dan ook niet in gevaar gekomen.   
 
Directie licht toe dat diverse in 2019 georganiseerde wedstrijden en activiteiten mede mogelijk zijn 
gemaakt door ondersteuning vanuit lokale en regionale instanties.  
 
Vz. deelt mede dat door de corona pandemie WT ook in financieel zwaar weer zit en dat nationale 
bonden moeten uitkijken dat er straks in tegenstelling tot bij diverse andere internationale federaties 
straks geen sprake is van steun van onder naar boven.  
 

6. Verslag van de financiële commissie 
 
Het verslag van de financiële commissie is vooraf toegezonden en wordt tijdens de vergadering 
tevens online gedeeld en doorgenomen.  
Een lid van de commissie licht de bevindingen toe en geeft aan dat de financiële administratie goed is 
geregeld en goed gedocumenteerd.  
Belangrijk aandachtspunt is het al een aantal jaren teruglopende ledenaantal en de dalende 
inkomsten uit contributies. Mogelijk en mits werkbaar kan een hogere bijdrage worden gevraagd van 



TAEKWONDO BOND NEDERLAND 
Postbus 4360 
2003  EJ   Haarlem 
www.taekwondobond.nl 
info@taekwondobond.nl 
 
 
 
 
 

 
          

Algemene ledenvergadering Taekwondo Bond Nederland 24 juni 2020   

Pa
gi

na
3 

sportscholen en verenigingen en kunnen deze beloond worden met een korting afhankelijk van het 
aantal  opgegeven leden.   
Vz. geeft aan dat nader wordt gekeken naar het hanteren van een minimum aantal leden per club.  
Directie roept de aanwezigen op om mee te denken over het aanbieden van activiteiten die  straks 
mogelijk weer kunnen plaatsvinden als de corona-maatregelen versoepelen. 
 

7. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2019 
 
Op de gevraagde besluitvorming “het bestuur stelt voor de jaarrekening 2019 met de 
controleverklaring en het bestuursverslag goed te keuren en de balans en staat van baten en lasten  
vast te stellen” hebben 21 afgevaardigden vooraf hun stem uitgebracht. 
Met 21 stemmen “eens” en 0 stemmen “oneens” zijn de jaarrekening met de controleverklaring en het 
bestuursverslag goedgekeurd en is de balans en staat van baten en lasten vastgesteld. 
 
 
8. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur 
 
Op de gevraagde besluitvorming “het bestuur vraagt decharge (goedkeuring) te verlenen voor het 
gevoerde beleid” hebben 21 afgevaardigden vooraf hun stem uitgebracht. 
De decharge is verleend met 21 stemmen “eens” en 0 stemmen “oneens”. 
 
 
 
Directie geeft aan dat er goede ervaringen zijn met het inmiddels in gebruik genomen 
registratiesysteem van het Centrum Veilige Sport Nederland en attendeert de functionarissen op hun 
meldplicht in het kader van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 
 

 
 

ACTIELIJST: 
1. Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016 
2. Onderzoek hanteren van minimum aantal leden per club 24-6-2020 
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