TAEKWONDO BOND NEDERLAND

Postbus 4360
2003 EJ Haarlem
www.taekwondobond.nl
info@taekwondobond.nl

Geanonimiseerde notulen voorjaarsvergadering 2021 Taekwondo Bond Nederland
Online, 23 juni 2021
(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.)
Digitaal en/of fysiek aanwezige functionarissen, afgevaardigden en kandidaten:
FB, RG, EW, MA, MM, BT, WV, AT, SH MS, RK, RK, CA, BA, TI, EG, MB, A, BJ, MD, RG, CM, VL,
MP, DJ en MK
Afmeldingen: JL, CS, RZ en TO
1.

Opening

Vz. opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie

De leden van de notulencommissie (MS en SH) en de stemopnamecommissie (RK, TI en MK) worden
benoemd.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

RO heeft een groot succes behaald door zich te plaatsen voor de Tokyo 2020 Olympic Games.
Kwalificatie voor de Olympische Spelen is zeker niet eenvoudig.
DPL is door het IOC geselecteerd om deel te nemen namens het Olympic Refugee Team.
Het WK sparring senioren is door WT i.v.m. covid verplaatst naar 2022. De ONK staat vooralsnog
gepland om door te gaan in oktober. Bondsleden zullen als entreevrij toeschouwer welkom zijn. Een
gecombineerd NK sparring en poomsae staat gepland voor 11 december en zal afhankelijk van covid
met of zonder publiek plaatsvinden. Indien het NK door covid geen doorgang kan vinden zal poomsae
online worden georganiseerd.
PP is aangesteld als functionaris voor marketing en communicatie en gaat samen met een commissie
onder meer starten met een periodieke nieuwsbrief voor de bondsleden.
Door de scheidsrechterscoördinatoren stijl en sparring is aan belangstellende leden een gratis
reglementenseminar gegeven en afhankelijk van de beperkingen wordt getracht om voor de
breedtesport onder meer gratis trainingen in de regio’s en workshops aan te bieden, Men wordt
opgeroepen om hierin te participeren.
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Het WK sparring is dit jaar geannuleerd maar er heeft wel een aanvankelijk niet gepland EK sparring
plaatsgevonden. Voor het traject richting Olympische kwalificatie en de voorbereiding op de Spelen
zelf is geregeld dat een deel wordt gesubsidieerd door NOC*NSF.
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Halverwege het jaar zijn er zo’n 2800 betalende bondsleden. Van bijna 1200 leden, waaronder helaas
ook een aantal functionarissen, en zo’n 16 clubs staat de contributie nog open en omdat in verband
met corona alles dicht moest was er geen mogelijkheid het ledental met nieuwe leden te verhogen.
De contributies zijn momenteel zo’n 47.000 euro lager dan begroot en er is beroep gedaan op de
steunmaatregelen van de overheid. De opgebouwde financiële reserve is nu een buffer om in de
huidige tijd door te kunnen draaien.
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In het voorjaar zijn in alle districten fysieke districtsvergaderingen gehouden en hebben verkiezingen
voor afgevaardigden plaatsgevonden. De nieuwe afgevaardigden wordt specifiek gevraagd het
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 Taekwondo for All door te nemen.
In Rotterdam is men bezig met de ontwikkeling van Feyenoord City. Dit is een zeer groot project
waarbij taekwondo onderdeel s van het te realiseren nationale vechtsportcentrum. Rotterdam is ook in
beeld als mogelijke gastheer van een groot para-taekwondo evenement.
In verband met de langdurige periode dat er geen binnensportactiviteiten mochten plaatsvinden is
besloten de maximale graduatietermijn voor wedstrijden tijdelijk op te schorten.
MA behoort in het kwalificatietraject richting de Paralympische Spelen inmiddels tot de laatste 50
scheidsrechters en is door Taekwondo Europe voor een nieuwe termijn (2021-2025) benoemd tot
directeur scheidsrechters.
Taekwondo Europe start het project European Taekwondo Performance Center wat met name
topsporters van kleinere landen de mogelijkheid wil bieden om een elite programma te volgen.
De afrekening van de in het kader van de sportagenda ontvangen subsidies voldoet aan de
regelgeving en heeft groen licht gekregen.
Er zijn een aantal geschikte kandidaten, 3 sportartsen en een fysiotherapeut, voor benoeming in de
medische commissie.
4.

Vaststellen notulen najaarsvergadering 28 december 2020

De notulen en andere vergaderstukken zijn toegezonden en tevens beschikbaar bij de online
vergaderstukken. De afgevaardigden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de
gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen te stellen en vervolgens is de mogelijkheid geboden om
alvast vooraf stemmen uit te brengen zonder dat men eventueel (digitaal of fysiek) bij de vergadering
aanwezig hoeft te zijn. Deze stemmen zijn gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
zijn uitgebracht.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Op de gevraagde besluitvorming om de notulen van de
najaarsvergadering 2020 vast te stellen hebben 23 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 4
tijdens de vergadering. De notulen zijn met 27 stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld.
5.

Jaarverslag 2020

Vz. merkt op dat de Dutch Open net nog voor de uitbraak van covid-19 doorging en dat in het najaar
nog een danexamen is georganiseerd. In het jaarverslag staan ook vele deels formele zaken vermeld
die te maken hebben met onder meer veilig sportklimaat, doping enz.
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Op de gevraagde besluitvorming om het jaarverslag 2020 vast te stellen hebben 23 afgevaardigden
hun stem vooraf uitgebracht en 4 tijdens de vergadering. Het jaarverslag 2020 is met 27 stemmen
“voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld.
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6.

Financieel verslag 2020

Vz. merkt op dat er niet wordt gesubsidieerd als er al is gesubsidieerd en dat een eventuele bijdrage
van de bond aan activiteiten doelmatig en rechtmatig moet zijn.
Vz. roept op om met zijn allen de schouders er onder te zetten om activiteiten te organiseren en licht
toe dat door uitstel van diverse aanvankelijk voor 2020 geplande topsportactiviteiten ook de
bijbehorende kosten zijn doorgeschoven.
7.

Verslag van de financiële commissie

WV (lid FC) licht de bevindingen van de commissie toe en bedankt specifiek de organisatoren van de
Dutch Open. Hij geeft aan het fijn te vinden dat er gratis activiteiten voor de betalende leden worden
georganiseerd en merkt op dat het ook aan de sportscholen en verenigingen zelf is om de sport te
promoten en om niet alleen leden op te geven voor wedstrijden of danexamens. Door onder meer
lokaal en regionaal meer breedtesportactiviteiten aan te bieden kan men de leden beter motiveren.
Naar aanleiding van het advies van de FC om een werkgroep in te stellen die in de breedste zin
mogelijkheden gaat onderzoeken om als bond weer te gaan groeien merkt Vz. op dat gekeken gaat
worden naar hoe deze samen te stellen en dat voorstellen wel uitvoerbaar moeten zijn.
MP (lid FC) vraagt of hiervoor een oproep o.i.d. komt?
8.

Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2020

Op de gevraagde besluitvorming om het financieel verslag en de balans en staat van baten en lasten
over 2020 vast te stellen hebben 23 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 4 tijdens de
vergadering. Het financieel verslag en de balans en staat van baten en lasten over 2020 zijn met 27
stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld.
9.

Verlenen van dëcharge aan de leden van het bondsbestuur

Op de gevraagde besluitvorming om over 2020 décharge te verlenen aan de leden van het
bondsbestuur hebben 23 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 4 tijdens de vergadering.
Het bondsbestuur is met 27 stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” décharge verleend over 2020.
10.

Benoemen financiële commissie

Statutair dient de commissie te bestaan uit 3 leden.
JL, MP en WV zijn kandidaat voor het lidmaatschap van de financiële commissie en hebben
aangegeven de functie te aanvaarden.
Uitslag verkiezing:
MP: voor 18 stemmen en tegen 1 stem
JL: voor 17 stemmen en tegen 1 stem
WV: voor 19 stemmen en tegen 1 stem
Alle kandidaten zijn met meerderheid gekozen en zij vormen gezamenlijk de financiële commissie.

Er zijn geen kandidaten voor vacatures gesteld.
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Voorzien in vacatures

Pagina

11.

TAEKWONDO BOND NEDERLAND

Postbus 4360
2003 EJ Haarlem
www.taekwondobond.nl
info@taekwondobond.nl

12.

Behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement

Er zijn geen wijzigingen in de statuten of in een reglement voorgesteld.
13.

Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4

Er zijn geen voorstellen of amendementen ingebracht.
ACTIELIJST:
1.
Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016
2.
Onderzoek hanteren van minimum aantal leden per club 24-6-2020
3.
Instellen werkgroep ledengroei en –behoud 23-6-2021
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