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Geanonimiseerde notulen najaarsvergadering 2021 Taekwondo Bond Nederland 
Online, 22 december 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 en afgevaardigden: FB, RG, EW, MA, MM, BT,   
WV, MS, AT, SH, RvK, RK, CA, BA, TI, EG, MB, AB, BJ, MD, RGr, CM, VL, MP, DJ, CS, HD, TO, MK. 
Afmeldingen: JL, RZ. 
 
1. Opening 
 
Vz. opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie 
 
Leden notulencommissie: MS en SH 
Leden stemopnamecommissie: RvK, SH en MK 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Men kan er trots op zijn dat we dankzij de inzet van onder meer vrijwilligers en verenigingen in deze 
lastige tijd met zijn allen nog steeds zeer actief zijn en er allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Met medewerking van de gemeente Eindhoven is een prachtig ONK georganiseerd met dankzij veel 
lobbyen een sterk internationaal deelnemersveld. De deelname aan de EK stijl was goed voorbereid 
en er was een hechte groep met goede inzet en goede resultaten. Er is een nieuwsbrief samengesteld 
en een compliment aan de organisatie van het met inachtneming van de coronamaatregelen 
gehouden danexamen. 
 
De TBN is op internationaal bestuurlijk vlak sterk vertegenwoordigd. FB is herbenoemd tot vice-
president van de Europese Taekwondo Unie, MA is referee director en MM heeft hoge functies bij 
poomsae.   
 
Er zijn diverse aandachtpunten met betrekking tot de continuïteit van de bond: 
 De financiële continuïteit is als prioriteit gesteld. Er is een stukje van de reserves bij de 
begroting ingebracht maar we kunnen de continuïteitsreserve handhaven en de bond financieel sterk 
houden. Er is altijd gezorgd voor een goedkeurende accountantsverklaring en in het kader van 
transparantie heeft de financiële commissie altijd inzage in de financiële administratie; 
 Het ledenaantal staat onder druk; 
 Er is personele uitbreiding op het kantoor nodig; 
 Er moet een bestuur zijn. Artikel 9 van de statuten voorziet in de bestuurlijke continuïteit.  
Halverwege het jaar was het aantal leden 2800. Door onder meer het de afgelopen maanden 
organiseren van activiteiten is dit inmiddels weer opgelopen naar 3800. 
 
De heer JZ heeft bij de Kukkiwon in Korea met goed gevolg examen gedaan voor de 9e dan. 
 
Het afgelopen jaar zijn toen dat mogelijk was seminars en stijltrainingen georganiseerd en er zijn 
toernooien geweest in Rosmalen en district Noord-Oost. De bond ondersteund deze initiatieven en 
roept op om met zijn allen de schouders er onder te zetten, verantwoordelijkheden te delen en elkaar 
waar mogelijk te helpen. Dit geldt ook indien men eventueel het bondsbureau wil ondersteunen. 
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Het World Taekwondo Global Membership Systeem staat momenteel op hold. Mogelijk toekomstige 
verdere implementatie is mede AVG technisch een moeilijke kwestie.    
 
De notulen, jaarplan en begroting zijn toegezonden en tevens online beschikbaar. Men is tot uiterlijk 
72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om hier schriftelijk vragen over te 
stellen. Deze zijn behandeld en de antwoorden zijn gecommuniceerd naar de afgevaardigden die 
vervolgens de mogelijkheid is 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.  
 
Gestelde vraag/vragen: 
Naar aanleiding van de onderwerpen notulen voorjaarsvergadering en jaarplan 2022 wordt opgemerkt 
dat ‘’Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering’’ al sinds 2016 op de actielijst staat. Verder 
staan in het gepresenteerde jaarplan als belangrijke activiteiten bij wedstrijdsport ‘’Stimulering 
organisatie van wedstrijden op gedifferentieerde niveaus en voor specifieke doelgroepen en promotie 
c.q. organisatie van online kampioenschappen’’ en bij breedtesport en sportparticipatie ‘’Aanbieden 
van laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden (onder meer wedstrijden en stages) op alle 
niveaus en voor iedereen die zijn afgestemd op de ontwikkeling, leeftijd en interesse van met name 
beginnende sporters en recreanten en waarbij het plezier en het enthousiasme voor de sportbeleving 
centraal staat”.   
Aangezien deze zaken nauw samenhangen wordt gevraagd om deze waar er sprake is van 
overlapping c.q. raakvlakken als één geheel te onderzoeken zodat onder meer mogelijk noodzakelijke 
aanpassing van reglementen ook maar één keer hoeft plaats te vinden. Gelet op de urgentie voor het 
ledenaantal wordt de ALV gevraagd het bestuur een uiterste datum aan te geven waarop de tijdens de 
voorjaarsvergadering besproken werkgroep geformeerd moet zijn, de prioriteit van de werkgroep eerst 
te leggen bij genoemde zaken en aan te geven wanneer deze een plan dient te presenteren. 
Voorgesteld wordt om de werkgroep voor eind januari 2022 te hebben geformeerd en uiterlijk 31 maart 
2022 een eerste rapportage te laten presenteren aan de portefeuillehouders wedstrijdzaken en 
breedtesport. 
Antwoord: 
Het bestuur zal voor 31 januari 2022 een werkgroep samenstellen met als opdracht de genoemde 
problematiek te onderzoeken, uit te werken en in kaart te brengen. De werkgroep dient voor 31 maart 
2022 rapport uit te brengen aan het bestuur dat opvolgend hierop binnen een maand op basis van dit 
rapport concrete besluiten en verdere actie zal ondernemen.   

4. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 23 juni 2021 
 
Op de gevraagde besluitvorming om de notulen van de voorjaarsvergadering 2021 vast te stellen 
hebben 26 van de 27 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 0 tijdens de vergadering. De 
notulen zijn met 26 stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld. 

5. Vaststellen jaarplan 2022 
 
Toelichting: 
 WK senioren in China is inmiddels afgelast en gaat mogelijk naar Mexico; 
 De organisatie van de Dutch Open staat gepland; 
 Bedoeling is om zoveel mogelijk laagdrempelige en makkelijk te organiseren activiteiten aan te 

bieden. Dit wordt verder uitgewerkt; 
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 Getracht zal worden om leden / trainers tijdens opleiding en seminars nadere uitleg te geven over 
onder meer administratief-organisatorische zaken zoals hoe te registreren voor wedstrijden enz.; 

 Op basis van overleg met de auditorganisatie is de komende trainersopleiding laagdrempeliger 
qua tijdsbesteding (minder cursusdagen), financieel (lager cursusgeld) en aantal af te leggen 
Proeven van Bekwaamheid (3 in plaats van 5). Mogelijk motiveert dit meer potentiële deelnemers; 

 Gelet op internationale ontwikkelingen t.a.v. danexamens is overleg met de Kukkiwon belangrijk; 
 Belangrijke aandachtspunten zijn het promoten van een veilig sportklimaat en het voorkomen van 

grensoverschrijdend gedrag; 
 Het World Taekwondo global membership dient verder te worden geïmplementeerd. 

 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 
De aanpassingen bij de trainersopleiding zijn mooie ontwikkelingen, Er wordt gepleit voor een voor 
mensen zonder auto beter bereikbare locatie (aanwezigheid treinstation). 
 
Op de gevraagde besluitvorming om het jaarplan 2022 vast te stellen hebben 26 van de 27 
afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 0 tijdens de vergadering. Het jaarplan 2022 is met 26 
stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld. 
 
6. Vaststellen begroting 2022 
 
Toelichting: 
 Er is sprake van een rustige begroting waarin geen bijzondere zaken staan; 
 Voor de Dutch Open is een kleiner resultaat dan gebruikelijk opgenomen; 
 De bondscontributies zijn begroot op 150K; 
 De algemene reserve wordt ingezet en de continuïteitsreserve kan worden vastgehouden. 

Op de gevraagde besluitvorming om de begroting 2022 vast te stellen hebben 26 van de 27 
afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 0 tijdens de vergadering. De begroting 2022 is met 26 
stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld. 
 
7. Voorzien in vacatures 
 
Verkiezing leden bondsbestuur: 
 
De heer FB is statutair aftredend. Hij is door 3 afgevaardigden kandidaat gesteld voor een nieuwe 
termijn als voorzitter van het bondsbestuur en heeft aangegeven de functie te aanvaarden. 
De heer RG is statutair aftredend. Hij is door 3 afgevaardigden kandidaat gesteld voor een nieuwe 
termijn als lid van het bondsbestuur en heeft aangegeven de functie te aanvaarden. 
De heer EW is statutair aftredend. Hij is door het bondsbestuur kandidaat gesteld voor een nieuwe 
termijn als lid van het bondsbestuur en heeft aangegeven de functie te aanvaarden. 
 
Er hebben zich geen andere kandidaten voor de vacante posities gemeld. Gelet op het bereiken van 
de maximale zittingstermijn van een aantal kandidaten wordt geattendeerd op het in acht moeten 
nemen van artikel 9.6 van de statuten.   
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of de termijn na 12 jaar weer voor een periode van 4 jaar is. 
De termijn is conform de statuten inderdaad weer voor 4 jaar. Overigens is ook bepaald dat men is 
gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en dat een lid van het bondsbestuur, ook al is hij 
voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene ledenvergadering met onder meer twee 
derde van de uitgebrachte stemmen kan worden ontslagen. 
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Gevraagde besluitvorming: Besluit om in dit individuele uitzonderingsgeval af te wijken van de 
maximale zittingstermijn van 12 jaar en de heer FB te benoemen tot voorzitter van het bondsbestuur. 
Uitslag verkiezing: Voor 23 stemmen en tegen 1 stem. 
 
Gevraagde besluitvorming: Besluit om in dit individuele uitzonderingsgeval af te wijken van de 
maximale zittingstermijn van 12 jaar en de heer RG te benoemen tot lid van het bondsbestuur. 
Uitslag verkiezing: Voor 21 stemmen en tegen 3 stemmen. 
 
Gevraagde besluitvorming: Benoeming de heer EW tot lid van het bondsbestuur. 
Uitslag verkiezing: Voor 17 stemmen en tegen 7 stemmen. 
 
Naar aanleiding van een opmerking uit de vergadering dat het jammer is dat er geen kleine uitleg is 
van wat hij tot nu toe heeft bereikt en wat zijn doelstelling voor de komende 4 jaren is geeft EW onder 
meer een korte toelichting op de plannen voor de komende periode. 
Vz. complimenteert zijn medebestuursleden met het verloop van de recente EK stijl en de organisatie 
van de Dutch Open en benadrukt het belang van met elkaar iets doen.  

8. Behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement 
  
Er zijn geen wijzigingen in de statuten of in een reglement voorgesteld. 

9. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 
 
Er zijn geen voorstellen of amendementen ingebracht.  
 
Vz. geeft aan dat er serieus aan de slag wordt gegaan met de problematiek rond ledengroei en 
ledenbehoud en merkt op dat de organisatie van wedstrijden voor organisatoren ook financieel 
haalbaar moet zijn en dat er rekening moet worden gehouden met een veilig sportklimaat. 
 

 
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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