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Geanonimiseerde notulen voorjaarsvergadering 2022 Taekwondo Bond Nederland 
Nieuwegein 22 juni 2022 
 
(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.)  
 
Aanwezige functionarissen en afgevaardigden: FB, EW, RG, MM, BT, WV, JL, SH, TI, RK, CA, EG, 
AB, BJ, RG, MP, CS, RZ, MI, SB, TV, MK. 
Afmeldingen: MA, MS, AT, MD, VL, DJ, BA, HD, TO, PD. 
 
1. Opening 
 
Vz. opent de vergadering, stelt vast dat er 17 afgevaardigden aanwezig zijn en geeft aan het fijn te 
vinden dat er weer een fysieke vergadering plaats kan vinden. 
 
2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie 
 
Leden notulencommissie: RK en SH 
Leden stemopnamecommissie: AB, TI en BT 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
RZi treedt per 1 juli in dienst als bondscoach sparring. Hier ligt een mooie uitdaging om onder meer te 
gaan bouwen aan een nieuw team. 
TV is op vrijwillige basis aangesteld als bondscoach stijl. Streven is om het trainingsprogramma bij 
deze discipline verder te professionaliseren. 
 
Er is een samenwerking aangegaan met de Koreaanse ambassade voor de organisatie van diverse 
activiteiten zoals een optreden van het Kukkiwon demoteam en een Ambassadors Cup. In juli zal er 
een Korean Culture Day en een eventueel jaarlijks terugkerende taekwondodag plaatsvinden. 
 
GB heeft bij de Kukkiwon in Korea met goed gevolg examen gedaan voor de 9e dan en aan HM is 
tijdens de EK in Manchester de 9e dan van de European Taekwondo Union uitgereikt voor zijn 
prestaties en verdiensten voor het taekwondo. 
 
Het is lastig een geschikte datum te vinden voor de ONK sparring en er moet ook rekening worden 
gehouden met allerlei regelgeving. De gemeente Eindhoven is in deze een goede partner. Een 
officiële status voor een ONK stijl is kostbaar en er dienen dan ook wel voldoende deelnemers te zijn. 
 
Het aantal bondsleden is momenteel zo’n 3800. 
 
Er zijn besprekingen met potentiële sponsors. 
 
De tijdelijke locatie van het nationale vechtsportcentrum te Rotterdam is in april in gebruik genomen 
en inmiddels is ook gestart met de taekwondotrainingen. 
 
Er dient rekening te worden gehouden met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de daarin 
opgenomen verantwoordelijkheid van bestuurders. 
 
In 2023 worden in Ahoy te Rotterdam de European Para Championships gehouden. Taekwondo is 
één van de 11 sporten die op het programma staan. 
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De TBN participeert met een aantal andere Europese taekwondobonden in een programma dat is 
aangemeld bij het European Tenders Portal van de EU. 
 
De werkgroep voor ledengroei en ledenbehoud is aan de slag gegaan. 
 
De verplichte UBO registratie bij de KvK is ingediend.  
  
Tussen de lockdowns door zijn eind 2021 nog een ONK en een danexamen georganiseerd. 
 
Grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk aandachtspunt. 
 
Vragen vanuit district Zuid zullen later in de vergadering aan de orde komen.  
 
4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 22 december 2021 
 
De notulen worden per acclamatie vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2021 
 
Een aantal punten worden door de Vz. benadrukt c.q. toegelicht: 
 In Zuid-Nederland en West-Nederland waren geen kandidaten voor het districtsbestuur en zijn de 

bestuursfuncties vacant; 
 Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden; 
 De regelgeving rond Goed Sportbestuur moet worden nageleefd en de vigerende statuten en 

reglementen voldoen aan de minimale kwaliteitseisen; 
 De code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd en deze is gebaseerd op de principes 

verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Hieruit voortkomende nieuwe 
minimale kwaliteitseisen zullen in de periode 2022-2024 worden geïmplementeerd; 

 Er is een medische commissie benoemd en de taken van deze commissie komen onder meer 
voort uit de medical code van World Taekwondo; 

 In oktober heeft nog een Dutch Open Sparring plaats kunnen vinden en dit toernooi had een G-
ranking status van World Taekwondo; 

 Aandacht voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag is heel belangrijk en de TBN heeft 
diverse maatregelen getroffen om dit gedrag een halt toe te roepen; 

 De toelating van de TBN tot de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers is gecontinueerd; 
 In 2021 heeft een externe audit plaatsgevonden van de opleiding taekwondo trainer-coach en de 

uitslag van deze audit was positief wat betekent dat de toetsing van de TBN voldoet aan met 
NOC*NSF overeengekomen kwaliteitscriteria; 

 Het is belangrijk om de taekwondo sport goed te promoten en positief uit te dragen. 
 

Het jaarverslag wordt per acclamatie vastgesteld. 
 
Vz. geeft aan voor agendapunt 6 eerst agendapunt 7 te behandelen  
 
7. Verslag van de financiële commissie 
 
Het verslag wordt door de afgevaardigden doorgenomen en WV (lid FC) licht de bevindingen van de 
commissie toe en geeft aan dat de FC adviseert décharge te verlenen. 
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JL (lid FC) merkt op dat het ledenaantal zakt en roept iedereen op om er voor te zorgen dat dit weer 
gaat stijgen. Hij stelt voor een minimum aantal leden per club te hanteren en het aantal dat  ontbreekt 
aan te laten vullen.  
Vz. geeft aan dat veel scholen en verenigingen hier in tekort schieten en hun leden moeten opgeven. 
SH vraagt of is uitgezocht om welke aantallen het gaat. 
MK geeft aan dat per eind 2021 er 9 clubs waren met slechts 1 betalend bondslid en 41 clubs met 
minder dan 10 betalende bondsleden.  
JL merkt op dat des te meer leden des te meer er voor de leden kan worden georganiseerd. 
WV geeft aan dat de werkgroep ledengroei en ledenbehoud hier mee bezig is en de suggestie zal 
meenemen. Mogelijk dat e.e.a. rond september wat concreter is en in de najaarsvergadering 
eventueel besluitvorming kan plaatsvinden. 
Vz. geeft aan dat MP eventueel kan worden toegevoegd aan de werkgroep. 

6. / 8. Financieel verslag 2021 en vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2021 
 
Toelichting Vz.: 
 Er is gebruik gemaakt van de covid steunmaatregelen; 
 Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. De intentie is deze in te zetten voor onder 

meer personele uitbreiding en versterking van de organisatie; 
 Voor de accountantscontrole is een LOR verklaring afgegeven. Indien hiervoor relevante zaken 

niet worden gemeld is men eventueel persoonlijk aansprakelijk; 
 De bondsleden hebben gratis toegang gekregen tot de ONK en dankzij subsidies voor onder meer 

de covid toegangstesten is toch nog een positief resultaat gerealiseerd. 
  

JL merkt op dat de vrijwilligers in belangrijke mate bijdragen aan het succes van de ONK. 
Vz. merkt op dat het belangrijk is dat er opvolging is en doet een oproep voor districtsbestuurders. 
EW geeft aan dat in Zuid weinig belangstelling is voor een districtsbestuursfunctie. 
Vz. geeft aan dat ten opzichte van enige tijd geleden het aantal afgevaardigden wel is toegenomen. 
 
Vz. benadrukt het belang van de facturatie van de bondscontributie en geeft aan dat 
toernooiaanvragen ingediend moeten worden bij het bondsbureau. 
 
Het financieel verslag, de balans en de staat van baten en lasten worden per acclamatie vastgesteld. 
 
9. Verlenen décharge aan de leden van het bondsbestuur 
 
Er wordt per acclamatie décharge verleend over 2021. 
 
10. Benoeming financiële commissie 
 
De heren JL, MP en WV zijn kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de financiële commissie en 
hebben aangegeven de functie te aanvaarden. 
MK merkt op dat de commissie statutair uit 3 personen dient te bestaan. 
Uitslag verkiezing: 
voor 17 stemmen, tegen 0 stemmen  
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11. Voorzien in vacatures 
 
Er zijn geen kandidaten voor vacatures gesteld. 
 

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. Rapportage bevindingen werkgroep ledengroei en –behoud 22-6-2022 

 
  

### 
 
 


