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In het beleidsplan 2017-2020 stond innovatie, vernieuwing en het continu streven naar optimalisatie en
kwaliteit centraal. De komende olympiade verschuift de focus van Taekwondo Vlaanderen zich naar
kwaliteit in het aanbod, beleid en de clubs.
TAEKWONDO VLAANDEREN IN CIJFERS
Taekwondo Vlaanderen is een kleine maar trotse federatie. Hieronder stellen we TKDV voor aan de hand
van enkele kenmerkende cijfers.

Figuur 1: Taekwondo Vlaanderen in cijfers

KWALITEIT: ABC-REGEL
Taekwondo Vlaanderen streeft naar kwaliteit in haar aanbod, beleid en in haar clubs. Onder deze drie
pijlers worden de negen strategische doelstellingen geplaatst. Via onderstaande infographic wil
Taekwondo Vlaanderen het beleidsplan 2021-2024 op een aantrekkelijke en toegankelijke manier tot aan
de clubs brengen. Per pijler worden de grootste doelen hier visueel voorgesteld.
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Figuur 2: Infographic beleidsplan 2021-2024
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Figuur 3: Organigram Taekwondo Vlaanderen
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COMMISSIE

Takenpakket

DANGRADENCOLLEGE

DGC

▪
▪
▪
▪

Organisatie van workshops en danexamens
Formuleren van adviezen omtrent het danexamenreglement
Begeleiding van kandidaten tijdens de workshops
Formuleren van examenvereisten voor de kandidaten en
clubtrainers

COMMISSIE
SCHEIDSRECHTERZAKEN
KYORUGI

CSZk

▪
▪
▪
▪

Coördinatie van scheidsrechters voor TKDV-wedstrijden
Opleiding van scheidsrechters
Afvaardiging van scheidsrechters naar internationale wedstrijden
Opvolgen van veranderingen in het internationale
wedstrijdreglement en dit vertalen in het TKDV-reglement

HANMADANGCOMMISSIE

HaC

▪

Organiseren van bijscholingen, infosessies en wedstrijden
hanmadang
Opleidingen scheidsrechters
Opvolgen van veranderingen in het internationale
wedstrijdreglement en dit vertalen in het TKDV-reglement

▪
▪
HOSINSULCOMMISSIE

HoC

▪
▪
▪

Organiseren van bijscholingen Hosinsul
Lesgeven op de TKDV-trainingen
Hosinsul op de kaart zetten

MARKETINGCOMMISSIE

MC

▪
▪
▪

Opmaak een uitvoeren van een communicatieplan
Opmaak en uitvoeren van een marketingplan
Opstellen van sponsordossiers

MEDISCHE EN ETHISCHE
COMMISSIE

MEC

▪

Informeren van clubs omtrent het Gezond en Ethisch Sporten
(GES) decreet
Adviseren van de federatie omtrent gezondheidsaspecten van
sport in het algemeen en taekwondo in het bijzonder

▪
PEDAGOGISCHE
COMMISSIE

PC

▪
▪
▪

Samenwerken met VTS
Uitwerken van opleidingsstramienen voor trainersopleidingen
Formuleren van pedagogische trainingstips aan de clubs

POOMSAEWERKINGSCOMMISSIE

PWC

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Talentdetectie
Optimaal begeleiden van talentvolle atleten
Selectie voor internationale wedstrijden
Opleiden van scheidsrechters poomsae
Coördinatie van scheidsrechters voor TKDV-wedstrijden
Afvaardiging van scheidsrechters naar internationale wedstrijden

SPORTTECHNISCHE
COMMISSIE

STC

▪
▪
▪
▪

Plannen en organiseren van TKDV-trainingen
Opmaak draaiboek voor de organisatie van een interclub
Opmaak van kwaliteitslabels
Evaluatie en opvolging van het kupgradenprogramma

TOPSPORTCOMMISSIE

TSC

▪

Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse
beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport bij het bestuur van
TKDV
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▪
▪
▪
TUCHTCOMMISSIE

TC

▪

▪

Uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en
actieplan
Opstellen van selectiecriteria voor internationale wedstrijden
Selecties voor EK en WK
Behandelen van klachten van leden van de federatie over leden
of activiteiten van de federatie volgens een autonoom
rechtssysteem
Waken over het tuchtreglement

Functie

Bestuurder

Startdatum

Einddatum

Vorige mandaten

Voorzitter
Lid dagelijks bestuur

Dhr. Erik Baert

28/02/2021

01/04/2025

▪
▪

23/03/2013
26/03/2017
26/03/2017
28/02/2021

–
–

Penningmeester
Lid dagelijks bestuur

Mevr. Véronique Casters

25/03/2018

01/04/2022

▪

09/03/2014
25/03/2018

–

Bestuurslid
Lid dagelijks bestuur

Dhr. Johan Alles

28/02/2021

01/04/2025

▪

23/03/2013
26/03/2017
26/03/2017
28/02/2021

–

23/03/2013
26/03/2017
26/03/2017
28/02/2021

–

▪
Bestuurslid

Dhr. René Vivet

28/02/2021

10/09/2021

▪
▪

Bestuurslid

Dhr. Fariborz Nejad Mortazavi

24/03/2019

01/04/2023

/

Bestuurslid

Dhr. Mike Allaer

24/03/2019

01/04/2023

/

Bestuurslid

Dhr. Sermed Abdul-Razor

24/03/2019

01/04/2023

/

Bestuurslid

Dhr. Dave Meyvis

16/02/2020

10/12/2021

/

Bestuurslid

Dhr. Moustapha Akkouh

10/12/2021

31/12/2025

/

Bestuurslid

Dhr. Thierry Vanderlinden

10/12/2021

31/12/2025

/

Ambtshalve: Nele Schouterden

6

–

–

BASISWERKING

Naam
Nele Schouterden

Contactgegevens
sporttechnisch@taekwondo.be
+32 11 87 09 18

Annelies Van
Hoofstat
Katrien Oosters

recreatie@taekwondo.be
+32 11 87 09 19
administratie@taekwondo.be
+32 11 87 09 19
leden@taekwondo.be
+32 11 87 09 18
topsport@taekwondo.be

Frederik Baeten

TOPSPORTWERKING

Laurence Rase

Alireza
Nassrazadany

hoofdcoach@taekwondo.be

Jelle Vicca

jeugdcoach@taekwondo.be

Functie
Technisch directeur basiswerking:
Sporttechnische opleidingen,
bestuursaangelegenheden en algemene
coördinatie
Sporttechnische coördinatie: Wedstrijd- en
recreatiesport, initiatie en promotie
Administratie en financiën:
Boekhouding en ledenadministratie
Administratie en communicatie:
Ledenadministratie en communicatie
Technisch directeur topsport: (tot
31/08/2021)
Topsportbeleid, topsportwerking en
topsportschool
Trainer / coach Topsport:
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking
Jeugdtrainer Topsport
Trainen en coachen van jeugdatleten uit
de topsportwerking

Op zelfstandige basis: Dave Cook – Technisch directeur topsport sinds 01/09/2021
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MISSIE
Taekwondo Vlaanderen promoot taekwondo als krijgskunst en olympische discipline en biedt een breed
kwalitatief aanbod aan de hele taekwondofamilie en geïnteresseerden.

VISIE
Taekwondo Vlaanderen streeft ernaar om de referentie te zijn voor taekwondo in Vlaanderen door de
taekwondoclubs en hun leden te ondersteunen met een kwaliteitsvol aanbod met als doel een
levenslange beoefening van deze krijgskunst.
Taekwondo Vlaanderen voorziet tevens een competitie-aanbod en begeleiding voor atleten op alle
niveaus, van recreant tot olympisch topsporter.
In de werking van Taekwondo Vlaanderen neemt de vorming en begeleiding van trainers, scheidsrechters,
bestuurders en personeel een prominente plaats in.
Taekwondo Vlaanderen neemt ook haar maatschappelijke rol op door een duurzaam beleid te voeren
en door aandacht te geven aan goed bestuur, gezondheid en ethiek.
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SD1: CLUBONDERSTEUNING
▪ OD 1.1: Ontwikkelen van kwaliteitslabels voor clubs
▪ OD 1.2: Bieden van clubgerichte ondersteuning
▪ OD 1.3: Bestaande digitale platformen beheren, optimaliseren en verder uitbreiden
SD2: KWALITEITSVOLLE VORMING
▪ OD 2.1: Aanbod VTS-cursussen uitbreiden en optimaliseren
▪ OD 2.2: Organisatie van high level seminaries
▪ OD 2.3: Opleiden van TKDV-coaches
▪ OD 2.4: Meer en betere scheidsrechters vormen
▪ OD 2.5: Continue bijscholing bij scheidsrechters en trainers verzekeren via een digitaal aanbod
SD3: KRIJGSKUNST
▪ OD 3.1: TKDV-trainingen voor alle leden
▪ OD 3.2: Organiseren van federale danexamens
▪ OD 3.3: Kupgradenprogramma
SD4: COMPETITIESPORT
▪ OD 4.1: Ondersteuning van kwalitatieve TKDV-wedstrijden door clubs
▪ OD 4.2: Organisatie van interclubwedstrijden met ondersteuning van Taekwondo Vlaanderen
▪ OD 4.3: Jaarlijkse organisatie van een Open Hanmadang
▪ OD 4.4: Carrièreplan voor TKDV-scheidsrechters
▪ OD 4.5: Inzetten op talentdetectie en begeleiding poomsae
▪ OD 4.6: Ondersteunen van de g-atleet op internationale wedstrijden
SD5: BELGIAN OPEN
▪ OD 5.1: Jaarlijks terugkomend event van wereldformaat
SD6: JEUGDSPORT
▪ OD 6.1: Veilig en gezond sportklimaat in de clubs
SD7: LAAGDREMPELIG SPORTEN
▪ OD 7.1: Promoten van G-taekwondo
▪ OD 7.2: Analyse van drop-out en ondersteuning op maat
SD8: PROMOTEN VAN TAEKWONDO (VLAANDEREN)
▪ OD 8.1: Uitwerken van een marketingbeleid
▪ OD 8.2: Informeren van en communiceren met clubs/leden
▪ OD 8.3: Taekwondo en krijgskunst promoten in Vlaanderen en Brussel
▪ OD 8.4: Bestaande internationale contacten onderhouden en het netwerk verder uitbreiden
SD9: MOTIVERENDE OMGEVING
▪ OD 9.1: Investeren in een kwalitatief vrijwilligersbeleid
▪ OD 9.2: Blijven inzetten op ‘goed bestuur’
▪ OD 9.3: Optimaliseren van het personeelsbeleid
▪ OD 9.4: Investeren in (nieuwe) samenwerkingsverbanden

9

OD 1.1: ONTWIKKELEN VAN KWALITEITSLABELS VOOR CLUBS
1. Opmaken van CLUB-ID per aangesloten lid
De gegevens per club worden verzameld op ons ledenbeheer. Zowel de club als het secretariaat kunnen
deze updaten. De bedoeling is dat dit jaarlijks wordt nagekeken zodat we steeds up to date informatie
hebben per club.
2. Ontwikkelen (of verder uitwerken) van kwaliteitslabels
De kwaliteitslabels voor clubs werden voorbereid. De logo’s werden ontwikkeld en alle IT-voorbereidingen
werden afgewerkt.
In januari 2022 werden de eerste twee labels (gezond en ethisch sporten & G-sport) uitgereikt aan de clubs.
Momenteel telt TKDV 18 clubs met het label “gezond en ethisch sporten” en 5 clubs met het label “Gsport” op een totaal van 79 clubs.
De voorwaarden voor het behalen van deze labels zijn op voorhand bekend gemaakt aan de clubs en
staan op de website.
3. Begeleiden van clubs in het behalen van de kwaliteitslabels
Voor beide labels die zijn uitgebracht in 2022 vond er een begeleidingstraject plaats in 2021. Namelijk het
jeugdsportproject voor clubs die het label gezond & ethisch sporten wilden behalen en het G-sportproject
voor clubs met interesse in een G-sport aanbod.

OD 1.2: BIEDEN VAN CLUBGERICHTE ONDERSTEUNING
1. Bezoeken van clubs door personeelslid/bestuurslid
In 2021 werd er 1 club bezocht door een personeelslid en bestuurslid. Een tweede bezoek was gepland
maar werd uitgesteld naar 2022 wegens COVID-19.
2. Clubondersteuning op maat
Clubs kunnen steeds terecht bij het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen voor vragen met betrekking
tot hun werking. Dit kan steeds per mail of telefonisch.

OD 1.3: BESTAANDE DIGITALE PLATFORMEN BEHEREN, OPTIMALISEREN EN VERDER UITBREIDEN
1. Optimaliseren en promoten van het trainersplatform (Via de VTS-cursussen, de TKDV-trainingen,
clubbezoeken aanbieden van tutorials/online webinars om hiermee te werken, …)
Het trainersplatform komt aan bod tijdens de VTS-cursus initiator. Er wordt de cursisten gevraagd om
hiermee te werken.
2. Up to date houden van het ledenplatform
Het ledenplatform wordt doorheen het jaar steeds up to date gehouden. Indien er IT-gerelateerde bugs
worden ontdekt worden deze steeds gemeld en indien mogelijk opgelost.

3. Taekwondoïnplatform
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Het taekwondoïnplatform werd uitgebreid met een persoonlijke QR-code voor ieder lid. Er wordt steeds
meer kenbaar gemaakt dat ieder lid een persoonlijke inlog heeft dat leidt tot een persoonlijk platform.
Echter zijn de mogelijkheden van dit platform op dit moment nog beperkt.

OD 2.1: AANBOD VTS-CURSUSSEN UITBREIDEN EN OPTIMALISEREN

VTS
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Instructeur B taekwondo

1. Organisatie van VTS-cursus initiator
In 2021 werd de VTS-cursus initiator die werd gestart in 2020 afgewerkt. In totaal studeerden er 15 nieuwe
VTS initiators taekwondo af.
2. Organisatie van VTS-cursus instructeur B sparring
In het najaar van 2021 werd de cursus instructeur B sparring opgestart. Het theorie-examen werd al
afgelegd. Het praktijkexamen werd, wegens COVID-19, uitgesteld naar 2022.
De Instructeur B die in 2020 van start ging en ook vertraging kende omwille van Covid-19-restricties, is in
2021 afgerond.
OD 2.2: ORGANISATIE VAN HIGH LEVEL SEMINARIES
1. Organiseren van een internationaal poomsae seminarie
Vanwege de COVID-19 restricties werd er geen internationaal poomsae seminarie gehouden.
2. Organiseren van een internationaal hosinsul seminarie
Vanwege de COVID-19 restricties werd er geen internationaal hosinsul seminarie gehouden.
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OD 2.3: OPLEIDEN VAN TKDV-COACHES
1. Organiseren van een coachopleiding
15

12

10

6

5

Deelnemers
Clubs

0
Coach

In december 2021 vond er een coachopleiding plaats te Herentals. Sinds 2018 is het verplicht voor TKDVcoaches om deze opleiding te volgen alvorens te mogen coachen op officiële TKDV-wedstrijden kyorugi.
OD 2.4: MEER EN BETERE SCHEIDSRECHTERS VORMEN
1. Hernieuwen van de bestaande opleidings- en bijscholingsmomenten voor scheidsrechters
Het denkwerk voor een vernieuwde opleiding- en bijscholingsmoment voor scheidsrechters werd gedaan.
De betreffende commissies keurden de grote opleidingslijnen goed.
De eerste opleiding scheidsrechter kyorugi is met nieuwe incentives opgestart. In 2022 wordt dit verder
uitgewerkt en wordt er werk gemaakt van een blended leeromgeving met deels digitaal cursusmateriaal
op de Moodle van TKDV.
2. Twee opleidings- en bijscholingsmomenten scheidsrechters kyorugi
In december 2021 vond er een opleidingsmoment plaats voor scheidsrechters kyorugi.
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3. Twee opleidings- en bijscholingsmomenten scheidsrechters poomsae
In 2021 vond er geen opleidingsmoment plaats voor scheidsrechters poomsae. Dit is een gevolg van een
combinatie van redenen: nog niet op punt staan van de huidige opleiding + COVID-19 restricties.
4. Twee opleidings- en bijscholingsmomenten scheidsrechters hanmadang
In 2021 vond er geen opleidingsmoment plaats voor scheidsrechters hanmadang. Dit is een gevolg van
een combinatie van redenen: nog niet op punt staan van de huidige opleiding + COVID-19 restricties.

OD 2.5: CONTINUE BIJSCHOLING BIJ SCHEIDSRECHTERS EN TRAINERS VERZEKEREN VIA EEN DIGITAAL AANBOD
1. Online test/oefen mogelijkheden bieden om de reglementenkennis up to date te houden (voor
scheidstrechters, trainers, atleten)
Er werd op zoek gegaan naar een online leerplatform waarop scheidsrechters zich continu kunnen
bijscholen. Dit platform werd gevonden en aangekocht. In 2022 zal deze online leeromgeving verder vorm
krijgen.
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OD 3.1: TKDV-TRAININGEN VOOR ALLE LEDEN
1. Organiseren van 6 TKDV-trainingen
Vanwege COVID-19 werden er géén TKDV-trainingen georganiseerd in het voorjaar van 2021. In het najaar
vonden de 3 trainingen wel plaats.
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2. Organiseren van een TKDV-trainersdag
Vanwege COVID-19 werd er geen TKDV-trainersdag georganiseerd. Echter bood TKDV doorheen het jaar
wel verschillende webinars aan ter vervanging voor trainers, coaches, bestuurders en atleten.
Hieronder een overzicht van de 4 verschillende webinars. In totaal namen er 106 unieke leden deel aan
één of meerdere van onze webinars.
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OD 3.2: ORGANISEREN VAN FEDERALE DANEXAMENS
1. Organisatie van 6 danworkshops
De danworkshops vinden traditioneel samen plaats met de TKDV-trainingen. Echter werden er in het
voorjaar van 2021 geen TKDV-trainingen/danworkshops georganiseerd vanwege COVID-19. In het najaar
vonden er wel 3 danworkshops plaats.
2. Organisatie van 2 federale danexamens
In totaal vonden er in 2021 maar liefst 4 federale danexamen plaats. Vanwege COVID-19 werden er per
periode telkens 2 examenkansen voorzien. Zo kon er voldoende spreiding worden voorzien.
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OD 3.3: KUPGRADENPROGRAMMA
1. Het kupgradenprogramma verder vormgeven tot leerlijn.
Het kupgradenprogramma werd niet aangepakt in 2021.

OD 4.1: ONDERSTEUNING VAN KWALITATIEVE TKDV-WEDSTRIJDEN DOOR CLUBS
1. Optimaliseren van wedstrijdevaluaties
De wedstrijdevaluaties worden digitaal ingevuld. Vroeger was dit één en hetzelfde formulier voor alle
partijen (organiserende club, scheidsrechters en competitiemanagement). In 2021 werd dit formulier
opgesplitst zodat iedere partner een specifieke evaluatie kan invullen.
2. Evaluatiemoment met de wedstrijdorganisatoren
In 2021 vond er maar 1 TKDV-wedstrijd plaats. De wedstrijdevaluaties werden ingevuld door de drie
partijen. Er was in 2021 dus geen nood aan een extra evaluatiemoment.
3. Financiële en administratieve ondersteuning bieden aan erkende wedstrijdorganisatoren
In 2021 vond er vanwege COVID-19 maar 1 TKDV-erkende wedstrijd plaats. Zij ontvingen wel financiële en
administratieve ondersteuning vanuit de federatie.

OD 4.2: ORGANISATIE VAN INTERCLUBWEDSTRIJDEN MET ONDERSTEUNING VAN TAEKWONDO VLAANDEREN
1. In kaart brengen van informatie van interclubwedstrijden
In 2021 werd er 1 melding gedaan van een interclubwedstrijd tussen 2 clubs. Over deze wedstrijd ontvingen
we enkele gegevens en foto’s. Hiermee werd het databestand rond interclubwedstrijden opgestart.
2. Administratieve en logistieke ondersteuning bieden aan organisatoren
In 2021 kregen we voor het eerst een aanvraag voor de gratis medailles die TKDV aanbiedt aan clubs voor
de organisatie van interclubs. De betreffende clubs hadden voor de rest geen ondersteuning nodig.
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OD 4.3: JAARLIJKSE ORGANISATIE VAN EEN OPEN HANMADANG
1. Organisatie van een Open Hanmadang
In 2021 werd er opnieuw samengewerkt met studenten van de Thomas More Hogeschool om een Open
Hanmadang te organiseren. Echter kon de Open Hanmadang vanwege COVID-19 niet fysiek
plaatsvinden. De studenten dachten daarom een online alternatief uit en lanceerden dit met
ondersteuning van Taekwondo Vlaanderen.
Er werd een oproep gedaan aan alle TKDV-clubs om filmpjes op te sturen waarin je, binnen je club, een
discipline van hanmadang demonstreert. Deze werden gepubliceerd door Taekwondo Vlaanderen en
konden zo zoveel mogelijk stemmen behalen binnen een bepaalde periode. Achteraf kregen alle
deelnemers een leuke gadget toegestuurd. Aan deze online editie namen 6 clubs deel, in totaal ontvingen
we 8 filmpjes.

OD 4.4: CARRIÈREPLAN VOOR TKDV-SCHEIDSRECHTERS
1. TKDV-scheidsrechters op internationale wedstrijden
4 internationale scheidsrechters kyorugi namen deel aan 7 internationale wedstrijden waaronder
wereldbekers, Europese multi games en het EK.
1 internationale scheidsrechter poomsae werd geselecteerd voor het EK.
2. TKDV-scheidsrechters op internationale opleiding/bijscholing
De voorzitter van de commissie scheidsrechterzaken kyorugi volgde de refresher course van World
Taekwondo.

OD 4.5: INZETTEN OP TALENTDETECTIE EN BEGELEIDING POOMSAE
1. Talentdetectie trainingen
In 2021 vonden er 5 talentdetectie trainingen plaats.
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2. Organisatie van 10 regionale poomsaetrainingen
In 2021 vonden er vanwege COVID-19 maar 3 regionale poomsaetrainingen plaats.
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3. Ondersteunen van wedstrijdatleten in hun voorbereiding voor internationale wedstrijden
Gezien de COVID-19 restricties werden er geen buitenlandse stages gevolgd door de poomsae-atleten.
Wel werd er accommodatie, binnen Vlaanderen, voorzien voor een atlete in haar voorbereiding naar het
EK Poomsae freestyle.

4. Ondersteunen van wedstrijdatleten tijdens internationale wedstrijden
Atleet
Wedstrijd
Datum

Status

Axelle Bonnez

Belgian Open Poomsae - online

mrt/21

Open

Jolien Segers

Belgian Open Poomsae - online

mrt/21

Open

Gabriella Meyvis

Belgian Open Poomsae - online

mrt/21

Open

Maïte Versavel

Belgian Open Poomsae - online

mrt/21

Open

Sophy Verbeeck

Belgian Open Poomsae - online

mrt/21

Open

Axelle Bonnez

WTO Online Poomsae Open

mei/21

G2

Jolien Segers

WTO Online Poomsae Open

mei/21

Open

Maïte Versavel

WTO Online Poomsae Open

mei/21

Open

Axelle Bonnez

EK Poomsae

nov/21

EK

Jolien Segers

EK Poomsae

nov/21

EK

Axelle Bonnez

French Open

nov/21

G1

Jolien Segers

French Open

nov/21

Open

Gabriella Meyvis

French Open

nov/21

Open

5. Internationale vorming van poomsae hoofdtrainer
Er werd in 2021 geen vorming gevolgd door de poomsae hoofdtrainer.
OD 4.6: ONDERSTEUNEN VAN DE G-ATLEET OP INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
1. Ondersteunen van G-atleten tijdens internationale wedstrijden
In 2021 namen er geen G-atleten deel aan internationale wedstrijden.
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OD 5.1: JAARLIJKS TERUGKOMEND EVENT VAN WERELDFORMAAT
1. Organisatie van Belgian Open
In 2021 vond er geen fysieke versie van de Belgian Open plaats vanwege COVID-19. Wel werd er een
online alternatief voorzien voor de discipline ‘poomsae’.
In totaal namen er 647 deelnemers deel uit 46 verschillende landen aan deze online Belgian Open
Poomsae. Van deze 647 deelnemers waren er 21 lid van Taekwondo Vlaanderen.

OD 6.1: VEILIG EN GEZOND SPORTKLIMAAT IN DE CLUBS
1. Begeleiden van clubs naar een gezond en ethisch sportklimaat binnen hun club
In 2021 meldde 20 clubs zich aan voor het jeugdsportproject, maar liefst 18 van deze clubs rondde het
project met succes af. Dit zijn 3 clubs meer dan in 2020.
In totaal bereikten we met het jeugdsportproject 1110 jeugdleden. Dit is zo’n 44% van het totaal aantal
jeugdleden aangesloten bij Taekwondo Vlaanderen (doelstelling criterium 1: 1000 jeugdleden of 37%).

Deelgenomen clubs Jeugdsportproject

Bereikte jeugdleden Jeugdsportproject

21

50%
20

20

44%
36%

40%
Aangemelde clubs

19

% tav totaal aantal
jeugdleden

30%

18
18

20%

Succesvol
afgerond

17

% tav totaal aantal
leden

10%

16

0%
2021

2021

Alle clubs zijn in 2021 gestart in fase 1 waarbij de focus lag op het vormen van 2 club-API’s (criterium 4) en
het communiceren rond deze club-API’s binnen hun eigen club. Met andere woorden legden we de focus
op het creëren van een goede en veilige omkadering binnen onze jeugdsportclubs (doel criterium 2).
Uit de evaluatie van de clubs bleek dat de club-API’s positief terugkeken op de 2 opleidingsmomenten.
Deze werden online gegeven wat het toegankelijker maakte om de opleiding te volgen, echter zorgde
dit wel voor een meer onpersoonlijke opleiding. De ondersteuning vanuit de federatie werd ook goed
geëvalueerd net zoals de administratieve lastenverlaging (criterium 3).
Er werden nog enkele opmerkingen op het subsidiereglement doorgegeven. Deze worden meegenomen
naar het volgende jaar.
In 2022 zullen er verschillende clubs starten in fase 2, maar kunnen de ‘nieuwe’ clubs nog steeds instromen
in fase 1. Hierdoor zal de focus niet enkel liggen op de club-API’s maar ook op 5 verschillende thema’s:
blessurepreventie, pesten, gedragscodes, grensoverschrijdend gedrag en positieve groepssfeer. Door in
te zetten op positieve groepssfeer willen we clubs ondersteunen in het streven naar gelijke kansen voor
iedereen en het creëren van een omgeving waarbij iedereen elkaar helpt (criterium 5 en 6)
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OD 7.1: PROMOTEN VAN G-TAEKWONDO
Het actieplan rond het G-sportproject 2021-2022:
Taak

Timing

Evaluatie

Onthaalbrochure voor clubs

Jan ‘21

Er werd geen onthaalbrochure opgemaakt gezien deze
reeds bestaan vanuit VSF. Wel werd er een webpagina
specifiek rond het G-sportlandschap opgemaakt op de
website van TKDV die de clubs op weg helpt en kan
doorverwijzen naar reeds bestaande literatuur.

Voorbereiding infosessie G-sport

Jan ‘21

De infosessie werd voorbereid samen met ParanteePsylos en een taekwondoclub die reeds actief bezig is
met G-taekwondo.

Infosessie ‘inclusie in jouw club’

Feb ‘21

In samenwerking met Parantee-Psylos werd er op 24 juni
een infosessie ‘G-sport in je club’ georganiseerd. Deze
vond later dan gepland plaats.

Aanmeldingsprocedure
clubs

Feb ‘21

Via een online formulier konden clubs zich aanmelden
indien ze interesse hadden in G-taekwondo of hier reeds
mee bezig zijn.

Ontwikkeling promotiefilm

Apr ‘21

Er werden 2 promotiefilmpjes ontwikkeld in de periode
april-mei.

Lancering promotiefilm

Apr ‘21

De promotiefilmpjes werden gelanceerd in
communicatiecampagne.
Deze
startte
pas
september 2021.

G-

AprDec ‘21

In het najaar 2021 (periode september – november)
vond de communicatiecampagne plaats. Zowel online,
via sociale media, als offline via flyers die clubs konden
aanvragen.

het

Dec ‘21

De webinar werd onmiddellijk geëvalueerd. De reacties
waren positief. Wel gaven enkele clubs aan dat ze nood
hebben aan meer tijd en nog meer informatie alvorens
te kunnen inzetten op G-taekwondo.

Opvolging actie (contacten met
partners en clubs)

20212022

Dit is lopende.

Nieuwe
infosessie/vormingsmoment voor
deelnemende clubs en eventueel
nieuw geïnteresseerde clubs

Feb ‘22

Deze wordt uitgesteld naar later in het voorjaar 2022.

Vervolgcommunicatiecampagne
G-taekwondo

AprDec ‘22

Deze wordt uitgesteld naar het najaar 2022.

Eindevaluatie van het project

Dec ‘22

voor

Communicatiecampagne
taekwondo

Tussentijdse
project

evaluatie

van

18

de
in

1. Informeren en polsen van/bij clubs over een G-sport aanbod
Er werd een rondvraag gestuurd naar de clubs om zich aan te melden voor het G-sportproject. Dit project
bestond uit een infosessie rond G-sport en een vrijblijvende communicatiecampagne.
In totaal meldde 12 clubs zich aan waarvan 10 aanwezig waren op de infosessie.
Op onze website werd het onderdeel G-taekwondo uitgebreid. Op deze manier wilt TKDV de clubs wegwijs
maken binnen het G-sportlandschap en hen meer duidelijkheid geven over wat G-taekwondo net is.
Daarnaast werd er ook een pagina gepubliceerd specifiek rond het G-sportproject.
In het ledenbeheer werd het in 2021 mogelijk gemaakt om niet enkel aan te duiden of een atleet een Gsporter is, maar ook om vrijblijvend het type beperking aan te duiden. Zo kunnen we deze populatie binnen
onze federatie langzaamaan meer in kaart brengen. Op 31/12/2021 kregen we bevestiging van 5 clubs
dat zij een G-sportaanbod hebben en registreerden we 17 G-sporters.
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4
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Autisme Spectrum Verstandelijke
Stoornis
beperking

Fysieke beperking

Verstandelijke Fysieke beperking Fysieke beperking
beperking - Verstandelijke
- Autisme
Autisme Spectrum
beperking
Spectrum Stoornis
Stoornis

Niet gekend

2. G-sport promotie-acties
In het kader van een communicatiecampagne werden er 2 promotiefilmpjes rond G-taekwondo
ontwikkelt. Eentje waarbij de focus ligt op de taekwondoïn met een fysieke beperking, namelijk de
amputatie van een hand. Bij het tweede filmpje ligt de focus op een taekwondoïn met een mentale
beperking.
Van beide atleten worden er ook enkele foto’s genomen waarvan er later een flyer wordt ontwikkeld die
clubs konden aanvragen.
De communicatiecampagne werd gelanceerd via sociale media en bestond uit 4 verschillende posts.
Binnen deze communicatiecampagne is er nog veel ruimte voor verbetering.

OD 7.2: ANALYSE VAN DROP-OUT EN ONDERSTEUNING OP MAAT
Nog niet van toepassing in 2021.
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OD 8.1: UITWERKEN VAN EEN MARKETINGBELEID
1. Opmaken en opvolgen van een marketingplan
In 2021 werd er een duidelijk communicatieplan opgemaakt. Dit werd doorheen het jaar verder
aangevuld en goed opgevolgd door het secretariaat. Een meer uitgebreid marketingplan werd nog niet
opgemaakt.

OD 8.2: INFORMEREN VAN EN COMMUNICEREN MET CLUBS/LEDEN
1. Clubs informeren over het Vlaams sportbeleid, TKDV-beleid en acties
Clubs worden geregeld geïnformeerd over het TKDV-beleid en acties. Dit doormiddel van de maandelijkse
nieuwsbrief, maar sinds september ook door de maandelijkse informatiemails specifiek gericht op trainers
en bestuurders.
Op onze website en facebookpagina’s wordt er eveneens geregeld updates over activiteiten, vormingen,
weetjes … gepost.
Communicatiekanaal

Frequentie

Bestemmeling

Website

Continu

Openbaar

Facebook

Continu

Openbaar

Digitaal tijdschrift

4x / jaar

Openbaar

Nieuwsbrief

12x / jaar

Openbaar

Informatieve mails

Sinds september maandelijks

Clubbestuurders & trainers

Mailing

Punctueel

Persoonlijk

Telefonisch

Punctueel

Persoonlijk

2. Versturen van 12 online nieuwsbrieven
In 2021 werd er voor het eerst maandelijks een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle leden van Taekwondo
Vlaanderen.
Je kan alle nieuwsbrieven terugvinden via deze link.
3. Uitgave van digitaal seizoen tijdschrift ‘Taekwondo Contact’
Er werden 4 edities van het digitale tijdschrift ‘Taekwondo Contact’ uitgebracht.
Je kan alle digitale magazines terugvinden via deze link.

4. Permanente bijwerking van de website
De informatie op de vernieuwde website van Taekwondo Vlaanderen werd up to date gehouden.
Geregeld verschenen er nieuwsartikels gericht op alle leden en/of clubs.

5. Actief op sociale media
Op sociale media (facebook en instagram) was Taekwondo Vlaanderen opmerkelijk actiever aanwezig
ten opzichte van 2020.
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Medium
Sociale media
Facebook (TKDV, OH, BO)
Instagram

Aantal

Tav 2020

214
43

↑ 31%
↑ 16%

6. Opmaken van een communicatieplan
Er werd een communicatieplan opgemaakt en up to date bijgehouden in 2021.

OD 8.3: TAEKWONDO EN KRIJGSKUNST PROMOTEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
1. Aanwezig zijn op Vlaamse evenementen (sportsterrendagen, zomerpromotietoer)
Taekwondo Vlaanderen was aanwezig op ‘de sportzomer aan zee’, een initiatief van Sport Vlaanderen
waarbij je kon proeven van een ruim aanbod van sporten aan zee tijdens de zomermaanden.

OD 8.4: BESTAANDE INTERNATIONALE CONTACTEN ONDERHOUDEN EN HET NETWERK VERDER UITBREIDEN
1. Jaarlijks bezoek aan Korea
Vanwege de strenge COVID-19 restricties werd het bezoek aan Korea overgeslagen.
2. Aanwezigheid op algemene vergadering van WT of WTE
Dhr. Erik Baert volgde de virtuele algemene vergadering van WT op 7/10/2021.

OD 9.1: INVESTEREN IN EEN KWALITATIEF VRIJWILLIGERSBELEID
1. Opstellen van acties en budgetvoorstel per commissie door de commissie
De budgetten voor de acties van de commissie werden vastgelegd door het bestuur in de begroting en
bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Per commissie wordt er telkens wel nagedacht over acties
naar het volgend seizoen toe, in lijn met wat reeds vastgelegd is in het beleidsplan.

2. Organisatie van commissiedag/vrijwilligersdag
In 2021 werd er geen commissiedag/vrijwilligersdag georganiseerd.

3. Opstellen gedragscode voor commissieleden en vrijwilligers
Er werd een gedragscode ontwikkeld voor commissieleden. Deze werd bij het bekendmaken van de
samenstelling van de commissies bezorgt aan alle leden van de commissies.

OD 9.2: BLIJVEN INZETTEN OP ‘GOED BESTUUR’
1. Vorming voor bestuurders
2 bestuurders volgden in 2021 elk één bijscholing die relevant is voor de betreffende bestuursfunctie.
2. Zelfevaluatie door het bestuur
In december 2021 vond er een zelfevaluatie plaats met het bestuur. Dit was tevens een
welkomstvergadering voor 2 nieuwe bestuurders. Het verslag van de zelfevaluatie is goedgekeurd op de
bestuursvergadering van 16/02/2022.
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3. Functioneringsgesprekken met personeel
In december 2021 vonden er functioneringsgesprekken plaats met de personeelsleden. Deze gesprekken
werden gevoerd door de leden van het dagelijks bestuur.
De verslagen van deze gesprekken zijn goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13/01/2022.
4. Bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen
Datum
Locatie
Vergaderpunten
15/01/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Extra subsidie Sport Vlaanderen (corona noodfonds)
Goed bestuur
Opleidingen & bijscholingen
COVID-19
Jeugdsport- en G-sportproject
Belgian Open Poomsae online
Topsport

03/02/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voorbereiding JAV
Personeel
Clubs
Intern reglement
Leerplatform
Tuchtcommissie
Belgian Open Poomsae online
Open Hanmadang
Topsport

19/02/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voorbereiding JAV
Personeel
Aanstelling bondsprocureur
Belgian Open Poomsae online
Open Hanmadang
Topsport

28/02/2021 - JAV

Online

▪
▪
▪
▪

Jaarverslag 2020
Verkiezing bestuurders
Wijziging statuten
Tuchtreglement en tuchtcommissie

10/03/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samenstelling bestuur
Personeel - thuiswerk
Jaarverslag
Project BOIC
Belgian Open Poomsae online
Open Hanmadang
Topsport

20/03/2021 – DB

Online

▪
▪

Ontslag personeelslid topsport
Uitschrijven nieuwe vacature

08/04/2021 - DB

Online

▪

Stavaza topsport

13/04/2021

Online

▪
▪

Personeel – thuiswerk
Samenwerkingsovereenkomst vechtsportplatform
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▪
▪
▪

Jeugdsport
Danexamens
Topsport

13/05/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personeel
Goed bestuur
Ledenbeheer – IT
Webinars
Commissie-oproep
Topsport

28/06/2021

Officenter A12 Aartselaar

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beleidsplan 2022
Goed bestuur
Ledenbeheer – IT
Commissiesamenstelling 2021-2022
TKDV-wedstrijden
Topsport

24/08/2021

Officenter A12 Aartselaar

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beleidsplan 2022
Goed bestuur
Commissies
Clubs
Extra subsidie jeugdsport
TKDV-wedstrijden
Topsport

20/10/2021

Officenter A12 Aartselaar

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Overlijden bestuurder
Extra subsidie noodfonds – verdeling 2021
Secretariaat – IT
TKDV-wedstrijden
Opleidingen & vormingen
Kwaliteitslabels
Topsport – nieuwe TDT Begroting 2022

18/11/2021

Online

▪
▪
▪
▪
▪

Algemene vergadering
Goed bestuur
Commissies
Belgian Open 2022
Kwaliteitslabels

27/11/2021 - DB

Online

▪
▪
▪
▪

Algemene vergadering
Goed bestuur
Commissies
Poomsae

10/12/2021 – AV

Online

▪
▪
▪

Jaaractieplan 2022
Begroting 2022
Verkiezing bestuurders

17/12/2021

Officenter A12 Aartselaar

▪
▪
▪
▪

Verslag JAV
Samenstelling bestuur
Goed bestuur
Secretariaat – bezetting
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Commissies
Belgian Open 2022
Opleidingen & vormingen
KIP
Jeugdsportproject
Topsport

▪
▪
▪
▪
▪
▪

5. Optimalisatie van de klachtenprocedure
De klachtenprocedure werd geoptimaliseerd en is terug te vinden in het vernieuwde tuchtreglement.

OD 9.3: OPTIMALISEREN VAN HET PERSONEELSBELEID
1. Vorming en bijscholing voor personeel
Personeelslid
Datum
Opleiding/bijscholing
Nele Schouterden

Annelies Van Hoofstat

11/02/2021

Infosessie VTS-connect

5/03/2021

Live sessie met Shane McLeod: The process of creating a team
(ENG) VTS-plus

15/03/2021

Core-stability bij jeugdatleten - VTS plus

20/04/2021

Van cursustekst tot het ontwikkelen van e-learning: plan van
aanpak

20/05/2021

Ondersteuningsmaatregelen uitbouw e-learning

24/06/2021

Indienen cursusorganisaties 2022

27/08/2021

Infomoment nieuw decreet

1/10/2021

VTS-medewerkers: Trainingssessie easygenerator

28/10/2021

VSF meet-up

9/11/2021

Instructeur B taekwondo

23/11/2021

VTS-docenten opstarten, versterken en waarderen

22/12/2021

Overleg met DSKO's rond
opleidingsmodel VTS (web)

22/02/2021

Hoe je sporters blijven motiveren in tijden van corona - VTS plus

15/03/2021

Do's and don't voor trainers (EBHO)

22/03/2021

Red een leven (reanimatie met de AED in tijden van COVID-19)

1/04/2021

Sensoa netwerkdag

21/04/2021

Vechtsport als middel

28/04/2021

Sport met grenzen op jongerenmaat-spel

7/05/2021

Fanbase profiling & datamanagement

11/06/2021

Productief online vergaderen

24
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herwerking

van

het

Katrien Oosters

Frederik Baeten

6/07/2021

Everbybody counts: Vechtsport als middel biedt ook kansen
voor mensen met fysieke of psychische beperkingen

sep/21

Excel voor gevorderen: draaitabellen en -grafieken

1/10/2021

VTS-medewerkers: Trainingssessie easygenerator

okt/21

Federatie-API

2/12/2021

Waarderingsbeleid voor je vrijwilligers

2/03/2021

Hoe kan een meerderjarige vreemdeling Belg worden?
Introductie in de basisbegrippen.

5/03/2021

Infosessie analytische boekhouding

25/03/2021

Hoe bereid ik mijn financiële team voor op de digitale
toekomst?

15/09/2021

Vormingsbudget VIVO

7/05/2021

Fanbase profiling & datamanagement

26/05/2021

Digitale innovaties binnen de sport

2. Wekelijkse teammeeting personeel
Het personeel hield geregeld een teammeeting om zo het contact tijdens het thuiswerken te behouden.
Het blijft een uitdaging om ook bij de herneming van het kantoorwerk om deze teammeeting op meer
regelmatige basis te houden.

3. Jaarlijkse teambuilding voor personeel
In december 2021 werd er een teambuilding gehouden samen met de nieuwe collega, Dave Cook.

4. Ontwikkelen en implementeren van de functieprofielen
De aanzet voor de functieprofielen werd gegeven, er werd een draft opgemaakt. Het finaliseren en de
implementatie van deze profielen gebeurde nog niet.

OD 9.4: INVESTEREN IN (NIEUWE) SAMENWERKINGSVERBANDEN
Deze operationele doelstelling stond niet gepland voor 2021. COVID-19 zorgde echter voor een intensieve
samenwerking met het vechtsportplatform. In eerste instantie richtte dit zich hoofdzakelijk naar COVID-19
gerelateerde zaken. Vervolgens is het verder uitgewerkt naar andere topics zoals sporttak overschrijdende
webinars.
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