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Volgnummer 2022-3 
 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING WOENSDAG 9 MAART 2022 
 
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Sermed Abdul, Thierry Vanderlinden 
Verontschuldigd: Mike Allaer, Fariborz Nejad Mortazavi, Moustapha Akkouh 
Aanwezig personeel: Nele Schouterden 
  
1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 16/02/2022 
Het bestuur keurt het verslag van de vergadering van 16 februari goed. 

1.2. Verslag AV 
Het bestuur heeft geen bemerkingen op het verslag van de algemene vergadering en keurt dit 
goed. 
Samenstelling van het bestuur 
 Dagelijks bestuur 

 Voorzitter: Erik Baert 
 Penningmeester: Véronique Casters 
 Dagelijks bestuur: Johan Alles 

 Bestuurders: 
 Sermed Abdul 
 Moustapha Akkouh 
 Mike Allaer 
 Fariborz Nejad Mortazavi 
 Thierry Vanderlinden 

 
2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 
2.2. Overzicht cijfers 

Er zijn nog geen boekingen voor 2022 gemaakt. 
 

3. Bestuur en beleid  
3.1. Jaarverslag (rapportering) 

Het jaarverslag is voor een groot deel voorbereid op basis van de voorbereiding van de algemene 
vergadering. De documenten voor Sport Vlaanderen worden na de Belgian Open verder 
opgemaakt en worden per mail overgemaakt aan het bestuur ter goedgekeurd. De rapportering 
moet voor 1 april ingediend worden bij Sport Vlaanderen. 

 
4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 
4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3464 
4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 81 

4.2. Evaluatie clubbezoek TKD Koryo Dendermonde op 17/02/2022 
Annelies en Sermed gingen naar de training van Taekwondo Koryo Dendermonde kijken. De 
hoofdtrainer Patrick Beeckman was aanwezig en er was een extra trainer.  
Het clubbezoek werd gehouden op vraag van de club. Het was een interessant en productief 
clubbezoek. Het verslag is toegevoegd.  
Sermed heeft het belang van de initiator geduid en de TKDV-trainingen en andere evenementen 
van de federatie werden aangehaald in functie van ledenbehoud. De club gaf aan dat de 
deelname aan een TKDV-training in hun kupgradenprogramma is opgenomen vanaf rood-blauw. 
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De club heeft een heel actieve en mooie website. 
4.3. Application for designation of Taekwondo Grand Master 

TKDV heeft hiervoor geen kandidaten. 
 
5. Commissies  

5.1. Pedagogische commissie 
 Subsidie online lesmateriaal 

De Vlaamse Trainersschool vroeg duiding en aanpassing van het budget voor online 
opleidingen. Het bestuur keurt het 2de voorstel goed. 

 Cursussen najaar – initiator 
In het najaar zal er enkel een cursus initiator georganiseerd worden. TKDV geeft verder de 
voorkeur aan het herwerken van de cursussen volgens de nieuwe mogelijkheden die VTS geeft. 
Het bestuur gaat hiermee akkoord.  

 Docentenvergadering 21/04/2022 
De eerste vergadering met de docenten voor het bespreken van de nieuwe voorstellen staat 
gepland op 21 april 2022. 

 
6. Activiteiten 

6.1. Belgian Open 
Het bestuur overloopt de stand van zaken over de organisatie en het bezoek van Dr Choue, 
voorzitter van WT, wordt besproken. 

6.2. Aanvraag TKDV-wedstrijd 
Daar er geen overlap is met een andere activiteit keurt het bestuur de aanvraag van Universal 
JSB Tournament (door Jeugd Sport België) op zaterdag 22/10/2022 goed. 

6.3. Wedstrijden i.s.m. KCC: Ambassadors cup & Kim Un Young 
Dit wordt na de Belgian Open verder bekeken. 

 
7. Projecten   
 
8. Nationale federatie  

 
9. Topsport  

Johan geeft mee dat Dave een aangepast topsportplan heeft ingediend. Dit plan is intussen aan de 
taskforce voorgelegd. Voorlopig zijn er enkel bijkomende vragen gekomen. Deze vragen zijn 
beantwoord en nu is het afwachten wat er na de volgende Task Force naar buiten komt. 

 
10. Varia  

10.1. Volgende bestuursvergadering 22/04/2022 – 20:00 – Officenter Aartselaar 
10.2. Sermed geeft aan dat onder de rubriek “Club in de kijker” een club kan aangebracht worden 

die bezocht werd of een nieuwe club die goed werkt. 
10.3. Erik is benoemd tot Vice Chairman van World Police Taekwondo Federation. 

 
 
 
Dhr. Erik Baert 
Voorzitter 
Taekwondo Vlaanderen 

 
  


