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Volgnummer 2022-7 

 

 

Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Thierry Vanderlinden, Fariborz Nejad Mortazavi 

Verontschuldigd: Mike Allaer, Moustapha Akkouh  

Aanwezig personeel: Nele Schouterden 

 

1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 24/06/2022 

Er zijn geen bemerkingen op het verslag. Het bestuur keurt het verslag van de bestuursvergadering 

van 24 juni unaniem goed. 

 

2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 

Het bestuur heeft zicht op de stand van de rekeningen. Verder wordt het akkoord gegeven om 

de ontwikkelingstrainingen poomsae verder te zetten daar bepaalde posten het budget dit jaar 

niet benutten en dit hiervoor kan ingezet worden. 

 

3. Bestuur en beleid  

3.1. Goed bestuur 

3.1.1.  Openbaar zetten van verslagen bestuursvergadering 

Er is eerder gesproken over het openbaar zetten van de verslagen van de 

bestuursvergadering, maar deze beslissing is niet opgenomen in een verslag. Het bestuur 

bevestigt hierbij dat de verslagen openbaar op de website mogen geplaatst worden. 

3.2. Personeelszaken 

3.2.1.  Functieprofielen 

De functieprofielen van de basiswerking werden opgemaakt, maar nog niet goedgekeurd. 

Erik vraag om ze nogmaals rond te sturen opdat ze vervolgens goedgekeurd kunnen worden. 

3.2.2.  Nele Schouterden 

Nele geeft uitleg over haar mail aan het dagelijks bestuur. Het bestuur neemt kennis, toont 

begrip en vraagt om op de hoogte gehouden te worden. 

3.3. Forfaitaire kilometervergoeding 

Vanaf 01 juli bedraagt de vergoeding 0,4170 euro/km. 
Volgens de wetgeving mag dit niet worden toegekend aan personen die gebruik maken van een 

bedrijfswagen voor deze verplaatsing. 

3.4. Beleidsplan en begroting 

3.4.1.  Missie & visie  

De vorige bestuursvergadering werd er geopperd dat het woord ‘krijgskunst’ niet altijd het 

gepaste woord is. Gezien deze term eveneens voorkomt in de missie wordt de vraag gesteld 

of dit moet herzien worden.  

Erik geeft aan dat het in de missie mag blijven staan. Het bestuur is akkoord. 

3.4.2.  Kwaliteitslabels 

Annelies stelt voor om in 2022 de labels scheidsrechters en wedstrijdclub te lanceren. Het 

bestuur geeft aan dat de richtlijnen voor deze labels duidelijk zijn en dat het gelanceerd mag 

worden. 
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3.4.3. Toevoegingen actieplan 2023 

Onderstaande punten zouden mogelijke toevoegingen zijn aan het beleidsplan. Ze worden 

vandaag overlopen en op de bestuursvergadering van 24 augustus bestendigd. 

3.4.3.1. Organisatie van de Korean Ambassador Cup 1x per jaar  

Dit als extra operationele doelstelling opnemen onder de strategische doelstelling 

‘competitiesport’     

3.4.3.2. Organisatie van seminarie met internationaal demoteam 1x per jaar 

Als extra seminarie opnemen onder strategische doelstelling ‘kwaliteitsvolle vorming’, 

operationele doelstelling ‘organisatie van high level seminaries’ 

3.4.3.3. Uitbreiden van operationele doelstelling 2.5. ‘Continue bijscholing bij scheidsrechters, 

trainers, coaches en clubbestuurders verzekeren via een digitaal aanbod’ met een 

fysiek aanbod 

3.4.3.4. TKDV-trainers uitnodigen in de club 

Hiervoor wordt een werkwijze voorgesteld aan het bestuur. Het wordt besproken en 

aangevuld.  

3.4.4.  Verwijdering uit actieplan 2023 

Er wordt voorgesteld om het project rond Drop-out, dat werd aangevraagd onder 

laagdrempelig sporten uit het actieplan wordt gehaald. Nele duidt kort wat de bedoeling 

van het project was. Er moeten echter keuzes gemaakt worden, er kunnen niet enkel acties 

bijkomen met eenzelfde personeelsbezetting. 

3.4.5.  Begroting 2023 

3.4.5.1. Extra inzet op taekwondoïnplatform  

Vanaf september zijn er enkel nog digitale lidkaarten. Dat betekent dat de leden meer 

naar het platform van TKDV zullen gaan. Het moment om ervoor te zorgen dat ze meer 

persoonlijke informatie krijgen, zoals interessante acties en nieuws, dan enkel hun 

persoonsgegevens. 

3.4.5.2. Gebruik maken van diensten van een marketing/communicatiebedrijf  

Om taekwondo meer en vooral op een hedendaagse en aantrekkelijke manier 

bekendheid te geven via verschillende mediakanalen is ondersteunen van een 

communicatiebedrijf of -expert op regelmatige basis noodzakelijk. 

Wat marketing betreft geeft Erik ook aan dat er moet geïnvesteerd worden in een 

aantal mooie relatiegeschenken. 

3.5. Werking en communicatie binnen het bestuur 

Erik geeft aan dat hij van alle bestuurders verwacht dat ze bepaalde zaken actief opnemen. Hij 

wil dat eenieder nadenk over hoeveel tijd die kan en wil steken in de bestuurswerking. Als 

voorbeeld geeft hij de kwaliteitslabels van de clubs, die er volgens hem heel anders zouden uitzien 

als er iemand van het bestuur van bij aanvang zou betrokken geweest zijn. 

Véronique geeft aan dat het bestuur eerder beleidslijnen uitzet en dat er bij bepaalde 

onderwerpen die zich aandienen er iemand kan aangeduid worden die dit met het personeel 

opneemt. 

Johan ziet het eerder zo dat een bestuurder een bepaalde actie nauw opvolgt met het personeel 

en de rest van het bestuur op de hoogte brengt van de stand van zaken van de uitwerking van 

het project of activiteit. Daarnaast moet het niet het idee van de bestuurder zijn dat uitgewerkt 

wordt, maar moet de uitwerking in samenwerking met het personeel gebeuren. 

Het besluit is dat als een actie niet wordt opgenomen door een commissie, dient iemand van het 

bestuur of een expert het mee opvolgen. Daarvoor is inzet van alle bestuurders nodig. 

Voor volgende vergadering wordt de vraag per mail aan de bestuurders gesteld hoeveel tijd ze 

kunnen besteden aan hun werking binnen het bestuur. 
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3.6. Verslag bezoek Korea  

Dit punt werd niet besproken en wordt op de agenda van de volgende bestuursvergadering 

geplaatst. 

 

4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 

4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3698 

4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 80 

 

5. Commissies  

5.1. Pedagogische commissie 

5.1.1.  Boeken Kang Ikpil 

Erik heeft geen antwoord voor de twee achterblijvende boeken. Hiervoor moet de uitgever 

gemaild worden. Erik nam de boeken van Kukkiwon mee omdat hem dit interessanter lijkt.  

5.2. Poomsae werkingscommissie 

5.2.1.  Medailles Vera Moens (online competitie)  

TKDV neemt de douanekosten voor haar rekening. 

5.2.2.  Organisatie ontwikkelingstrainingen & selectietrainingen  

Erik  en Chris vragen om de ontwikkelingstrainingen naar Herentals te verhuizen. 

5.3. Sporttechnische commissie 

5.3.1. Verslag vergadering 

Het verslag van de commissie werd niet volledig overlopen, maar Thierry gaf wel duiding bij 

de terechte bedenkingen van Benny rond de TKDV-training. Onder punt 6.1. worden de 

trainingen uitvoerig benaderd. 

5.4. Commissie scheidsrechterzaken kyorugi 

De CSZ-kyorugi is nog niet bijeengekomen en er komen alweer strubbelingen naar boven.  

Fariborz geeft aan dat een coördinator voor een commissie noodzakelijk is. Het bestuur is niet 

akkoord. Nele zal oproepen tot een commissievergadering waarbij onder andere de 

wedstrijdkalender besproken wordt, de scheidsrechteropleiding, de Belgian Open en het budget 

2023. 

 

6. Activiteiten 

6.1. TKDV-trainingen 

6.1.1.  Visie bespreken  

Aan de hand van de resultaten van de bevraging bij de clubs en de bedenkingen van onder 

andere Benny van de STC wordt het doel en de werking van de TKDV-trainingen grondig 

besproken. De clubs geven onder andere aan dat ze lesgevers verwachten van hoog niveau 

in de discipline die ze geven. 

Er wordt geopteerd voor maximum 4 groepen – 1. Trainers en dan kandidaten, 2. Hosinsul, 3. 

Sparring, 4. Poomsae jeugd en lage gordels – en dus ook 4 trainers. De overige trainers kunnen 

eventueel assisteren. Er gaat meer aandacht naar het niveau en graad van specialisatie van 

de lesgevers.  

De lesgever geeft op voorhand door aan welk thema er gewerkt wordt. Eén maand op 

voorhand en een week voor de training wordt hierrond specifiek reclame gemaakt met de 

naam van de lesgevers en het lesthema. 
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6.1.2.  Data 2023-2024  

De data voor de TKDV-trainingen liggen vast tot mei 2024. 

6.1.3.  Locatie mei 2023 (Blankenberge of Zulte?) 

In mei 2023 zal de training gehouden worden in Zulte en als dit niet beschikbaar is zal het in 

Blankenberge zijn. 

 

6.2. Open Hanmadang 

Het bestuur is voorstander om de samenwerking met Thomas More Hogeschool te houden in 

functie van de Open Hanmadang van 29 april 2023. 

 

6.3. EK Poomsae 

Het bestuur wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van het EK poomsae in 

oktober/november 2023. Er is een kostenraming gemaakt. Het bestuur wil dit vooral als prestige 

doen voor uitstraling van Taekwondo Vlaanderen en België op internationaal vlak. Dat betekent 

dat er waarschijnlijk wat meer budget zal moeten vrijgemaakt worden voor de uitstraling van het 

event. Momenteel geeft de kostenraming een kleine winst, maar Erik geeft aan dat men eerder 

moet uitgaan van een klein verlies. 

Erik neemt contact op om na te gaan of er een kandidatuur kan gesteld worden. 

 

6.4. Bijscholingsmoment in samenwerking met topsport 

Op 3 september is er een bijscholingsmoment voor atleten en trainers in het Officenter in Hasselt. 

Hiervoor komt voormalig internationale sparringatlete Randi Dangeland een uiteenzetting geven 

over haar carrièreverloop als atlete. Ze heeft een interessant verhaal te brengen dat andere 

atleten kan inspireren en heel wat inzichten kan geven.  

Het mag opengetrokken worden naar BTF en het gevechtsportplatform. 

De enige kost is de verplaatsing van Randi. Deze kost wordt gedeeld tussen topsport- en 

basiswerking. 

 

7. Projecten   

7.1. Beleidsfocus ‘professionalisering sportkaderopleidingen’ 

Voor dit project wordt er gedacht aan een overeenkomst met Dave Cook of een andere 

taekwondokenner met pedagogisch diploma of ervaring in het onderwijs. Deze persoon moet 

ondersteuning geven in het uitwerken van opleidingen en bijscholingen. 

 

7.2. Beleidsfocus ‘jeugdsport’: voorstel concept + thema’s 

Dit punt is niet besproken en wordt op de volgende vergadering nader bekeken. 

 

7.3. Kupgradenprogramma update 

Dit punt is niet besproken. 

 

7.4. Videomateriaal maken 

7.4.1. Filmpjes voor opleidingen (met subsidie Sport Vlaanderen)  

Dave bepaalt wat er voor sparring gefilmd dient te worden en zoekt personen en data. Voor 

Hosinsul stuurt Nele een mail naar de commissie. Voor poomsae is er zeer kwalitatief materiaal 

van Kukkiwon dat gebruikt mag worden. 

7.4.2. Promotiefilmpjes hanmadang of hosinsul 

Nele oppert het idee van een combifilm met de verschillende disciplines die in de clubs aan 

bod komen. Het bestuur vindt dit een goed idee. Hier kan een offerte voor aangevraagd 

worden. 
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8. Nationale federatie 

/ 

 

9. Topsport  

/ 

 

10. Varia  

10.1. Volgende bestuursvergadering 24/08/2022 – 20:00 – Aartselaar  

10.2. Vraag Mustapha Akkouh – Er is pas een Kukkiwon en universitair demoteam uit Korea gekomen 

zonder extra kosten. Het is interessant voor Brussel, maar hier is verder niets voorzien in het 

beleidsplan. In Korea worden dergelijke evenementen niet steeds met een demoteam gedaan. 

Het bestuur kan geen budget vrijmaken voor dit event. Er kan wel een oproep gedaan worden 

om zoveel mogelijk taekwondoïn in dobok op het marktplein te krijgen. Aansluitend op het 

tekenen van de overeenkomst kan er wel een diner voorzien worden in samenspraak met de stad 

Brussel. TKDV verwacht dat de stad Brussel een persbericht opstelt en rondstuurt na dit 

evenement. 

 

 

 

 

 

Dhr. Erik Baert 

Voorzitter 

Taekwondo Vlaanderen 

 

  


