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Volgnummer 2022-1 
 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 13 JANUARI 2022 
 
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Sermed Abdul, Fariborz Nejad Mortazavi, Moustapha 
Akkouh, Thierry Vanderlinden? Mike Allaer 
Aanwezig personeel: Nele Schouterden, Annelies Van Hoofstat 
  
1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 19/12/2021 
Het verslag van de vergadering van 19 december wordt unaniem goedgekeurd. 

1.2. Het bestuur neemt notitie van de aanpassing van het verslag van de algemene vergadering. Het 
punt is besproken, maar werd niet opgenomen in het verslag. 

 
2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 
2.2. Overzicht cijfers 

De cijfers zijn momenteel niet klaar om te overlopen.  
Véronique neemt contact op met Katrien om af te spreken voor de cijfers door te nemen.  

 
3. Bestuur en beleid  

3.1. Zelfevaluatie bestuur – verslag 
De zelfevaluatie bestuur is gehouden op 27/12 in Brussel. Het verslag wordt opgemaakt door 
Sermed. 
Het bestuur wenst een enquête doen onder de leden om na te gaan wat hen motiveert, waar 
hun interesse ligt om volgende vormingen te organiseren. Dit om meer leden op de stages en 
activiteiten te krijgen. 

3.2. Functioneringsgesprekken – verslag 
Om het verslag van de functioneringsgesprekken te vervolledigen vraagt Véronique dat elk 
personeelslid zijn/haar voorbereiding doorstuurt. 

3.3. Beleid poomsae 
Op 30 januari is er een rondetafelgesprek met de poomsaecommissie en bestuursleden. 

3.4. VTS – subsidies digitaliseren cursussen 
TKDV ontving 14.834,39 euro voor digitaliseren van cursussen. Waarvan minstens 8.154,30 euro 
moet besteed worden aan VTS-cursussen en 6.680,09 euro kan gaan naar eigen cursussen. Voor 
15 februari wordt het overzicht met geplande initiatieven doorgeven aan VTS. 

3.5. Subsidies Sport Vlaanderen 
TKDV kreeg een schrijven voor de subsidies van 2022. Het bestuur vraagt om na te gaan waar de 
schommelingen zich situeren.  

 
4. Leden en clubs   

4.1. Stand van zaken leden & clubs 
4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3197 
4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 79 

4.2. Clubaanvraag  
4.2.1.  ARNA Taekwondo Academy 

Het bestuur keurt de aanvraag goed. Op dit moment kan dit, maar er worden wel 
bedenkingen gemaakt in functie van de dubbele functie head coach en clubtrainer. Het 
bestuur verwacht een duidelijke scheiding tussen beide activiteiten en een neutrale houding. 
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Johan geeft aan dat het in de huidige situatie deze club een meerwaarde is voor Taekwondo 
Vlaanderen. 

4.2.2.  Dragon Club Academie 
Onder deze persoon kunnen ze niet aansluiten, maar de club kan een aanvraag indienen 
met andere bestuurders en trainers. Deze aanvraag kan voorgelegd worden aan het bestuur 
van het moment de aanvraag volledig is. 
 

5. Commissies  
5.1. Dangradencollege 

Procedure aanvraag 6de & 7de dan 
Erik legt de procedure nog eens uit en stelt een vereenvoudiging voor. De kandidaten zorgen 
voor de filmpjes (persoonlijk) en bezorgen dit samen met hun thesis aan de federatie. De hogere 
dangraden van het dancollege kijken het na en de federatie stuurt het vervolgens door naar 
Kukkiwon. 
Het bestuur kan zich vinden in deze procedure en stelt voor om het dancollege hierover te 
informeren. 

 
6. Activiteiten 

6.1. Belgian Open 
- Voorstel schrijven M. Akkouh – overzetten in BTF-papier en doorsturen naar Moustapha. Bezoek 

aan KUL kan extra reden zijn om hem tot België te krijgen. 
- Nagaan hoe de Covid tests kunnen afgenomen worden in Lommel. 

6.2. Kang Ik Pil 
6.2.1.  PCR-test 

 De federatie regelt en betaalt de testen. 
6.2.2.  Stavaza inschrijvingen: 32 (7 BEL, 6 NED …) 

Het bestuur beslist om een groepskorting toe te kennen aan team Tapia. 
6.2.3.  Selectie-atleten via budget van PWC, wat met trainers PWC? 

Het bestuur staat erachter dat zowel de atleten als de trainers gratis mogen deelnemen aan 
de Kang Ikpil. 

Er is een nieuw boek van Kan Ikpil. Het boek wordt besteld na vraag wie er één wilt hebben. 
 

6.3. Open Hanmadang 
De studenten zijn goed bezig met de organisatie van de Open Hanmadang die 23 april wordt 
georganiseerd. 
 

6.4. Open Poomsae Diest – inschrijvingsgeld poomsaewedstrijden 
De Open Poomsae Diest is verplaatst naar 29 mei. De inschrijvingsgelden zijn hoger dan voordien. 
Voor poomsae zijn er geen inschrijvingsgelden bepaald vanuit de federatie.  
De maximumprijzen voor TKDV poomsaewedstrijden worden als volgt bepaald: 
 

Individueel € 25 
Paar € 35 
Team € 40 
Familie € 15 
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7. Projecten  
 

8. Nationale federatie  
 
9. Topsport  
 
10. Varia  

10.1. Volgende bestuursvergadering 16/02/2022 – 21:00 – Online 
10.2. Erik neemt vanaf volgende vergadering de leiding over de vergadering. 
10.3. Fariborz stelt de vraag over de verzekering voor de internationale scheidsrechters. Nele geeft 

uitleg over de mail die hieromtrent naar Fariborz is gestuurd als antwoord op zijn vraag. 
10.4. Fariborz geeft aan dat hij de catering op de Belgian Open kan regelen voor zaterdag en zondag 

middag.  
Erik geeft aan van een offerte op te maken en op basis daarvan een vergelijking te maken. 
Fariborz stelt voor om eens te komen kijken bij hem en dan na te gaan of ze met hem willen 
werken. 

10.5. Sermed volgt de lerarenopleiding en kan daarom niet meer alle vergaderingen volgen. 
10.6. Véronique zorgt voor het verslag van de bestuursevaluatie. 
10.7. Moustapha is van 29/01 tot 15/02 in het buitenland. 

 
 
 
 
 
Dhr. Erik Baert 
Voorzitter 
Taekwondo Vlaanderen 

 
 
 


