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Volgnummer 2022-4

VERSLAG BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 21 APRIL 2022
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Sermed Abdul, Thierry Vanderlinden, Moustapha
Akkouh
Verontschuldigd: Mike Allaer, Fariborz Nejad Mortazavi
Aanwezig personeel: Nele Schouterden, Annelies Van Hoofstat
1. Vergaderingen
1.1. Verslag bestuursvergadering van 09/03/2022
Het bestuur heeft geen bemerkingen of aanvullingen. Het verslag van de bestuursvergadering van
9 maart wordt goedgekeurd.
2. Financieel verslag
2.1. Stand van de rekeningen
De stand van de rekeningen werd gedeeld met het bestuur.
2.2. Waarderingsregels
Marnik Slingers deelde een document met waarderingsregels. Dit document kan na goedkeuring
door het bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Véronique wil dit doornemen
met Marnik en op een volgende vergadering kaderen.
3. Bestuur en beleid
3.1. Jaarverslag (rapportering)
De rapportering is per mail gecommuniceerd met het bestuur en tijdig overgemaakt aan Sport
Vlaanderen.
3.2. Vertegenwoordiging
3.2.1. AV VSF – 23/05/2022 – Aalst
Erik Baert en Véronique of Moustapha gaan hier naar toe.
3.2.2. AV Vlaams Sporttribunaal – 28/04/2022 – Affligem
Erik Baert wordt aangemeld voor deze algemene vergadering.
4. Leden en clubs
4.1. Stand van zaken leden & clubs
4.1.1. Totaal aantal actieve leden: 3572
4.1.2. Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 81
5. Commissies
5.1. Dangradencommissie
5.1.1. Vraag tot erkenning dandiploma Driss El Boukili
Driss El Boukili heeft zijn kunnen getoond in functie van de erkenning van zijn dangraad door
Taekwondo Vlaanderen. Het niveau dat aan de dag werd gelegd is echter onvoldoende
en de jury heeft een negatief advies gegeven.
Erik geeft aan dat er nog steeds geen aanspreekpunt is binnen Kukkiwon om dit aan te
geven.
De federatie volgt de commissie en erkent deze dangraad niet op basis van het tonen.
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Er wordt gevraagd aan de dancommissie om een voorstel te maken voor het ondersteunen
van Driss naar een erkenning van de dangraad. Vervolgens kan dit door hen
gecommuniceerd worden aan Driss.
5.1.2.

Danexamen 28/05
Voor het danexamen van 28/05 zijn er 10 personen ingeschreven.
Daarnaast wordt er een extra danexamen voorgesteld op 4 juni voor deze die 28 mei niet
kunnen. Dit wordt afgetoetst met de clubs en dan wordt een jury bijeen gezocht.
De kosten die voor dit extra examen gemaakt worden, zoals de jury en de zaal, worden
verdeeld over de deelnemers en maken een extra kost uit voor hen of hun club.

5.2. Pedagogische commissie
De Vlaamse Trainersschool staat voor een grote verandering van de trainersopleidingen. Dit geeft
mogelijkheden voor elke sportfederatie en dus ook voor Taekwondo Vlaanderen. Vandaag zijn de
nieuwe mogelijke trainersopleidingen aan de pedagogische commissie en de docenten
voorgesteld en is de vorm en bepaalde inhouden van toekomstige trainersopleidingen besproken.
VTS geeft naast de opleiding voor trainers in competitiesport nu ook meer mogelijkheden voor
trainers van krijgskunst.
Het voorstel is om een trainer C sparring te organiseren met op hogere niveaus trainer B en trainer
A. Daarnaast is er voor taekwondo een initiator en instructeur op het 2de niveau. Ook hier kan
eventueel nog een 3de niveau toegevoegd worden.
Het bestuur kan zich hierin vinden. Voorwaarde is een leerlijn tot een eerste competitiedan. Er wordt
aan Dave gevraagd om hiervoor een programma op te maken.
5.3. Marketingcommissie
5.3.1. Designsoftware 20 euro/maand
Deze software mag aangekocht worden en het gebruik wordt geëvalueerd na een jaar.
6. Activiteiten
6.1. Belgian Open – evaluatie
De uiteindelijke evaluatie van de Belgian Open wordt naar een later moment verschoven.
Het bestuur nodigt Kourosh uit voor een bespreking op woensdag 18/05 om 20u00 in Officenter
Aartselaar.
6.2. Planning seizoen 2022-2023
De kalender wordt overlopen. De TKDV-training van september wordt verplaatst.
Véronique heeft een voorstel voor een Open Hanmadang in het najaar, maar de datum valt
samen met een andere wedstrijd en kan op die datum dus niet gehouden worden.
Verder zijn er geen opmerkingen op het kalendervoorstel dat Annelies voorbereidde.
6.3. Wedstrijden i.s.m. KCC: Ambassadors cup & Kim Un Young
Er zijn twee wedstrijden die in samenwerking met het Korean Culture Center georganiseerd worden.
Erik Baert duidt dat de Korean Ambassadors Cup op 8 mei georganiseerd wordt. De wedstrijd Kim
Un Young wordt georganiseerd door een club. Het is niet de bedoeling dat de federatie deze
wedstrijd organiseert.
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6.4. Aanvragen organisator BK 2023
Er zijn vijf kandidaturen binnengekomen.
De betreffende bestuurders onthouden zich. De overige bestuurders bespreken de kandidaturen.
Het zijn allen kwaliteitsvolle kandidaturen en organisatoren met kennis van zaken. Het bestuur kiest
voor de kandidaat die het langst geleden de organisatie van het BK toebedeeld kreeg. In deze is
dit Ilyo.
Er gebeurt een terugkoppeling aan de kandidaat organisatoren.
6.5. Open Hanmadang
De Open Hanmadang staat voor de deur. De voorbereiding staat op punt. Het is het derde jaar
dat dit door Taekwondo Vlaanderen wordt voorbereid in samenwerking met de Thomas More
Hoge School, maar slechts de eerste keer dat het ook effectief kan doorgaan.
7. Projecten
8. Nationale federatie
9. Topsport
9.1. Richtlijnen en aanbevelingen voor topsport kyorugi
Deze richtlijnen zijn voorgelegd aan het bestuur die dat goedkeurde en deze richtlijnen zijn
intussen gecommuniceerd via de verschillende kanalen.
Johan geeft daarnaast nog informatie over de taskforce die Dave vandaag volgde. Dit was een
positief gesprek en de taskforce wil op regelmatige basis afspreken met hem om op die manier
contact te houden en voeling te hebben met de uitwerking van het plan.
10. Varia
10.1. Volgende bestuursvergadering 12/05/2022 – 20:00 – Aartselaar
10.2. Moustapha heeft contact opgenomen met de gemeente Brussel voor een activiteit in
samenwerking met WT.
10.3. Johan vraagt informatie over de Korean Day en de Ambassadors Cup. Erik geeft aan dat alles
onder controle is en reageert op de offerte van Martial Events. Erik neemt contact op met Martial
Events om dit te bespreken.
10.4. Katrien vroeg ouderschapsverlof aan. Véronique heeft haar gevraagd om dit officieel en correct
aan te vragen. Dit is intussen gebeurd. Véronique vraagt aan het bestuur om dit goed te keuren.
Het betreft één maand voltijds in de meest rustige periode van het jaar.
Het bestuur gaat akkoord en geeft nog eens aan dat het belangrijk is om dergelijke aanvragen
volledig en correct te doen.

Dhr. Erik Baert
Voorzitter
Taekwondo Vlaanderen
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