
 

 1 

 
 

Volgnummer 2022-6 

 

 

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

Mortazavi, Mike Allaer 

Verontschuldigd: Moustapha Akkouh  

Aanwezig personeel: Frederik Baeten, Katrien Oosters, Nele Schouterden 

  

1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 24/05/2022 

Het bestuur heeft geen opmerkingen op het verslag. Het verslag van de vergadering van 24 mei 

wordt daarbij unaniem goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 

De bestuurders hebben zicht op de stand van de rekeningen. 

Véronique overloopt de cijfers.  

- De Belgian Open bracht minder op dan verwacht. Oorzaak: het verblijf, de maaltijden, Martial 

Events zijn duurder geworden en de inschrijvingsprijs is hetzelfde gebleven. Bovendien is er een 

besparing van 15.000 euro gemaakt doordat dit de kost voor het aanvragen van de wedstrijd 

en een voorschot van 2019 voor het verblijf is gerecupereerd.  

- Het voorziene budget voor de ontwikkelingstrainingen poomsae is opgebruikt. Er wordt 

nagegaan of er een ander budget hier kan ingezet worden opdat de trainingen in het najaar 

ook kunnen gehouden worden. 

- Erik brengt deze zomer opnieuw een bezoek aan Kukkiwon en WT in Korea. Het ticket voor 

Korea is duurder dan het voorziene budget. Daar de AV van WT online is kan het budget voor 

de reis naar Korea aangevuld worden met dit budget. 

Erik onthoudt zich van de stemming, de overige bestuurders gaan akkoord. 

Voor de bestuursvergadering van augustus wordt er gekeken welke budgetten er binnen de 

begroting eventueel anders ingezet kunnen worden. 

 

3. Bestuur en beleid  

3.1.  Beleidsplan 

Het bestuur nam uitvoerig de tijd om elke operationele doelstelling van het huidige beleidsplan te 

bespreken met de resultaten van de clubenquête die het bestuur hield. 

Het personeel gaat hier verder mee aan de slag.  

3.2.  Werking en communicatie binnen het bestuur 

Dit punt wordt verschoven naar een volgende vergadering. 

3.3.  Sociaal secretariaat 

Er werd getekend om van sociaal secretariaat te wisselen. Véronique geeft aan dat dit kon 

wachten tot deze vergadering en begrijpt niet waarom het eerder moest afgehandeld worden. 

Dergelijke zaken moeten op de bestuursvergadering besproken worden. Johan treedt dit bij. 

Véronique volgde een informatiesessie van VSF met Partena als sociaal secretariaat. Ook dit lijkt 

erg interessant.  

Het bestuur beslist uiteindelijk unaniem dat er nu een jaar met Liantis gewerkt wordt en dat er bij 

andere federaties gepolst wordt hoe de samenwerking met Partena gaat om volgend jaar dit te 

evalueren. 
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3.4.  Bezoek aan Kukkiwon in Korea 

Zoals vermeld onder 2.1. wordt het vliegtuigticket naar Korea van Erik terugbetaald. 

3.5. Zomeruren secretariaat 

Het secretariaat zal in de maanden juli en augustus tussen 9u -12u bereikbaar zijn. 

 

4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 

4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3674 

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

4.2. Clubenquête 

De resultaten van de clubenquête zijn besproken onder punt 3.1. Een aantal clubs gaven aan 

gecontacteerd te willen worden. Zowel Véronique, Thierry, Erik als Sermed zullen elk een aantal 

clubs contacteren. 

4.3. Lidkaarten 

Vanaf september zullen er geen licentiekaartjes meer geprint worden. Er wordt verder ingezet op 

digitalisatie. Sinds vorig jaar is het mogelijk voor elk lid om de lidkaart zelf te printen of de QR-code 

digitaal bij te houden. 

 

5. Commissies  

5.1. Samenstelling commissies 

Er zijn in enkele commissies wat problemen geweest. Het  bestuur beslist dat de commissies werken 

binnen een horizontale structuur. Dat betekent dat er in geen enkele commissie nog een voorzitter 

is. De commissies bepalen onderling wie welke taak opneemt. Er wordt ook verwacht dat elk 

commissielid deelneemt aan acties van de commissie en een bepaalde taak op zich neemt. Van 

het moment dat de taken bepaald zijn wordt dit overgemaakt aan het bestuur. 

De kandidaturen werden overlopen. 

- Medische en ethische commissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Sporttechnische commissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Hosinsulcommissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Hanmadangcommissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Pedagogische commissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Marketingcommissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Topsportcommissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. 

- Dancollege: de kandidatuur van Thierry Vanderlinden werd niet weerhouden door de 

specificatie vereisten. Bepaalde leden van het dancollege zijn niet aanwezig op activiteiten 

van het dancollege (danworkshops). Er wordt hen persoonlijk gemeld dat dit verwacht wordt 

en een voorwaarde is om in het college weerhouden te worden. 

- Poomsaewerkingscommissie: de verschillende kandidaten worden aanvaard. Voor volgend 

jaar wordt de functie van head coach niet toegekend. In functie van de atleten die zich 

selecteren wordt bepaald wie er vanuit de federatie wordt afgevaardigd. 

- Commissie Scheidsrechterszaken Kyorugi: meer dan 50% van de kandidaten zijn van dezelfde 

club. Het bestuur wil meer spreiding. De kandidatuur van Jaimely Meerschaert wordt niet 

weerhouden omdat ze, naast het feit van het cluboverwicht, maar net IR cursus heeft gevolgd. 

 

5.2. Dangradencommissie 

5.2.1.  Omar Sebbata  

Er werd een mail gestuurd naar Omar. Deze is goed ontvangen en Omar staat er positief 

tegenover en volgt het zelf verder op. 
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5.2.2.  Vorming jury danexamen 

Er wordt gevraagd aan Miss Park of ze in de mogelijkheid is om een vorming te geven worden 

aan de juryleden van het dancollege. 

5.2.3. Verslag vergadering 28/05/2022 

Het bestuur neemt kennis van het verslag en heeft geen bemerkingen. 

 

5.3. Pedagogische commissie 

5.3.1.  Boeken Kang Ik pil  

Er zijn nog 2 boeken die moeten toegestuurd worden. Vervolgens wordt gekeken of er extra 

besteld wordt. Erik gaat de mogelijkheid ook na om boeken mee te nemen vanuit Korea. 

 

5.4. Medische en ethische commissie 

5.4.1. Verslag vergadering 08/06/2022 

Het bestuur neemt kennis van het verslag. De adviezen worden kort overlopen. Volgende 

vergadering wordt dit nader bekeken. 

 

5.5. Marketing commissie 

5.5.1. Offertes tenten 

De volledige tent vindt het bestuur te duur. Katrien mag het herbekijken zonder zijwanden. 

5.5.2. Nieuwe mailingtool 

Annelies geeft aan dat met de huidige mailingtool slechts 2000 mails kunnen gestuurd 

worden. Om de nieuwsbrieven in de toekomst te sturen is een groter bereik nodig. Het bestuur 

gaat akkoord met de betalende versie aan 20,00 euro per maand. 

 

5.6. Poomsae werkingscommissie 

Doel van de ontwikkelingstraining is om zoveel mogelijk atleten te motiveren om aan poomsae 

wedstrijden te doen. Op lange termijn is het doel een poomsaeteam vormen die naar 

internationale wedstrijden gaan. Trainers van de clubs worden zoveel mogelijk betrokken bij dit 

project. 

5.6.1.  Budget 2022  

Met de deelname aan het WK in Korea is men over het budget voor internationale wedstrijden 

gegaan. In het najaar staan er nog een aantal G-wedstrijden op het programma. Enkel het 

inschrijvingsgeld voor geselecteerde junioren en senioren wordt terugbetaald. 

5.6.2.  Axelles Bonnez 

Nele had een bespreking met Axelle waarbij er een debriefing is gegeven over het WK en de 

voorbereiding van het najaar wordt besproken. Axelle vraagt voor een tussenkomst voor de 

fysieke voorbereiding die ze bij een personal trainer wenst op te starten. Over 2 maanden 

spreken we van een budget van 960 euro. Er staat 1400 euro in de begroting voor 

voorbereiding van internationale wedstrijden. Het bestuur beslist om 50% van de facturen 

terug te betalen met een max van 500€. Als compensatie vraagt het bestuur opvolging van 

het trainingsschema en feedback onder de vorm van filmpjes van de oefeningen die ze bij 

de personal trainer krijgt. 

 

5.7. CSZ kyorugi 

5.7.1.  Examen nationaal scheidsrechter in club 

Het examen dat afgelegd werd in een club zonder medeweten van het bestuur wordt 

nietig verklaard. Als er een examen in een club georganiseerd wordt dient dit eerst bij de 

commissie voorgelegd te worden en vervolgens door het bestuur goedgekeurd te worden. 
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Elke activiteit moet aangekondigd worden door de federatie en opengesteld worden voor 

andere leden dan de clubleden. 

5.7.2. Inschrijving en deelname IR cursus 

Inschrijvingen dienen individueel te gebeuren. Het secretariaat staat ter beschikking om 

hulp te bieden. 

5.7.3.  Budget CSZ kyorugi  

Fariborz geeft aan dat het budget van 2600 euro voor deelname aan G-wedstrijden te 

beperkt is. Nele geeft weer hoe de verdeling van het budget momenteel loopt.  

Het bestuur geeft aan dat de commissie een gefundeerd voorstel tot wijziging van het 

budget kan doorgeven voor de begroting van 2024. 

 

6. Activiteiten 

6.1. TKDV-wedstrijden 
De draft van het verslag van de evaluatievergadering van de wedstrijdorganisatoren is 

toegevoegd ter kennisgeving. 

6.2. International Master Limburg 
De IML vraagt om op zaterdag 8 oktober de wedstrijd te organiseren in Genk. Het bestuur geeft 

haar akkoord hiervoor. 
6.3. TKDV-trainingen  

6.3.1. Voor 18/09 werd de zaal in Genk vastgelegd. Er is enkel één grote sporthal beschikbaar. Het 

bestuur geeft aan dat dit zeker voldoende is. 

 

7. Projecten   

  

8. Nationale federatie  

Op 14 juni is de algemene vergadering van BTF gehouden. Er stonden geen verkiezingen op het 

programma. Nele bracht de neerlegging in orde. 

 

9. Topsport  

Johan geeft verslag over de update die Dave Cook gaf sinds hij aangenomen is alsook een visie naar 

de toekomst. 

 

10. Varia  

10.1. Volgende bestuursvergadering 10/08/2022 – 20:00 – Aartselaar  

 

 

 

 

Dhr. Erik Baert 

Voorzitter 

Taekwondo Vlaanderen 
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Bijlage: overzicht commissies 2022-2023 

 NAAM CLUB AANVAARD 

COMMISSIE 

SCHEIDSRECHTERZAKEN 

KYORUGI 

Mohammadi Moaf Kourosh  Taekwondo Club Kourosh Roeselare  Ja 

Roelants Jana Chung Gun Ja 

Fariborz Nejad Mortazavi  Taekwondo Club Kourosh Roeselare  Ja 

Beckers David Taekwondoschool Keumgang Ja 

Meerschaert Jaimely  Taekwondo Club Kourosh Roeselare  Nee 

Hassan Sadeghi  Taekwondo Academy Gent  Ja 

Sezen Arzu Taekwondo Club Kourosh Roeselare  Ja 

SPORTTECHNISCHE 

COMMISSIE 

Nuyens Benny Jong Saeng Ja 

Thierry Vanderlinden Academy Pyong Won Ja 

Meuleman Pieter ILYO Ja 

Schils Nathalie Academy Pyong Won Ja 

DANCOLLEGE 

Thierry Vanderlinden Academy Pyong Won Nee 

Boucham Said Boucham Said Antwerpen Ja 

Sempels ludo  ILYO Ja 

Meuleman Pieter ILYO Ja 

Thoen Chris Taekwondo Kriss Ja 

Michez Lodewijk  Chung Gun Ja 

Moens vera  Chung Gun Ja 

Baert Erik Jeong Sin - Heuk Lyoong Ja 

Collier Eddy Taekwondo Hakyo Ja 

Karel Decatelle Sin Nyon Ja 

POOMSAEWERKINGS-

COMMISSIE 

Raymaekers Marc  Taekwondo Hakyo Ja 

Thoen Chris Taekwondo Kriss Ja 

Michez Lodewijk  Chung Gun Ja 

Moens vera  Chung Gun Ja 

Baert Erik Jeong Sin - Heuk Lyoong Ja 

Schils Nathalie Academy Pyong Won Ja 

MARKETINGCOMMISSIE Excelmans Jeffrey Taekwondoschool Keumgang Ja 

MEDISCHE EN ETHISCHE 

COMMISSIE 

Beckers David Taekwondoschool Keumgang Ja 

Meyvis Dave Mun Mu Lier Ja 

Van Ginderdeuren 
Hwarang Taekwondo Academy 

Tessenderlo  
Ja 

HOSINSULCOMMISSIE 

Sempels ludo  ILYO Ja 

Thoen Chris Taekwondo Kriss Ja 

Deschans Andries Taekwondo Saju Ja 

Baert Erik Jeong Sin - Heuk Lyoong Ja 

HANMADANGCOMMISSIE Thoen Chris Taekwondo Kriss Ja 

PEDAGOGISCHE 

COMMISSIE 

Thoen Chris Taekwondo Kriss Ja 

Van Dooren Wannes Taekwondo De Tijgers Ja 

TOPSPORTCOMMISSIE Alles Johan ILYO Ja 

 


