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Volgnummer 2022-8 

 

 

Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Thierry Vanderlinden 

Verontschuldigd: Mike Allaer, Moustapha Akkouh, Sermed Abdul, Fariborz Nejad Mortazavi 

Aanwezig personeel: Nele Schouterden 

 

Het bestuur houdt de vergadering met slechts 4 bestuurders. Het dagelijks bestuur is aanwezig. De 

aanwezigen stellen voor dat wat besproken wordt per mail bestendigd dient te worden door de overige 

bestuurders. 

 

1. Vergaderingen   

1.1. Verslag bestuursvergadering van 10/08/2022  

De functieprofielen zijn rondgestuurd. Deze moeten herwerkt worden. Erik bekijkt dit samen met 

Annelies. Verder wordt het verslag goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag   

2.1. Stand van de rekeningen  

Véronique geeft aan dat er tijdens de zomermaanden geen noemenswaardige wijzigingen zijn. 

 

3. Bestuur en beleid   

3.1. Engagementsbevraging 

Voor de bestuurders die hier vandaag aan tafel zitten is het duidelijk wat hun engagement is. Erik 

neemt dit verder op. 

 

3.2. Personeelszaken  

Erik wil dat elk personeelslid wekelijks een overzicht geeft van wat er gebeurd is. Dit kan aan de 

hand van een document dat met het bestuur gedeeld wordt op de drive. 

Daarnaast moeten Nele en Annelies de voorzitter minstens 2x/week bellen om een stand van 

zaken te geven. 

 

3.3. Beleidsplan en begroting  

Hierna worden enkele punten van het beleidsplan belicht die ter wijziging voorliggen. Het 

volledige beleidsplan wordt vandaag niet overlopen. Met de wijzigingen in het decreet is er dit 

jaar een uitstel voor het indienen tot 1 november. De erkenningsaanvraag, die wel voor 1 

september in orde moet zijn, is ingediend bij Sport Vlaanderen. 

Erik heeft het ook over zijn ervaring als scheidsrechter op een poomsaewedstrijd in Korea en wil 

met de poomsae commissie spreken over een herziening van het poomsae wedstrijdsysteem 

  

4. Leden en clubs   

4.1. Stand van zaken leden & clubs  

1.  Totaal aantal actieve leden: 3703  

2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 81  

 

4.2. TKD Poom Maasmechelen  

Valentino Bottazzo meldt zich aan voor de cursus initiator taekwondo en wil de club TKD Poom 

Maasmechelen opnieuw aansluiten bij Taekwondo Vlaanderen. Het bestuur wil graag samen 

zitten met Valentino en vraagt om een aantal momenten voor te stellen. 

 

4.3. Vraag Theo Huysmans  

Theo wenst zich af te melden voor de meldingen die gestuurd worden bij een nieuwe oefenfiche. 

Er wordt gekeken met de IT firma hoe hier best een antwoord op gegeven kan worden en anders 
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worden er geen mails meer gestuurd, maar wordt dit via een nieuwsbrief aangekondigd. Thierry 

neemt contact op met Taco van Tactics. 

 

5. Commissies   

5.1. Sporttechnische commissie  

Het bestuur overloopt het verslag en keurt het goed. Thierry geeft de feedback over de bespreking 

van de TKDV-trainingen door aan Benny. 

5.2. Medische en ethische commissie  

1. Beleid rond ‘uittreksel strafregister model 2’  

Dit wordt verplicht vanaf 2023, maar Sport Vlaanderen is nog aan het nagaan hoe de federaties 

dit op een correcte manier kunnen doen. Gezien de gevoeligheid naar GDPR wacht het bestuur 

het decreet van Sport Vlaanderen af. 

2. Aanstellen coördinator/aanspreekpunt rond pandemieën binnen TKDV  

TKDV zal de wetgeving volgen van het moment er zich een pandemie aandient. 

3. Jaarlijkse verplichte medische controle bij sportarts TKDV  

Voor internationale wedstrijden worden de WT regels gevolgd. Om deel te nemen aan WT 

erkende wedstrijden moet men een verslag van een cardioloog voorleggen. Verdere 

maatregelen worden niet genomen. 

4.  Mogelijkheid om bij de vraag over geslacht aan te duiden ‘ik wens dit niet mee te delen’  

Het bestuur vraagt om na te gaan welke verwoording of mogelijke keuzes best voorzien worden. 

Vervolgens wordt de implementatie via IT geregeld. 

5.  Organisatie club-API terugkomdag à Workshop organiseren via VSF (kost = €300 à via overhead 

jeugdsportproject 2022)  

Het bestuur gaat akkoord met deze organisatie en het bijhorende budget. 

 

5.3. Dangradencommissie  

Het voorstel van digitalisering van het danexamen wordt geduid en getest. Het Google form wordt 

goed bevonden. Het bestuur vraagt om alle vragen verplicht te maken en dat de naam van de 

kandidaat op elke pagina staat. 

Het bestuur vraagt om een voorbereidende sessie voor de juryleden te organiseren zodat ze het 

systeem gewoon zijn alvorens het danexamen georganiseerd wordt. 

  

6. Activiteiten  

6.1. TKDV-wedstrijden  

6.1.1.  Update draaiboek TKDV-wedstrijdorganisatoren  

De wijzigingen worden overlopen en na discussies volgen nog wat aanpassingen.  

Na de goedkeuring van een wedstrijd door het bestuur wordt aan de commissie gevraagd 

om een coördinator voor de betreffende wedstrijden te bepalen. Het bestuur moet dit 

vervolgens goedkeuren. 

6.1.2.  Financiële inbreng TKDV verhogen?   

De vraag wordt opnieuw aan Martial Events gesteld voor een transparante prijssetting. Wat is 

de kost per veld en wat zijn overige kosten. 

Vervolgens kan het bestuur beslissen wat de tegemoetkoming vanuit TKDV zal zijn. 

 

6.2. Dag van de trainer 10/12/2022  

De dag van de trainer, een groot jaarlijks evenement van Sport Vlaanderen waar alle Vlaamse 

trainers samenkomen, is het uitgelezen moment om de taekwondotrainers maximaal samen te 

brengen. Dit jaar worden er 2 specifiek workshops voorzien en staat de federatie er met een stand. 

Het bestuur vraagt om dit goed te promoten. 

  

7. Projecten    

7.1. Beleidsfocus ‘professionalisering sportkaderopleidingen’  

Het is nog onvoldoende duidelijk wat er binnen deze beleidsfocus kan. Erik vraagt of de seminars 

hierin opgenomen kunnen worden. Dit wordt verder bekeken. 

 

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



 

 3 

 
 

Annelies geeft een aanzet voor een aangepast jeugdsport project. Erik geeft mee dat het 

belangrijk is dat het wordt uitgewerkt met iemand met taekwondokennis. Thierry geeft mee dat 

de sporttechnische commissie en hijzelf dit opvolgen.  

Het bestuur vindt het voorstel goed en geeft aan dat het in die lijn verder uitgewerkt mag worden. 

7.3. Videomateriaal maken  

1. Filmpjes voor opleidingen (met subsidie Sport Vlaanderen)   

De commissie hosinsul kreeg de vraag welke technieken moeten gefilmd worden, maar 

voorlopig is er nog geen reactie op gekomen. 

 

2. Promotiefilmpjes hanmadang of hosinsul  

Erik heeft een contact met iemand die films maakt. Hij vraagt hem om een concreet 

voorbeeld en vervolgens een prijssetting. 

  

8. Nationale federatie  

  

9. Topsport   

9.1. Beleidsplan topsport  

Johan volgt dit op met Dave. 

  

10. Varia   

10.1. Volgende bestuursvergadering 21/09/2022 – 21:00 – Online   

 

 

Dhr. Erik Baert 

Voorzitter 

Taekwondo Vlaanderen 

  


