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Volgnummer 2022-9 
 

VERSLAG BESTUURVERGADERING DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022 
 
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Thierry Vanderlinden, Moustapha Akkouh 
Verontschuldigd: Mike Allaer, Sermed Abdul, Fariborz Nejad Mortazavi 
Aanwezig personeel: Nele Schouterden 
 

1. Vergaderingen  
1.1. Verslag bestuursvergadering van 24/08/2022 

Moustapha liet weten akkoord te zijn met het verslag. Verder zijn er geen opmerkingen het verslag 
wordt daarbij goedgekeurd. 

  
2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 
Het bestuur heeft zicht op de stand van de rekeningen van 31/08/2022. 
Véronique overloopt intussen de huidige stand van zaken van de kosten ten aanzien van de 
begroting. Er moeten nog kosten gemaakt worden voor digitalisering van cursussen en 
danexamen. 
De Open Hanmadang heeft ons een beetje winst opgeleverd evenals de Korean Ambassador 
Cup. De Belgian Open geeft 27.000 winst, maar 20.000 euro kosten werden gemaakt in 2019 en 
werden nu niet opgenomen in deze berekening. De winst is dus opmerkelijk lager dan in 2019. 

 

3. Bestuur en beleid  
3.1. Samenstelling bestuur 

Het bestuur acteert het ontslag van Sermed Abdul. Het bestuur legt dit op de eerstvolgende 
algemene vergadering voor ter vaststelling. 
 

3.2. Personeelszaken 
3.2.1. Vakantie-aanvragen:  

Het bureau vraagt om op maandag 31/10/2022 een brugdag te mogen nemen. Verder is er 
bezetting voorzien tijdens het herfstverlof. 
Het bestuur geeft aan dat een verlofdag steeds dient aangevraagd te worden bij het 
dagelijks bestuur nadat het binnen het team is afgetoetst. 

3.2.2. Vacature nieuwe medewerker 
Er wordt een vacature uitgeschreven voor een nieuwe medewerker. Volgende data worden 
voorzien voor de interviews: 
1ste interview – 14/11 
2de interview – 21/11 
 

3.3. Kwaliteitslabels 
Het voorstel van de twee volgende kwaliteitslabels wordt overlopen. Het bestuur gaat akkoord 
met de voorwaarden. Ze kunnen op deze manier gelanceerd worden. 
 

3.4. Beleidsplan en begroting 
Het beleidsplan met bijhorende begroting wordt besproken op 6 oktober via een online 
vergadering om 21:00. 
 



 

 
H. Van Veldekesingel 150/73  •  B-3500 Hasselt  •  +32 477 37 01 75  • president@taekwondo.be 

vzw  •  0425.982.329  •  RPR, afdeling Hasselt 
 

 

 2 

 
 

3.5. Procedure onkostennota’s 
Thierry vraagt welke onkosten er als bestuurder kunnen ingebracht worden. Buiten de 
kilometervergoeding is hier geen duidelijke richtlijn voor. Het gezond verstand dient gebruikt te 
worden en de kosten moeten transparant zijn. Ze worden in de gedeelde map bestuur geplaatst. 

  

4. Leden en clubs  
4.1. Stand van zaken leden & clubs 

4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3817 op 15/09/2022 
4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 80 

4.2. Clubbezoeken 
Dit najaar: 
  26/9 - Chang Moo Kwan Saja 
  07/10 – Jibjung 
  21/10 – AC GeWe Wellen 

4.3. Clubbeheer 
De nieuwe clubaanvraag van Taekwondo Jongyeong te Berchem onder leiding van Fatiha 
Laalam kan niet goedgekeurd worden op basis van de huidige reglementen. 

De afstand tussen clubs, bepaald in het intern reglement, kan niet gehandhaafd worden voor 
Antwerpen. De populatie is hier dicht bevolkt zodat er meerdere clubs kunnen gedijen zonder 
werkelijk concurrentie te vormen voor elkaar. Het reglement wordt in die zin aangepast voor grote 
steden. 

 

5. Commissies  
5.1. CSZ-kyorugi 

5.1.1. Verslag commissievergadering 11/09 
Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag van de commissievergadering. 

5.1.2.  Scheidsrechteropleiding 11/09 
De scheidsrechteropleiding is goed verlopen. Voor de praktijksessie zijn er nog wat 
verbeterpunten die tijdens de vergadering besproken werden. 

5.1.3. Procedure voor vluchtelingen  
Er waren vluchtelingen aanwezig tijdens de cursus. Katrien vraagt om duidelijkheid over hoe 
hierrond dient gehandeld te worden. 
Het bestuur vraagt om na te gaan hoe de procedure net verloopt als vluchtelingen in België 
komen. Als daar duidelijkheid over is kan er een voorstel gedaan worden over hoe de 
federatie of clubs hier mee om kunnen gaan. 

 

5.2. Pedagogische commissie 
5.2.1. Coachvorming 11/09 

Op 11 september is er ook een coachcursus gehouden. De coaches volgden eerst een deel 
samen met de scheidsrechters onder leiding van de CSZ en vervolgens het coachdeel onder 
leiding van Nele. Op het einde konden ze de geleerde zaken ook onmiddellijk in praktijk 
brengen. Het interessante aan de cursus was dat het merendeel uit vrouwelijke coaches 
bestond. 
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5.3. Sporttechnische commissie 
5.3.1. Verslag vergadering TKDV-training 

 Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag van de vergadering van de 
sporttechnische commissie rond de organisatie van de TKDV-trainingen. 

 
6. Activiteiten 

6.1. TKDV-wedstrijden 
6.1.1. Beleid rond TKDV-wedstrijden aanvragen 

Een aanvraag kan later ingediend worden, maar dan zonder beroep bij afkeuring en 
eventueel zonder financiële steun. 

6.1.2. Wedstrijd Keumgang Houthalen-Oost 
De aanvraag van de wedstrijd van Keumgang Houthalen-Oost wordt goedgekeurd. 

6.1.3. Financiële inbreng TKDV 
In de begroting voor 2023 en 2024 wordt bekeken of een verhoging van de financiële inbreng 
van TKDV voor wedstrijden haalbaar is. 

6.1.4. Open Hanmadang Gent – contract TKDV-wedstrijden 
Voor 2022 heeft Annelies een aangepast contract opgemaakt waarin het breekmateriaal als 
financiële steun is opgenomen en verder geen andere tussenkomst van TKDV. 
 

6.2. Belgian Open 
6.2.1. Disciplines 

De Belgian Open zal in 2023 aangevraagd worden als G-wedstrijd voor zowel kyorugi als 
poomsae. Beiden worden de komende jaren samen georganiseerd gezien taekwondo beide 
disciplines omhelst.  

6.2.2. Subsidieaanvraag 
De subsidieaanvraag is enkel gebeurd voor de Belgian Open kyorugi. De termijn voor 
subsidieaanvragen voor internationale evenementen in het voorjaar 2023 is intussen 
verstreken. 
 

6.3. TKDV-training  
In mei 2023 wordt de TKDV-training in Brugge georganiseerd in plaats Blankenberge.  

  

7. Projecten   
7.1. Beleidsfocus ‘professionalisering sportkaderopleidingen’ 

Wordt besproken op de beleidsvergadering van 6 oktober. 
7.2. Beleidsfocus ‘jeugdsport’: voorstel concept + thema’s 

Wordt besproken op de beleidsvergadering van 6 oktober. 
7.3. Update videomateriaal  

7.3.1. Filmpjes voor opleidingen (met subsidie Sport Vlaanderen)  
Erik besprak dit met de Hosinsul commissie. De filmdatum en de firma die filmt zijn bepaald. 
Erik bezorgt de datum aan Nele en Nele geeft het budget dat hiervoor beschikbaar is door 
aan Erik. 

7.3.2. Promotiefilmpjes hanmadang of hosinsul 
Hier is verder geen werk meer van gemaakt. 
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8. Nationale federatie 
  

9. Topsport  
9.1. Beleidsplan topsport 

Het beleidsplan topsport is ingediend, maar tot dusver is er geen reactie van Sport Vlaanderen, 
hoewel ze beloofd hadden iets te laten weten voor eind september. 
Verder blijft het verblijfdossier van Dave open staan. Het bestuur geeft aan om indien nodig 
hiervoor ondersteuning te bieden aan de hand van een gespecialiseerd advocaat. 

 

10. Varia  
10.1. Volgende bestuursvergadering 20/10/2022 – 20:00 – Officenter A12 Aartselaar  

 
 
Dhr. Erik Baert 
Voorzitter 
Taekwondo Vlaanderen 
  


