
 

  

 
 

 

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

Verontschuldigd: Moustapha Akkouh, Mike Allaer, Fariborz Nejad Mortazavi 

Aanwezig personeel: Annelies Van Hoofstat 

 

1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 29/09/2022 

De aanwezige bestuurders hebben geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 

De aanwezige bestuurders hebben geen opmerkingen. 

 

3. Bestuur en beleid  

3.1. Beleidsplan: finale versie 

De kleine aanpassingen die werden besproken tijdens de beleidsvergadering van 6 oktober werden 

doorgevoerd. Het beleidsplan zoals het nu voorligt wordt goedgekeurd en mag ingediend worden bij 

Sport Vlaanderen. 

 

3.2. Begroting: finale versie 

Véronique ligt de laatste aanpassingen in de begroting toe. Er werden nog enkele kleine zaken 

aangepast en geoptimaliseerd.  

De begroting 2023 wordt afgeklopt op een positief eindresultaat van €2541,68 en zal op 9 december 

worden voorgelegd aan de AV ter goedkeuring.  

 

3.3. Jeugdsportproject: finale versie 

De inhoudelijke aanpassingen die werden besproken tijdens de beleidsvergadering van 6 oktober 

werden doorgevoerd. Daarnaast werd de bijhorende rapporteringstool ontwikkeld voor de 

deelnemende clubs. Het bestuur raadt aan om deze eerst te laten uittesten door een club wanneer 

deze operationeel is om zeker te zijn dat alle verbindingen werken. 

Het jeugdsportproject zoals het nu voorligt wordt goedgekeurd en mag worden ingediend als 

beleidsfocus bij Sport Vlaanderen. 

 

3.4. Update Intern reglement 

Er werden enkele kleine aanpassingen toegevoegd aan het intern reglement. Deze werden in geel 

aangeduid in het reglement. 

Het intern reglement zoals het nu voorligt wordt goedgekeurd. De laatste versie kan steeds worden 

teruggevonden op de website van Taekwondo Vlaanderen. 

 

3.5. Visie medewerkers werking bureau in het kader van de toekomstige medewerker 

Het bestuur spreekt een vergaderdatum af waarin de verwachtingen omtrent de toekomstige 

medewerker worden besproken. 

 

3.6. Update Liantis 

Thierry ligt het gesprek met het nieuwe sociaal secretariaat Liantis toe. Er zijn nog enkele zaken die 

moeten worden opgevolgd om alles in orde te maken. Daarnaast worden de diensten die Liantis 

aanbiedt besproken en wordt er gekozen van welke extra’s de federatie gebruik wil maken. 
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4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 

4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 2536 

4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 68 

4.2. Ledentelling Sport Vlaanderen: 4224 leden doorgegeven 

 

Het bestuur is heel tevreden dat de kaap van 4000 leden opnieuw werd behaald. Ook bij de start van 

dit seizoen verlopen de aansluitingen al zeer vlot. 

 

5. Commissies  

5.1. Poomsae werkingscommissie 

5.1.1.  3 maanden-regel in TKDV-wedstrijdreglement  

Momenteel luidt één van de deelnamevoorwaarden voor TKDV-leden aan een TKDV-

poomsaewedstrijd dat het betreffende lid minstens 3 maanden lid moet zijn van Taekwondo 

Vlaanderen. 

Het bestuur wenst op deze regel een uitzondering te maken voor deelnemers aan de discipline 

‘familiepoomsae’ en atleten die deelnemen in de D-klasse (indien deze wordt aangeboden). Deze 

uitzondering wordt opgenomen in het TKDV-wedstrijdreglement.  

De laatste versie kan steeds worden teruggevonden op de website van Taekwondo Vlaanderen. 

 

5.2. Medische en ethische commissie 

5.2.1. Voorstel ICES 

 

Het bestuur neemt het voorstel van ICES in acht maar beslist dit te vereenvoudigen. Volgende antwoorden 

zullen mogelijk zijn ‘M’, ‘V’ of ‘X of wil ik niet zeggen’. De toevoeging wordt behouden. 

 

 

6. Activiteiten 

6.1. TKDV-wedstrijden 

6.1.1. Keumgang Open 21/01/2023 – Inschrijvingen zijn al volzet. De organisatie vraagt toestemming 

op de inschrijvingen te verhogen tot 650 deelnemers. Uit ervaring weten dat er telkens een 

last-minute uitval is. Ze voorzien de mogelijkheid om eventueel uit te breiden naar 9 

wedstrijdvelden om een goed verloop te garanderen moest de uitval zich tegen de 

verwachtingen in beperken. 

De vraag wordt goedgekeurd door het bestuur.  
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6.1.2. Evaluatie Open ILYO 

Korte toelichting van de evaluatieformulieren ingevuld door de wedstrijdorganisator, het 

competitiemanagement en de aangeduide scheidsrechtercoördinatoren. Samengevat was alles 

goed verlopen. Geen opmerkingen. 

 

6.2. Dangradenwerking: administratieve bijdrage (€50) voor clubs die danexamens in de eigen club 

afnemen 

Op vraag van enkele bestuurders wordt deze regel en de achterliggende redenering opnieuw 

bekeken. Daarbij wordt er in de nabije toekomst vanuit Kukkiwon extra verplichtingen opgelegd 

om danexamens te mogen afnemen in je eigen club/federatie. Ook dit moet in rekening worden 

gebracht. 

Er wordt voorgesteld om voor deze thema’s een aparte vergadering te voorzien zodat dit 

uitgebreid kan worden besproken. Tevens kan er bekeken worden of er nood is aan het updaten 

van de bestaande voorwaarden voor danexamens in de club en federatie. 

 

6.3. Belgian Open 

6.3.1.  KPNP of Daedo 

Erik en Thierry waren aanwezig op de Dutch Open. Hier werd gewerkt met KPNP. Zij bevroegen de 

aanwezige scheidsrechters over de werking van KPNP. De reacties waren unaniem positief.  

Er werd een offerte opgevraagd aan KPNP, deze bleek iets duurder dan de offerte van Daedo 

van vorig jaar. Daarnaast werd een offerte opgevraagd via Martial.Events aan Daedo. 

Het bestuur wacht de officiële offerte van Daedo af alvorens definitief te beslissen met wie er 

wordt samengewerkt tijdens de Belgian Open 2023. 

 

6.3.2.  Sponsoring Kambuka 

Het sponsorvoorstel van Kambuka wordt kort toegelicht. Véronique geeft mee dat dit verder dient 

bekeken te worden en zorgvuldig moet worden afgewogen wat we tegenover het aanbod 

kunnen opstellen. 

Thierry geeft mee dat er moet worden bekeken waar de drinkbussen bedrukt kunnen worden 

gezien dit vaak duurder is wanneer je het materiaal waarop gedrukt moet worden zelf aanlevert. 

 

6.3.3.  Scheidsrechtercoördinatoren BO Kyorugi 2023 

Het bestuur beslist dat David Beckers en Hassan Sadeghi worden aangesteld als 

scheidsrechtercoördinatoren van de Belgian Open Kyorugi 2023. 

 

6.4. Provinciale trainingen Limburg veranderen van naam naar ‘Open trainingen’ waarop iedereen 

welkom is. Ze vragen of dit geplaatst kan worden op de TKDV-kalender. Zo kan er in de toekomst 

ook beter rekening gehouden worden dat dit niet samenvalt met de TKDV-trainingen. 

Het bestuur wenst niet in te gaan op dit voorstel. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de 

kwaliteit, populariteit en toegankelijkheid van de TKDV-training. Dit onder andere door 2x per jaar 

de TKDV-training op een andere locatie te organiseren. Vorig seizoen was het aantal deelnemers 

aan de TKDV-training bijzonder laag. Dit seizoen gaan we terug de juiste kant uit. Het bestuur van 

TKDV wil deze positieve evolutie niet in gedrang brengen en versnippering door een overaanbod 

op de, reeds volle, kalender voorkomen. 

 

6.5. Datumswitch: Korean Ambassador Cup verplaatst naar 21 mei, TKDV-training vindt plaats op 7 mei 

in Brugge 

Korte toelichting door Erik. Iedereen is akkoord dat de switch in het voordeel is van de huidige 

kalender van Taekwondo Vlaanderen. 
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6.6. Digitalisering (TKDV-trainingen – danexamen): aankoop mifi router + abonnement 

Thierry ligt de situatie toe. In het kader van de digitalisering wordt er sinds dit seizoen gewerkt met 

het scannen van de unieke QR-code van de leden op TKDV-activiteiten. Voor dit proces is er een 

stabiele internetconnectie nodig die niet kan gegarandeerd worden in iedere sporthal. Daarom 

de vraag om een mifi-router aan te kopen die kan gebruikt worden om een eigen netwerk te 

voorzien in iedere sporthal. Ook met het oog op de digitalisering van de danexamens is dit een 

meerwaarde om achter de hand te hebben. Zo is Taekwondo Vlaanderen niet afhankelijk van de 

wifi van een sporthal. 

Het bestuur keurt dit voorstel goed. Daarnaast geven ze akkoord voor de aankoop van een extra 

handscanner die kan gebruikt worden voor het scannen van de aanwezigheden. 

 

7. Projecten   

7.1. Update videomateriaal  

7.1.1. Filmpjes voor opleidingen (met subsidie Sport Vlaanderen)  

Opnames voor de filmpjes Hosinsul staan gepland op 13 november 2022. De officiële offerte is 

onderweg. Voor de opnames werden reeds enkele atleten uitgenodigd.  

Er wordt eveneens gekeken of er op deze filmdag ook filmpjes kunnen worden opgenomen 

specifiek voor de digitalisering van de initiatorcursus gezien Wannes hier aanwezig zal zijn. 

Opname-locatie moet nog worden bepaald. 

 

7.1.2. Promotiefilmpjes hanmadang of hosinsul 

Het bestuur besliste dat er geen specifiek promotiefilmpje zal worden opgenomen in 2023. Echter 

zal er een compilatiefilmpje worden gevraagd met de beelden (opgenomen in punt 7.1.1.) dat 

TKDV kan gebruiken ter promotie.  

 

7.2. Matten 

Het bestuur vraagt meer informatie alvorens ze hier een definitieve beslissing over kunnen nemen. 

Er moet een duidelijk totaalbeeld zijn van de kostenplaatjes van beide opties. Hierbij moet 

gekeken worden naar de prijs van de matten, stockagekosten van eigen matten (ook eens kijken 

in regio Luik gezien dit vaker goedkoper is), vervoerskosten (eigen matten en huurmatten), kost 

om matten te huren … 

Een samenwerking met de Nederlandse federatie is een mogelijkheid, zij geven aan hiervoor open 

te staan. De mogelijkheden moeten verder worden bekeken en besproken. 

 

8. Nationale federatie 

 

9. Topsport  

9.1. Vergadering Dave Cook & bilaterale gesprekken 

Johan ligt kort de huidige situatie rond topsport toe. Er is een nieuw contactpersoon bij Sport 

Vlaanderen. Sport Vlaanderen gaf tevens op de bilaterale gesprekken aan dat het nieuwe 

beleidsplan topsport in goede aarde is gevallen. Zij verwachten dan ook een positief antwoord 

op 15 december 2022. 

Er wordt nagedacht over een centrale structuur en een gepaste locatie hiervoor. 

Johan bezorgt het volledig verslag dat hij van Dave ontving aan de andere bestuurders. 

 

10. Varia  

10.1. In de kijker zetten van Louis, Saïd en Vera op TKDV-training van 13/11. 

10.2. Volgende bestuursvergadering 17/11/2022 – 21:00 – Online 
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