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Taekids 2023 – Thema ‘Over de clubgrenzen heen’ 
 
Doel 
Clubs stimuleren om niet enkel binnen hun club te blijven. Dit door hen aan te moedigen om 
samenwerkingen met andere clubs/trainers aan te gaan en te onderhouden, deel te nemen aan 
activiteiten die openstaan voor andere taekwondoïn, andere trainers uit te nodigen binnen de eigen club 
om zo de kennis van je leden én trainerscorps te verruimen. 
 

Praktisch 
Deze fiche en de rapporteringstool (Excel) vormen een leidraad in de voorbereidingen en ondersteuning 
voor het met succes afronden van dit thema. Hierin vind je de verschillende acties terug met hun 
bijhorende punten. 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
 De rapporteringstool moet samen met de gepaste bewijsstukken worden bezorgd aan het secretariaat 

van Taekwondo Vlaanderen vóór 1 december 2023. De rapporteringstool (Excel) wordt bezorgd via 
mail en de bewijsstukken mogen opgeladen worden (zie link in Excel). 

 Je mag als club meerdere acties doen binnen dit thema. Per actie kan je punten verdienen. De 
voorwaarden vind je hierna op pagina 2 terug. 

 
Inspiratie nodig? Vraag de inspiratiebundel op aan het secretariaat (recreatie@taekwondo.be). 
 
 

Rapportering club 
Vul hiervoor de rapporteringstool in. De nodige bewijsmaterialen mag je per mail (of via de oplaadzone), 
samen met de rapporteringstool bezorgen aan het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen 
(recreatie@taekwondo.be). 
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Acties 

 

Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen 
5.1 Deelname aan TKDV-trainingen met minstens 3 leden van 

de club 
0,5 

 Max. 1,5 punten te behalen. 

5.2 Uitnodigen van een externe trainer met specifiek expertise 

1 

 Deze actie kan niet gecombineerd worden met het ‘uitnodigen 
van een TKDV-trainer in je club’. Hier kan je namelijk via een 
andere weg al financiële ondersteuning voor krijgen. 

 Ontvangt maar 1x punten per expert voor een bepaalde 
discipline (dus 1x voor poomsae, 1x voor kyorugi, 1x hosinsul, 1x 
hanmadang) 

5.3 Deelname aan ronde tafelsessies/brainstormsessies met 
andere trainers/atleten onder leiding van Taekwondo 
Vlaanderen (Bv. ronde tafelgesprekken Dave) 

0,5 
 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij 

TKDV. 
 Max. 1,5 punten te behalen (dus 3 trainers/atleten die dit volgen) 

5.4 Organiseren van een activiteit in samenwerking met een 
naburige club gericht op jeugdleden 

1,5 
 Max. 1,5 punten 

5.5 Instuif in samenwerking met minstens 1 andere club 

2 

 Iedere club organiseert de instuif 1x in eigen sporthal. Zo heb je, 
afhankelijk van het aantal clubs dat je uitnodigt, minstens 2 
instuiven voor je leden. 

 Max. 2 punten 
5.6 Organisatie interclub/laagdrempelige wedstrijd in 

samenwerking met een andere club(s) 
2 

 Samenwerking met minstens 1 andere club 
 Max. 2 punten 

5.7 Deelname aan een TKDV-wedstrijd met minstens 5 leden 0,5  Max. 1,5 punten te behalen. 
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