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Notulen ALV District Zuid
Datum: 17-11–2016

Tijd: 19:45 uur

Locatie: Café de Sluis te Weert

Aanwezig:
Bestuur:
Afgevaardigden:
Lidrechtspersonen:

Mike Fox, Mark Pluijmakers
Ad van de Klundert, Paul Hulsbosch, Peter Dibbets, Brahim
Tajaate, Theo van de Molengraft, Frans Flinsenberg, Ali
Tapia, Mieke Tapia
Adri Timmermans, Piet Wolffs, Mohammed Argoubi, Gerard
Kanters, Ben Bos, Lesley Hoefnagels

Afgemeld:
Bestuur:
Afgevaardigden:
Lidrechtspersonen:

Ian Baetsen
Erik van der Weide, Patrick Heller, Mustapha Moutarazak,
Rob Janssen
Roy Kawarmala

Voorzitter:

Notulist:

Mike Fox

Mark Pluijmakers

Agenda:

1. Opening
2. Verkiezing Notulencommissie en stemopnamecommissie
3. Mededeling en ingekomen stukken
4. Vaststellen van de notulen van de vorige districtsvergadering
5. Jaarverslag van het districtsbestuur
6. Financiële verantwoording door het districtsbestuur
7. Vaststellen van het jaarplan
8. Vaststellen van begroting voor komend boekjaar
9. Het voorzien in openstaande vacatures.
10. Openstaande zaken ALV april: vragen Marcel Vossen en aanlevering stukken door
hoofdbestuur.
11. Vervolgstappen of afronding rondom gestelde vragen ALV 28 juni 2016:
1. Agenda ALV en beantwoording van vragen
2. Wedstrijdclassificering
3. Budget breedtesport
4. Danexamens
12. Bespreken van de agenda van de ALV
(N.B.: De intentie van de notulen is een schriftelijk verslag van de vergadering waarin
wordt weergegeven wat er in de vergadering is besproken, niet letterlijk, en vooral
besloten.)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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2. Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie
De notulencommissie wordt gevormd door Adri Timmermans & Paul Hulsbosch.
De stemopnamecommissie wordt gevormd door Peter Dibbets & Piet Wolffs.
3. Mededeling en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Paul Hulsbosch heeft echter nog enkele agendapunten
uitgewerkt en vraagt aan de ALV of deze alsnog mogen worden ingebracht. Er volgt geen
protest, dus deelt Paul de uitwerking van zijn punten uit. Er worden vragen gesteld door
de ALV ter verduidelijking. Aan de hand hiervan zijn onderstaande voorstellen bijgewerkt
door Paul en aangevuld door het Districtsbestuur.
Voorstel 1 ten aanzien van het examen 1e dan: herexamen 1e dan
Inleiding
Het examen 1e dan bestaat uit verschillende onderdelen die met een voldoende moeten
worden afgerond. Wanneer een kandidaat voor een of meerdere onderdelen
onvoldoende heeft dan moeten deze opnieuw worden afgelegd tijdens het herexamen.
Wanneer tijdens het herexamen het onderdeel wederom onvoldoende wordt beoordeeld
dan is de kandidaat definitief gezakt voor het examen en moet hij een volgend examen
opnieuw volledig afleggen.
Uit verschillende reacties blijkt dat dit voor de kandidaat vaak een onoverkomelijk
probleem is hetgeen resulteert dat de kandidaat stopt Taekwondo.
Voorstel
De waardering voor de reeds behaalde onderdelen blijft bestaan gedurende een
bepaalde periode. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan b.v. 3 jaar. Gedurende deze
periode krijgt de kandidaat de mogelijkheid om tijdens ieder examen de onvoldoende
beoordeelde onderdelen opnieuw gewaardeerd te krijgen. Dit zou kunnen tegen de
betaling van bijvoorbeeld € 25,- per onderdeel per keer.
Dit systeem is vergelijkbaar met de reeds behaalde examens in het onderwijs. Ook de
opleidingscommissie van de TBN hanteert dit principe.
Doel
Het doel van dit voorstel is ledenbehoud, voornamelijk van kandidaten die zakken voor
het danexamen voor 1e dan.
Vraag
Is het bondsbestuur bereid om dit voorstel verder te onderzoeken?
De ALV heeft na het bespreken van dit voorstel besloten om dit voorstel in te
dienen bij de landelijke najaars ALV.
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Voorstel 2 ten aanzien van de dan-examens: de breektest
Inleiding
Tijdens de danexamens is de breektest een essentieel onderdeel dat geëxamineerd
wordt. Uitgaande van een aantal van 100 kandidaten die gemiddeld 3 planken per
examen moeten breken betekent dit een aantal van 300 planken.
Deze planken worden gebroken en zijn nadien niet meer her te gebruiken behalve als
aanmaakhout.
De kosten van de planken bedragen gemiddeld € 4,- / stuk. Totaal dus € 1200,breekmateriaal dat min of meer verspild wordt.
Voorstel
Er zijn tal van alternatieven voor de traditionele breektest die veel milieuvriendelijker
zijn. Wellicht dat hiermee een pilot gehouden kan worden.
Derhalve het verzoek aan de Technische Commissie om serieus naar dit alternatief voor
de breektest te kijken.
Taekwondo Eindhoven heeft goede ervaringen met deze breekplanken die aan elkaar
zitten met houten pinnen (deuvels). Bij deze breekplank worden alleen de pinnen
gebroken. Deze plank kan dus continu hergebruikt worden. Daarnaast kun je de sterkte
van de plank regelen door de dikte en het aantal pinnen te variëren.
Indien interesse kan een voorbeeld van zo'n plank verstrekt worden.
De materiaalkosten van deze planken bedragen ongeveer € 20,- exclusief de pinnen.
Doelen
De doelen van dit voorstel zijn:
- Duurzaamheid door besparing op hout materiaal
- Kosten besparen voor deelnemers van danexamens
- Verhogen van de veiligheid door het voorkomen van splinters op examenmatten
- Eerlijker examen door uniformiteit in materialen
Vraag
Is het bondsbestuur bereid om dit voorstel verder te onderzoeken?
De ALV heeft na het bespreken van dit voorstel besloten om dit voorstel in te
dienen bij de landelijke najaars ALV.
Voorstel 3: Licentiebeleid
Er is een derde voorstel opgesteld door Paul Hulsbosch rondom het licentiebeleid van
trainers en sportscholen.
Een plan is voorgelegd aan het hoofdbestuur (en gemaakt in opdracht hiervan), maar er
is volgens Paul niks mee gedaan. In juni is de vraag nog teruggekomen tijdens de ALV,
en toen is toegezegd dat dit in september geformaliseerd zou worden. Tot nu toe is er
nog niks mee gedaan.
Er volgt een discussie over de inhoud van het plan en over of het invoeren van het plan
niet clubs uitsluit. De vraag is of het een straffenplan of beloningsplan zou moeten zijn.
Frans Flinsenberg geeft aan dat er wel iets gedaan is met het plan, maar dat de vraag is
of het ingevoerd of aangepast moet worden.
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Er wordt door de ALV (informeel) gestemd over de of er een vraag richting het
hoofdbestuur gesteld moet worden over de status van het beleid. De ALV heeft besloten
om hier geen vraag over te stellen en af te wachten op een formeel beleid.
4. Vaststellen van de notulen van de vorige districtsvergadering
Vorige notulen zijn geaccordeerd door de ALV van District Zuid.
Er is afgesproken dat de notulen de volgende keer met de uitnodiging van de opvolgende
vergadering meegestuurd worden.
5. Jaarverslag van het districtsbestuur

Er is geen jaarverslag beschikbaar.
6. Financiële verantwoording door het districtsbestuur

Dit punt is niet van toepassing, doordat de financiën door het bondsbureau worden
bijgehouden.
Voorzitter Mike Fox heeft de eindafrekening van de Districtskampioenschappen gedeeld.
De kosten voor de TBN bedroegen uiteindelijk minder dan €1000,- en de
deelnemersaantallen waren hoger dan verwacht. Verschillende aanwezigen gaven hier een
compliment voor.
Naar aanleiding hiervan volgde een gesprek over de Districtskampioenschappen en werd
aangegeven door Adri Timmermans dat hoewel stijl voldoende inschrijvingen had, er bij
sparring nog groeipotentieel is in het district.
Mike Fox gaf aan dat de promotie via mail en social media goed werkte om de leden te
bereiken, naast de gewoonlijke communicatie naar de sportscholen. Ook gaf hij aan dat het
vinden van voldoende vrijwilligers een probleem blijft. Hiervoor wil de organisatie volgende
keer vragen dat iedere deelnemende club minimaal 1 vrijwilliger levert.
7. Vaststellen van het jaarplan

Voorzitter Mike Fox geeft aan dat er gepland staat voor komend jaar:
4 breedtesport activiteiten
1 districtstoernooi stijl & sparring
Er is afgesproken dat het districtsbestuur een jaarplan opstelt en stuurt dit tevens ter
goedkeuring naar het hoofdbestuur/bondsbureau. Mieke Tapia geeft aan dat ze hier graag
een duidelijke visie en plan in terugziet om met het district verder te gaan. Ze mist de
onderbouwing waarom de verschillende activiteiten gepland worden. Inhoud dient onder
andere te bevatten:
- Activiteiten met begroting
- Voorgestelde commissies voor verschillende onderdelen om het werk te verdelen
Terugblik op de activiteiten van afgelopen jaar:
- De nieuwe insteek van kleinschaligere breedtesportactiviteiten lijkt aan te slaan en te
zorgen voor hogere kwaliteit.
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8. Vaststellen van begroting voor komend boekjaar

Niet van toepassing: er is geen eigen begroting > dit komt in het jaarplan
9. Het voorzien in openstaande vacatures

Er zijn 4 vacatures voor de rol van afgevaardigden, waarvoor zich vijf kandidaten
verkiesbaar gesteld hebben.
Stemmingsronde 1: Verkiezing van de afgevaardigden
1. Gerard Kanters
527 stemmen totaal: 377 voor
2. Adri Timmermans
527 stemmen totaal: 227 voor
3. Ad van de Klundert
527 stemmen totaal: 377 voor
4. Peter Dibbets
527 stemmen totaal: 326 voor
5. Brahim Taajate
527 stemmen totaal: 401 voor
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Gerard Kanters is op 17-11-2016 gekozen als afgevaardigde van District Zuid. Hij komt
op plek 10 op de lijst van afgevaardigden.
Ad van de Klundert is op 17-11-2016 gekozen als afgevaardigde van District Zuid. Hij
komt op plek 9 op de lijst van afgevaardigden.
Peter Dibbets is op 17-11-2016 gekozen als afgevaardigde van District Zuid. Hij komt op
plek 11 op de lijst van afgevaardigden.
Brahim Tajaate is op 17-11-2016 gekozen als afgevaardigde van District Zuid. Hij komt
op plek 8 op de lijst van afgevaardigden.
Adri Timmermans is op 17-11-2016 niet gekozen als afgevaardigde van District Zuid.
10. Openstaande zaken ALV april: vragen Marcel Vossen en aanlevering
stukken door hoofdbestuur.

De openstaande vragen rondom het vertrek van Marcel Vossen en het tijdig aanleveren van
de stukken rondom de landelijke ALV worden besproken. Beide onderwerpen behoeven
geen verdere opvolging volgens de ALV.
11. Vervolgstappen of afronding rondom gestelde vragen ALV 28 juni 2016:

1. Agenda ALV en beantwoording van vragen
Dit punt behoeft volgens de ALV geen verdere opvolging.
2. Wedstrijdclassificering
Er wordt op de ALV gevraagd: Wat is de status van het plan rondom wedstrijdclassificering?
3. Budget breedtesport
Aan de hand van een jaarplan voor district Zuid wordt een begroting breedtesport ingediend
ter goedkeuring.
4. Danexamens
Dit punt behoeft volgens de ALV geen verdere opvolging.
12. Bespreken van de agenda van de ALV
De agenda is niet beschikbaar, dus kan niet besproken worden.
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Tot slot doet voorzitter Mike Fox nogmaals een oproep voor het aanleveren van
vrijwilligers voor de districtskampioenschappen. Daarnaast bedankt hij alle
afgevaardigden voor hun inzet en tijdsinvestering.
Buiten bovenstaande waren er verder geen vragen en/of opmerkingen.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst eenieder een veilige
terugreis.

Sportieve groet,

Mark Pluijmakers
Taekwondobond Nederland
Bestuur District Zuid

bestuur@tbnzuid.nl
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