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1. Inleiding
Het jaarverslag geeft weer wat Taekwondo Vlaanderen in 2018 heeft kunnen verwezenlijken ten aanzien
van de vooropgestelde acties en doelstellingen in het beleidsplan.
Op basis van dit rapport wordt het beleidsplan eventueel bijgestuurd.

2. Beleidsvisie sportparticipatie en sportpromotie





Taekwondo Vlaanderen wil een toonaangevende sportfederatie zijn voor alle beoefenaars van deze
veelzijdige sport. Ongeacht huidskleur, geslacht, leeftijd en religie.
Teamspirit, fair-Play en gezonde sportbeoefening in clubverband voor jong en oud zijn zowel op als
naast het terrein belangrijke factoren en blijvende aandachtspunten voor Taekwondo Vlaanderen.
Een groot aandachtspunt is een kwaliteitsvolle jeugdwerking. Onder andere een doorgedreven
trainersopleiding en een strenge scheidsrechtervorming moeten hiertoe bijdragen.
Taekwondo Vlaanderen geeft talentvolle jongeren alle kansen om een topsportloopbaan in het
taekwondo te ontwikkelen. Via de topsportopleiding taekwondo bouwen jongeren aan een
beloftevolle toekomst.

3. Doelstellingen
3.1. Strategische en Operationele doelstellingen
SD.1. VANUIT EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN TAEKWONDO VLAANDEREN EN CLUBS DE KNOWHOW VERZEKEREN
VOOR DE ORGANISATIE VAN KWALITATIEVE TAEKWONDOWEDSTRIJDEN EN DE VOORBEREIDING VAN ATLETEN OP
WEDSTRIJDEN.

OD.1.1. Belgian Open jaarlijks terugkomend event van wereldformaat.
OD.1.2. Organisatie door Taekwondo Vlaanderen clubs van voldoende en kwalitatieve
Taekwondo Vlaanderen wedstrijden verspreid over het wedstrijdseizoen.
OD.1.3. De Hanmadang wedstrijd, het Koreaanse Taekwondo Festival, verder uitwerken tot een
evenement van internationaal formaat.
OD.1.4. Taekwondo Vlaanderen stimuleert de organisatie van instapwedstrijden kyorugi.
OD.1.5. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.
OD.1.6. Poomsae atleten voorbereiden op internationale poomsaewedstrijden en
kampioenschappen.
OD.1.7. G-taekwondo.
SD.2. DE CONTINUÏTEIT EN OPTIMALISATIE VAN DE RECREATIEVE WERKING VERZEKEREN.
OD.2.1. Taekwondo Vlaanderen trainingen op Vlaams niveau voor alle taekwondodisciplines.
OD.2.2. Federale danexamens waarborgen kwaliteit en uniformiteit.
SD.3. TAEKWONDO VLAANDEREN VERHOOGT DE DYNAMIEK VAN DE JAARLIJKSE VORMING VOOR SCHEIDSRECHTERS,
COACHES EN TRAINERS.
OD.3.1. Aanbod van VTS-cursussen verzekeren en optimaliseren.
OD.3.2. Bijscholingsaanbod voor trainers intensifiëren.
OD.3.3. Kwalitatieve opleiding en bijscholing van scheidsrechters in verschillende disciplines.
OD.3.4. Interactieve coachopleiding.
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SD.4 TAEKWONDO VLAANDEREN DE FEDERATIE DIE ER IS VOOR HAAR CLUBS.
OD.4.1. Clubbezoeken met als doel: relaties versterken, noden in kaart brengen, actieplan
opstellen, informatie verwerven en geven.
SD.5. COMMISSIES HOEKSTEEN VAN DE TAEKWONDO VLAANDEREN -WERKING.
OD.5.1. De kwaliteit van de activiteiten wordt gewaarborgd door een nauwe samenwerking
tussen dynamische commissieleden met expertise en de sporttechnische
verantwoordelijken van de federatie.
SD.6. HET

BESTAANDE

MARKETING-

EN

COMMUNICATIEBELEID

WORDT

VERDER

UITGEWERKT

TOT

PROFILERINGSINSTRUMENT VAN TAEKWONDO VLAANDEREN.

OD.6.1. Communicatiebeleid verdiepen en opgezette communicatiekanalen verderzetten en
optimaliseren.
OD.6.2. Bestaande internationale contacten onderhouden en het netwerk verder uitwerken.
SD.7. PROMOTIE VAN TAEKWONDO.
OD.7.1. Taekwondo als krijgskunst en sport promoten via de clubwerkingen en door
aanwezigheid op bepaalde Vlaamse evenementen.
SD.8. JEUGDSPORT ALS TRIGGER VOOR KWALITATIEVE CLUBONDERSTEUNING.
OD.8.1. Meer Taekwondo Vlaanderen clubs betrekken bij het jeugdsportproject Taekids voor de
garantie van kwalitatief jeugdaanbod door dynamische clubs te creëren.
SD.9. TAEKWONDO KRIJGSKUNST VOOR SCHOLEN EN INNOVERENDE CLUB ONDERSTEUNENDE TOOLS.
OD.9.1. Innovatie van de clubwerking door de ontwikkeling en implementatie van tools met een
kwaliteit verhogende impact.
SD.10. SYNERGIE TUSSEN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET PERSONEEL DE BASIS VOOR EEN DYNAMISCHE EN MOTIVERENDE
OMGEVING.
OD.10.1. Goed bestuur
OD.10.2. Dynamisch, gemotiveerd personeel.

H. Van Veldekesingel 150/73 • B-3500 Hasselt • +32 11 87 09 18 • sporttechnisch@taekwondo.be

4. Rapportering: Actieniveau
SD.1. VANUIT EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN TAEKWONDO VLAANDEREN EN CLUBS DE KNOWHOW VERZEKEREN VOOR DE
ORGANISATIE VAN KWALITATIEVE TAEKWONDOWEDSTRIJDEN EN DE VOORBEREIDING VAN ATLETEN OP WEDSTRIJDEN.
OD.1.1.

Belgian Open jaarlijks terugkomend event van wereldformaat.

A.1.1.1.

Belgian Open
17-18/03/2018
Lommel – De Soeverein – Center Parcs
G1 Kyorugi & Poomsae
Kyorugi Poomsae
Atleten
1085
364
Teams
336
80
Landen
57
26
Scheidsrechters
66
30
34 vrijwilligers
Media-aandacht:

Sportweekend Sporza op zondagavond

Kranten

OD.1.2.

Organisatie door Taekwondo Vlaanderen clubs van voldoende en kwalitatieve Taekwondo
Vlaanderen wedstrijden verspreid over het wedstrijdseizoen.

A.1.2.1.

Opmaak Taekwondo Vlaanderen wedstrijdkalender, begeleiding en ondersteuning
organisatoren
De wedstrijdkalender werd tijdig bepaald er wordt over gewaakt dat Taekwondo Vlaanderen
wedstrijden en wedstrijden van QBFT niet samenvallen o; onnodige concurrentie te voorkomen
Hierna een overzicht van de wedstrijden 2018 in cijfers.
KYORUGI • 6 wedstrijden

# dlns

Leden

BTF leden

# clubs

# landen

Keumgang Open (2 dagen)

564

20 %

33 %

87

11

Open Challenge Cup Kyorugi

552

34 %

61 %

71

12

HTA Open

312

79 %

85 %

43

5

Belgisch Kampioenschap Kyorugi

167

47 %

100 %

35

/

Open Ilyo Kyorugi

393

47 %

63 %

59

12

International Masters Limburg

293

54 %

70 %

42

4
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POOMSAE • 4 wedstrijden

# dlns

Leden

BTF leden

# clubs

# landen

Open Poomsae Diest

167

33 %

39 %

36

6

Open Challenge Cup Poomsae

289

18 %

27 %

57

13

Belgisch Kampioenschap Poomsae

117

64 %

100 %

23

/

Open Ilyo Poomsae

161

35 %

47 %

38

8

A.1.2.2.

Evaluatiemoment met de wedstrijdorganisatoren
Elke wedstrijd werd afzonderlijk geëvalueerd. Er werd beslist om geen algemene
evaluatievergadering te houden vermits er weinig te bespreken was. Er waren geen nieuwe
organisatoren in 2018.

OD.1.3.

De Hanmadang wedstrijd, het Koreaanse Taekwondo Festival, verder uitwerken tot een
evenement van internationaal formaat.

A.1.3.1.

Een Hanmadangwedstrijd organiseren
In 2018 werd er geen hanmadangwedstrijd georganiseerd. De club die het de voorbije jaren
organiseerde is uit de federatie gestapt. Er is niet dadelijk een andere club naar voor getreden
om de Hanmadang te organiseren.

OD.1.4.

Taekwondo Vlaanderen stimuleert de organisatie van instapwedstrijden kyorugi.

A.1.4.1.

Uitwerking draaiboek en tools instapwedstrijden kyorugi
Er is een eerste aanzet van draaiboek voor instapwedstrijden. Er is verder nog geen actie
ondernomen naar aftoetsen en verspreiding, kennisgeving.

A.1.4.2.

Oproep organisatie instapwedstrijden kyorugi, begeleiding, evaluatie, bijsturing
Niet uitgevoerd gezien vorig punt eerst verder uitgewerkt dient te worden.
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OD.1.5.

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

A.1.5.1.

Taekwondo Vlaanderen scheidsrechters op internationale wedstrijden
Voor 10 G1 wedstrijden kyorugi, 1 G2 wedstrijd, het EK en het WK werden Vlaamse
scheidsrechters uitgenodigd.
WEDSTRIJD

NIVEAU DATUM WEDSTRIJD

Slovenia Open

G1

24-25/02/2018

Sofia Open (Bulgarije)

G1

03-04/03/2018

Open Dutch

G1

10-11/03/2018

German Open

G1

07-08/04/2018

Hammamet (junioren)

WK

9-13/04/2018

Fajr Open

G1

21-22/04/2018

Kazan

EK

10-13/05/2018

Austrian Open

G1

26-27/05/2018

Luxemburg Open

G1

16-17/06/2018

Open Soul

G1

11-15/08/2018

Open Canada

G1

14-16/09/2018

Riga Open

G1

06-07/10/2018

Parijs Open

G2

15-18/11/2018

OD.1.6.

Poomsae atleten voorbereiden op internationale poomsaewedstrijden en kampioenschappen.

A.1.6.1.

Organiseren van 10 regionale poomsaetrainingen voor wedstrijdatleten
De Poomsaewedstrijdcommissie organiseerde 10 regionale trainingen. Zie Taekwondo
Vlaanderen kalender.

A.1.6.2.

Internationale coachopleiding poomsae
In 2018 werd in België een internationale coachopleiding poomsae georganiseerd met
ondersteuning van de Europese federatie. Een 10-tal leden namen deel aan deze cursus.

A.1.6.3.

Selectie en begeleiding van poomsaeatleten op internationale wedstrijden
Hierna de selectie van de Vlaamse poomsae atleten en hun begeleiding
Axelle Bonnez (junioren)
Open Lille: 10de plaats van 49 deelnemers
German Open: 17de plaats van 61 deelnemers
Belgian Open: 11de plaats van 40 deelnemers
Austrian Open: 11de plaats van 57 deelnemers
British Open: 3de plaats van 26 deelnemers
WK Taiwan: 19de plaats van 38 deelnemers

OD.1.7.

G-taekwondo.

A.1.7.1.

G-atleten informeren en begeleiden
Er werd een bronzen medaille behaald op het WK Para Poomsae door Melissa Engels in de
categorie P20. Dit vond plaats in Bulgarije van 6-8 juni 2018.
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SD.2. DE CONTINUÏTEIT EN OPTIMALISATIE VAN DE RECREATIEVE WERKING VERZEKEREN.
OD.2.1.

Taekwondo Vlaanderentrainingen op Vlaams niveau voor alle taekwondodisciplines.

A.2.1.1.

Organisatie van 6 Taekwondo Vlaanderentrainingen
Er zijn 3 Taekwondo Vlaanderentrainingen georganiseerd in het voorjaar en 3 in het najaar. De
danworkshops worden eveneens op dezelfde locatie en data georganiseerd.
Op elke Taekwondo Vlaanderentraining komen de disciplines kyorugi, poomsae, hosinsul en
hanmadang aan bod. Er zijn telkens meer dan 100 Taekwondo Vlaanderen leden aanwezig uit
20 clubs.
Om de Taekwondo Vlaanderentrainingen aantrekkelijk te houden worden er regelmatig
speciale edities georganiseerd of incentives gehouden. Zo nam het Koreaans militair kadetten
team deel aan een training. Hun boot lag toen net aangemeerd in de haven van Antwerpen
en wensten kennis te maken met de taekwondofederatie.

A.2.1.2.

Organisatie van Taekwondo Vlaanderen trainersopleiding
Op 9 september 2018 organiseerde Taekwondo Vlaanderen in De Nekker te Mechelen een
trainersdag met volgend programma:

Evaluatie van de VTB-trainingen • Benny Nuyens • sporttechnische commissie

VTB-opleidingsvisie • Nele Schouterden • directeur sportkaderopleiding

Didactiek: nieuwe cursus, nieuwe inzichten • Patrick Van Dooren • pedagogische
commissie

Hosinsul: link tussen de taekwondodisciplines • Patrick Van Dooren • PC

Kyorugi: wedstrijdgerichte oefeningen • Wannes Van Dooren • VTS docent en TKD Vl.-trainer
Er namen 18 gediplomeerde trainers aan deel. De opleidingsdag werd erg positief geëvalueerd.

OD.2.2.

Federale danexamens waarborgen kwaliteit en uniformiteit.

A.2.2.1.

Organisatie van 6 danworkshops
De danworkshops zijn er om kandidaten voor het federale danexamen voor te bereiden op hun
examen. Zowel in het voorjaar als in het najaar kunnen ze telkens op 3 momenten zich laten
begeleiden in de verschillende disciplines. De docenten van deze workshops zetelen eveneens
in de examenjury en kunnen zo duidelijk de juiste accenten leggen voor de kandidaten.

A.2.2.2.

Organisatie van 2 federale danexamens
Op 27 mei en 25 november organiseerde Taekwondo Vlaanderen federale danexamens. Er
waren 55 kandidaten voor een dangraad waarvan er 44 slaagden. Daarnaast werden er 2 8ste
Dan behaald in Kukkiwon (Korea).
Danexamens

27/05

25/11

# deelnemers

27

28

# geslaagden

23

21

Percentage geslaagd

85%

75%

# lagere graden (1-4)

22

15

# hogere graden (5-8)

1

6

Kukkiwon

2
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SD.3. TAEKWONDO VLAANDEREN VERHOOGT DE DYNAMIEK VAN DE JAARLIJKSE VORMING VOOR SCHEIDSRECHTERS, COACHES EN
TRAINERS.
OD.3.1.

Aanbod van VTS-cursussen verzekeren en optimaliseren.

A.3.1.1.

Organisatie VTS-cursus initiator
In 2018 werden er 2 cursussen initiator georganiseerd.
Sport Vlaanderen Herentals
Cursusverantwoordelijke: Patrick Van Dooren

Voorjaar • 16 cursisten • 15 gediplomeerd

Najaar • 10 cursisten • 10 gediplomeerd

A.3.1.4.

Organisatie VTS-cursus trainer B
Er is geen cursus trainer B georganiseerd. De federatie wenst eerst nog in te zetten op de
instructeur B en er dient een keuze gemaakt te worden aangaande het traject wedstrijdtrainer
(trainer B) en/of techniektrainer (krijgskunst).

OD.3.2.

Bijscholingsaanbod voor trainers intensifiëren.

A.3.2.1.

Organisatie van 2 trainersbijscholingen
Er werden in 2018 3 trainersbijscholingen georganiseerd. De trainersdag voor de Vlaamse
gediplomeerde trainers (zie A.2.1.2.) en volgende twee internationale seminaries:

Internationaal Taekwondo Seminarie
Kang Ikpil • 27-28 februari 2018 • 70 dlns • 17 TKD Vlaanderen clubs • 4 landen

Stage Hosinsul
GM Ahn Jae Roh (8 DAN) & GM Um Jae Yong (7 DAN)
15 april 2018 • 48 dlns • 17 TKD Vlaanderen clubs • 3 landen

OD.3.3.

Kwalitatieve opleiding en bijscholing van scheidsrechters in verschillende disciplines.

A.3.3.1.

Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters kyorugi
Commissiescheidsrechterzaken kyorugi
12/09/2018 • Sport Vlaanderen Herentals
12 scheidsrechters & 5 kandidaat scheidsrechters

A.3.3.2.

Internationale scheidsrechteropleiding kyorugi
In 2018 volgden 4 internationale scheidsrechters de refresher course.

A.3.3.3.

Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters poomsae
In 2018 werd er geen opleidingsmoment voor scheidsrechters poomsae georganiseerd.

A.3.3.4.

Internationale scheidsrechteropleiding poomsae
2 scheidsrechters volgden de refresher course voor internationale poomsae scheidsrechters.

A.3.3.5.

Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters hanmadang
In 2018 werd er geen opleidingsmoment voor scheidsrechters poomsae georganiseerd.
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A.3.3.6.

Internationale scheidsrechteropleiding hanmadang
Er volgde niemand de internationale scheidsrechteropleiding hanmadang in 2018.

OD.3.4.

Interactieve coachopleiding.

A.3.4.1.

Coachopleiding
16 september 2018
Sport Vlaanderen Herentals
Docenten: Nele Schouterden en David Beckers
21 coaches gevormd.

SD.4. TAEKWONDO VLAANDEREN DE FEDERATIE DIE ER IS VOOR HAAR CLUBS.
OD.4.1.

Clubbezoeken met als doel: relaties versterken, noden in kaart brengen, actieplan opstellen,
informatie verwerven en geven.

A.4.1.1.

8 clubbezoeken per jaar
Er zijn geen clubbezoeken gehouden in 2018.
Dit blijft een werkpunt waar we niet toe komen. In de toekomst willen we de nieuwe clubs een
bezoek brengen ter verwelkoming.
De haalbaarheid blijft echter een groot vraagteken. De workload neemt enkel toe, niet alle
gewenste acties kunnen worden verwezenlijkt.

A.4.1.2.

Clubs informeren over Vlaams sportbeleid, Taekwondo Vlaanderen beleid en acties
Er is een communicatieplan opgemaakt aan de hand waarvan de nodige en gewenste
informatie via de verschillende communicatiekanalen verspreid wordt.
Communicatiekanaal
Website
Facebook
Digitaal tijdschrift
Nieuwsbrief
Informatieve mails
Mailing
Telefonisch

Frequentie
continu
continu
4x / jaar
4x / jaar
punctueel
punctueel
punctueel

Bestemmeling
openbaar
openbaar
leden op vraag
openbaar
clubbesturen
persoonlijk
persoonlijk

SD.5. COMMISSIES HOEKSTEEN VAN DE TAEKWONDO VLAANDERENWERKING
OD.5.1.

De kwaliteit van de activiteiten wordt gewaarborgd door een nauwe samenwerking tussen
dynamische commissieleden met expertise en de sporttechnische verantwoordelijken van de
federatie.

A.5.1.1.

Commissiewerking
11 commissies met 26 gemotiveerde vrijwilligers met kennis van zaken zorgen voor een continue
ondersteuning van de federale werking.
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A.5.1.2.

Organisatie van de commissiedag
Op 24 juni 2018 organiseerde Taekwondo Vlaanderen de commissiedag ter erkenning van het
werk dat de commissieleden het hele jaar door voor de federatie verwezenlijken. Er waren 18
personen aanwezig. Het dagprogramma bestond uit een brainstorm rond volgende 3 thema’s
gevolgd door een diner en bowling.
Thema’s:
 Hoe meer en betere scheidsrechters vormen?
 Is het wedstrijdaanbod in overeenstemming met de noden van de leden en clubs?
 Wat zijn de uitdagingen voor een taekwondoclub en wat kan de federatie daarin
betekenen?

SD.6. HET BESTAANDE MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEID WORDT VERDER UITGEWERKT TOT PROFILERINGSINSTRUMENT VAN
TAEKWONDO VLAANDEREN.
OD.6.1.

Communicatiebeleid
optimaliseren.

verdiepen

en

opgezette

communicatiekanalen

verderzetten

en

A.6.1.1.

Communicatieplanning met aandacht voor gezond sporten, ethiek en de eigen werking
In het communicatieplan wordt opgenomen welke items wanneer in het digitale tijdschrift aan
bod komen. In 2018 kwamen volgende onderwerpen aan bod:
 Winter 2018 – gezond sporten: dossier gezond eten
 Lente 2018 – gezond sporten bij warm weer
 Zomer 2018 – gezond sporten: het belang van een goede opwarming
 Herfst 2018 – gezond sporten: alles wat je moet weten over sportdranken
Verder werd in 2018 de basis gelegd voor de naamswijziging en de nieuwe huisstijl die begin
2019 aan de algemene vergadering werd bekend gemaakt.

A.6.1.2.4 Uitgaven digitaal tijdschrift Taekwondo Contact
De link naar de digitale tijdschriften.
A.6.1.3.6 Elektronische nieuwsbrieven
In 2018 zijn er 2 nieuwsbrieven verstuurd (mei en oktober). De voorkeur gaat uit naar het zenden
van een nieuwsbrief op strategische momenten eerder dan op vaste tijdstippen.
A.6.1.4.

Permanente bijwerking van de website
De website wordt continu up to date gehouden en zal in 2019 aangepast worden volgens de
nieuwe huisstijl.

A.6.1.5.

Actief op sociale media
 Facebookpagina – 84 posts
 Facebookpagina Belgian Open – 20 posts
 Instagram-account – 21 posts
 Twitteraccount – 7 tweets
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A.6.1.6.

Interne communicatie wekelijkse Teammeeting
De eerste helft van 2018 is er regelmatig een teammeeting gehouden. Dit voornamelijk in functie
van de Belgian Open.
Nadien werd het niet meer standaard gehouden, maar wel punctueel onder de collega’s die
taken diende te verdelen voor een project of actie.
Gezien we met een klein team werken is deze werkwijze momenteel aangewezen.

OD.6.2.

Bestaande internationale contacten onderhouden en het netwerk verder uitwerken.

A.6.2.1.

Jaarlijks bezoek headquarters in Korea, Leadersforum en WT
Voorzitter Erik Baert trok naar Korea voor de internationale banden aan te houden en om op de
hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op internationaal niveau.

A.6.2.2.

Algemene vergaderingen World Taekwondo & World Taekwondo Europe
In 2018 veranderde het voorzitterschap van de nationale federatie naar de Franstalige
federatie. De voorzitter van de BTF werd naar de AV van World Taekwondo en World Taekwondo
Europe gestuurd, maar niemand van Taekwondo Vlaanderen.

SD.7. PROMOTIE VAN TAEKWONDO
OD.7.1.

Taekwondo als krijgskunst en sport promoten via de clubwerkingen en door aanwezigheid op
bepaalde Vlaamse evenementen.

A.7.1.1.

Pormotiemateriaal voor Taekwondo Vlaanderen, clubs en leden
De federatie heeft promotiemateriaal dat gepersonaliseerd kan worden voor de clubs. De clubs
ontvangen dit digitaal en zorgen zelf voor het drukwerk indien gewenst.

A.7.1.2.

Aanwezigheid op Vlaamse Evenementen
Taekwondo Vlaanderen promootte taekwondo
Zomerpromotietoer.

SD.8.

op

de

Sportsterrendagen

en

de

JEUGDSPORT ALS TRIGGER VOOR KWALITATIEVE CLUBONDERSTEUNING.
Dynamische clubs creëren, dat wil Taekwondo Vlaanderen bereiken met het jeugdsportproject.
Taekwondo Vlaanderen verstaat onder een dynamische club, een club die haar werking elk jaar
even onder de loep neemt en hieruit één actie haalt waaraan er dat jaar gewerkt zal worden.

OD.8.1.

Meer Taekwondo Vlaanderenclubs betrekken bij het jeugdsportproject Taekids voor de garantie
van kwalitatief jeugdaanbod door dynamische clubs te creëren.

A.8.1.1.

Begeleiden van clubs in een kwalitatieve jeugdsportwerking
Na een jaar het jeugdsportproject gedraaid te hebben zonder subsidies van Sport Vlaanderen,
werd het jeugdsportproject in 2018 opnieuw toegekend. Er namen in 2018 echter slechts 14 clubs
deel waarvan er 13 in aanmerking kwamen voor jeugdsportsubsidies.
Zie “Beoordelingscriteria_jeugdsport_2018-2020” voor een evaluatie van 2018.
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Hierna een beknopt overzicht van de thema’s en uitgewerkte acties van de deelnemende
clubs.
2018

Actie

Armoede &
plezierbeleving

Aanmoedigen van Omniostatuut, deelname aan interclub en federale training en
splitdiploma ter verhoging motivatie
Terugbetaling mutualiteit aanmoedigen – familietrainingen. De organisatie van
familietrainingen om de ouders meer te betrekken, het plezier te verhogen en zo de
drop out bij jongeren zo te verminderen.
Actieve deelname aan de STIP IT actie en de week tegen pesten. Volledige
trainingsweek binnen dit thema.
Verhoging motorische vaardigheden van de jeugdleden (5-12 jaar) op basis van
uitgewerkte testen. De kinderen stellen samen met de trainers doelen voor motorische
vaardigheden die ook nadien getoetst worden.
Drop out bij jeugd verminderen door ouder-kind trainingen te organiseren (ouders
meer betrekken) en niet-taekwondo specifieke clubactiviteiten (verhogen
groepsgevoel).
Organisatie van een interclub als instapwedstrijd voor jeugdleden.

Armoede &
plezierbeleving
Ethisch
jeugdsport
Ethisch
jeugdsport &
plezierbeleving
Plezierbeleving
Plezierbeleving
Plezierbeleving
Plezierbeleving
Plezierbeleving

Acties: carnavalstraining, foute party en jongeren plezierweekend
Door verbouwing zaal ledenverlies. Doel: stijging leden door gediplomeerde trainers,
variatie in de trainingen en meer aangepast aan doelgroep, thematrainingen.
Inzetten op vorming van trainers (2 trainers volde de cursus initiator) en aanbod voor
jeugd verhogen met een extra jeugdtraining
Bepaalde taken van de trainer doorgeven aan leden (hulptrainer & communicatie).
Leden aanmoedigen om deeltaken op te nemen ter ondersteuning van de
jeugdwerking.
Kwaliteitsverhoging in de training door differentiatie. De trainingsaanpak werd
structureel aangepast. Aangepast materiaal werd aangekocht.
Stijging ledenaantal door deelname aan een sportmarkt.
Uitbouw professionele trainingszaal met spiegelwand en vast matten. Dit verhoogt de
kwaliteit van de jeugdtrainingen en de uitstraling.

SD.9. INNOVERENDE CLUB ONDERSTEUNENDE TOOLS.
OD.9.1.

Innovatie van de clubwerking door de ontwikkeling en implementatie van tools met een
kwaliteit verhogende impact.

A.9.1.1.

Ontwikkeling van club ondersteunende tools
Voor 2018 kreeg Taekwondo Vlaanderen het innovatieproject goedgekeurd. Er is veel
voorbereidend werk gegaan naar de uitwerking van een trainersplatform. Een platform waar
trainers oefenstof kunnen delen en raadplegen. Daarnaast is er een akkoord gevonden voor
een leerlijntaekwondo die eveneens zal geïntegreerd worden in dit trainersplatform. Dit
kupgradenprogramma of leerlijn was oorspronkelijk niet voorzien in het innovatieproject, maar
we zijn blij dat dit een extra tool is die we aan de clubtrainers kunnen aanbieden en rechtstreeks
de kwaliteit van de jeugdopleiding zal beïnvloeden.
In het document “Innovatie_2018_stavaza” kan je het werk zien dat in 2018 verricht werd.

A.9.1.2.

Implementatie van club ondersteunende tools
Er zijn meermaals problemen gerezen in de samenwerking met het IT-bedrijf dat instaat voor de
ontwikkeling van de platformen en tools. Daardoor is het platform nog niet aan de clubs en
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trainers voorgesteld. Dit wordt verder opgevolgd in 2019. De eerste opleiding voor Taekwondo
Vlaanderen trainers is intussen gepland.
Omdat er nog geen opleiding geweest is, wil dit nog niet zeggen dat het nog niet gekend is bij
de clubs. Aan de hand van een trainersopleiding is er al een kijk gegeven op het nieuwe
kupgradenprogramma en tijdens de Taekwondo Vlaanderen trainingen is het innovatieproject
met trainersplatform verschillende keren aan bod gekomen. De verantwoordelijke van de
sporttechnische commissies heeft van verschillende clubs de vraag gekregen om hierop in te
mogen tekenen. Het leeft dus wel al binnen de clubs.

SD.10. SYNERGIE TUSSEN DE RAAD VAN BESTUUR EN HET PERSONEEL DE BASIS VOOR EEN DYNAMISCHE EN MOTIVERENDE OMGEVING.
Bestuur
FUNCTIE
BESTUURDER
STARTDATUM
EINDDATUM
Voorzitter
Dhr. Erik Baert
26/03/2017
01/04/2021
Penningmeester
Mevr. Véronique Casters 25/03/2018
01/04/2022
Bestuurslid
Dhr. Johan Alles
26/03/2017
01/04/2021
Bestuurslid
Dhr. René Vivet
26/03/2017
01/04/2021
Bestuurslid
Dhr. Bruno Graziano
28/02/2016
24/03/2019
Ambtshalve: Anja Walravens, Nele Schouterden
Dagelijks bestuur:
Leden: Dhr. Erik Baert, Dhr. Bruno Graziano, Dhr. Johan Alles
Ambtshalve: Nele Schouterden
Medewerkers
Basiswerking
Nele Schouterden

sporttechnisch@taekwondo.be
+32 11 87 09 18

Anja Walravens

recreatie@taekwondo.be
+32 11 87 09 19

Katrien Oosters

administratie@taekwondo.be
+32 11 87 09 19
leden@taekwondo.be
+32 11 87 09 18

Frederik Baeten

VORIGE MANDATEN
23/03/2013-26/03/2017
09/03/2014-25/03/2018
23/03/2013-26/03/2017
23/03/2013-26/03/2017
26/02/2011-28/02/2016

Algemene Coördinatie basiswerking
Sporttechnische opleidingen,
bestuursaangelegenheden en algemene
coördinatie
Sporttechnische en Financiële Coördinatie
Wedstrijd- en recreatiesport, initiatie en
promotie, financieel beleid
Administratie en Financiën
Boekhouding en ledenadministratie
Administratie en Communicatie
Ledenadministratie en communicatie
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Topsportwerking
Laurence Rase

topsport@taekwondo.be
+32 488 377 223

Davoud Etminani

Jelle Vicca

Alireza Nassrazadany

Commissies
DanCollege (DC)

Commissie Scheidsrechterszaken
Kyorugi (CSZ kyorugi)
Commissie scheidsrechterszaken
Poomsae (CSZ poomsae)
Hanmadang Commissie (HC)

Marketing commissie (MC)

Medische Commissie (MedC)
Pedagogische Commissie (PC)

Poomsae Wedstrijd Commissie
(PWC)

Algemene Coördinatie topsportwerking
Topsportbeleid, topsportwerking
en topsportschool
Trainer / Coach Topsport
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking
Assistent Trainer / Assistent Coach Topsport
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking
Fysieke trainer Topsport
Trainen van atleten uit de topsportwerking

Organisatie van workshops en danexamens.
Formuleren van adviezen omtrent het danreglement.
Begeleiding van de kandidaten tijdens de workshops.
Formuleren van examen vereisten voor de kandidaten en
clubtrainers.
Coördinatie van scheidsrechters voor wedstrijden.
Opleiding van scheidsrechters.
Afvaardiging van scheidsrechters naar internationale wedstrijden.
Opvolgen
van
veranderingen
in
het
internationale
wedstrijdreglement
en
dit
vertalen
in
het
Taekwondo
Vlaanderenreglement.
Verdere uitwerking van hanmadangwedstrijden in Vlaanderen.
Opleidingen hanmadang organiseren.
Opvolgen
van
veranderingen
in
het
internationale
wedstrijdreglement
en
dit
vertalen
in
het
Taekwondo
Vlaanderenreglement.
Naamsbekendheid taekwondo verhogen.
Sponsors zoeken.
Ontwerpen van promotiemateriaal.
Advies over communicatievormen en communicatiemogelijkheden.
Toezicht op naleving van Gezond en Ethisch Sporten.
Informeren van de clubs omtrent Gezond en Ethisch Sporten.
Samenwerking met de VTS.
Organiseren van opleidingen en bijscholingen voor trainers en
coaches.
Adviseren van andere commissies over pedagogische aspecten.
Scouting van talentvolle atleten.
Organisatie van regionale trainingen.
Vorming en begeleiding van een regionaal team.
Selectie en afvaardigingen van atleten naar internationale
poomsaewedstrijden.
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Bemiddelings- en
rechtscommissie

SportTechnische Commissie
(STC)

Het reglement voor bemiddeling en rechtsspraak toepassen en
indien nodig aanpassen.
Ontvankelijkheid van een klacht beoordelen.
Juridisch advies verschaffen aan de leden indien hierom wordt
gevraagd.
Organisatie van Taekwondo Vlaanderen trainingen.
Sporttechnische reglementen en tools uitwerken.

OD.10.1. Goed bestuur
A.10.1.1. Bestuursvergaderingen en algemene vergadering
Datum
06/02/2018
23/02/2018

25/03/2018
25/03/2018
24/04/2018

22/05/2018

26/06/2018

24/08/2018
02/10/2018

16/11/2018

07/12/2018
07/12/2018

18/12/2018

Type vergadering
RVB - Skypevergadering
RVB
- voorbereiding Belgian Open
- voorbereiding AV
- bespreking rapportering
RVB – voorbereiding AV
AV
RVB – Skypevergadering
- evaluatie Belgian Open
- commissiewerking - verslagen
RVB – Skypevergadering
- evaluatie BK
- commissiewerking - verslagen
RVB
- evaluatie januari-juni
- voorbereiding september-december
- commissiewerking – nieuwe samenstellingen
RVB
- bespreking jaaractieplannen
RVB – Skypevergadering
- Statuten & RIO
- commissiewerking - verslagen
RVB
- voorbereiding begroting 2019
- voorbereiding BAV
BAV – begroting
RVB
- voorbereiding Belgian Open
- evaluatie 2018
- Goed bestuur – functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken basiswerking
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De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn via inlog door de clubbestuurders te
raadplegen.
De verslagen zijn zo uitgewerkt opdat de lezers het denkproces tot de besluitvorming eruit
kunnen opmaken.
Indien er een stemming gehouden werd staat dit steeds zo vermeld met het aantal stemmen
(akkoord, niet akkoord, onthouding) vermeld.
Financieel rapport
De leden van de raad van bestuur krijgen geen vergoedingen in de zin van zitpenningen of
dergelijke.
Uitsluitend een kilometervergoeding voor aanwezigheid op de vergaderingen van de raad van
bestuur of voor een afgesproken vertegenwoordiging van de federatie op bepaalde events.
De voorzitter heeft een expliciete vertegenwoordigingsfunctie en krijgt de kosten verbonden
aan netwerking activiteiten (gedeeltelijk) terugbetaald op binnen- en buitenlandse events.
Het totale bedrag dat in 2018 is uitgekeerd aan de leden van de raad van bestuur bedraagt
2.818,32 euro. Al deze uitbetalingen gebeurden op basis van ingeleverde bewijsstukken.
Belangenconflicten
De belangenconflictprocedure is opgenomen onder de procedures goed bestuur. In 2018 zijn
er 3 onthoudingen genoteerd bij goedkeuringen van wedstrijden en 1 onthouding bij de
stemming voor representatie in het buitenland.
De informatie aangaande vergoedingen voor het bestuur en de toepassing van de
belangenconflictprocedure werd tijdens de algemene vergadering geduid aan de
vergadering (zie presentatie JAV 24.03.2019).
OD.10.2. Dynamisch, gemotiveerd personeel.
A.10.2.1. Vorming en bijscholing voor personeel
Nele Schouterden

Anja Walravens

01/02/2018
27/03/2018
11/04/2018
16-17/05/2018
13/09/2018
25/09/2018
02/10/2018
26/10/2018
01/02/2018
13/09/2018
27/09/2018
15/10/2018

VSF – infosessie GDPR
VSF – werkvergadering GDPR
Docentenbijscholing VTS
Sociare – basiscursus kort
Sociare – verenigingswerker of vrijwilliger
AanspreekPunt Integriteit
AanspreekPunt Integriteit
Dag van de leidinggevende (Vivo)
VSF – infosessie GDPR
Sociare – verenigingswerker of vrijwilliger
VSF – Financieel management voor sportfederaties
Syntra – Outlook

5. Bijlage
Presentatie van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

