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Het jaarverslag geeft weer wat Taekwondo Vlaanderen in 2020 heeft kunnen verwezenlijken ten aanzien
van de vooropgestelde acties en doelstellingen in het beleidsplan.

Taekwondo Vlaanderen promoot taekwondo als krijgskunst en olympische discipline en biedt een breed
kwalitatief aanbod aan de hele taekwondofamilie en geïnteresseerden.
Taekwondo Vlaanderen streeft ernaar om de referentie te zijn voor taekwondo in Vlaanderen door de
taekwondoclubs en hun leden te ondersteunen met een kwaliteitsvol aanbod met als doel een
levenslange beoefening van deze krijgskunst.
Taekwondo Vlaanderen voorziet tevens een competitie-aanbod en begeleiding voor atleten op alle
niveaus, van recreant tot olympisch topsporter.
In de werking van Taekwondo Vlaanderen neemt de vorming en begeleiding van trainers, scheidsrechters,
bestuurders en personeel een prominente plaats in.
Taekwondo Vlaanderen neemt ook haar maatschappelijke rol op door een duurzaam beleid te voeren
en door aandacht te geven aan goed bestuur, gezondheid en ethiek.
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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.

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 TKDV-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.
3

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.
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OD 1.1

BELGIAN OPEN JAARLIJKS TERUGKOMEND EVENT VAN WERELDFORMAAT

A.1.1.1
Belgian Open
De internationale federatie kenden in 2020 opnieuw een G2 status toe aan de Belgian Open. De reden
hiervoor was dat de Belgian Open tot best georganiseerde WT-tornooi van 2019 werd uitgeroepen door
World Taekwondo.
Echter moest, wegens COVID-19, de Belgian Open 2 dagen voor de start geannuleerd worden.

OD 1.2

ORGANISATIE DOOR TAEKWONDO VLAANDEREN CLUBS VAN VOLDOENDE EN KWALITATIEVE
TAEKWONDO VLAANDEREN WEDSTRIJDEN VERSPREID OVER HET WEDSTRIJDSEIZOEN.

A.1.2.1
Opmaak TKDV-wedstrijdkalender, begeleiding en ondersteuning organisatoren.
De wedstrijdkalender werd tijdig bepaald. Er wordt over gewaakt dat TKDV-wedstrijden en wedstrijden van
ABFT niet samen vallen om onnodige concurrentie te voorkomen.
Wegens COVID-19 hebben er maar 6 TKDV-wedstrijden kunnen plaatsvinden. Er waren 12 TKDVwedstrijden ingepland.
KYORUGI • 8 wedstrijden

# dlns

TKDV leden

BTF leden

# clubs # landen

Keumgang Open (2 dagen)

522

40%

7%

58%

9%

77

17

Belgisch Kampioenschap

440

54%

nvt

100%

nvt

56

1

Open Challenge Cup Kyorugi

586

35%

2%

62%

1%

80

12

Universal JSB Tournament

Geannuleerd wegens COVID-19

HTA Open

Geannuleerd wegens COVID-19

Genk Open

Geannuleerd wegens COVID-19

Open Ilyo Kyorugi

Geannuleerd wegens COVID-19

International Masters Limburg

Geannuleerd wegens COVID-19

POOMSAE • 4 wedstrijden

# dlns

TKDV leden

BTF leden

# clubs # landen

Open Poomsae Diest

228

44%

3%

55%

6%

40

6

Belgisch Kampioenschap

211

52%

nvt

100%

nvt

26

1

Open Challenge Cup Poomsae

322

15%

4%

32%

3%

60

12

Open Ilyo Poomsae

Geannuleerd wegens COVID-19
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A.1.2.2
Evaluatiemoment met wedstrijdorganisatoren
Er vond in 2020 geen apart evaluatiemoment plaats voor de wedstrijdorganisatoren. Wel werd er na elke
TKDV-wedstrijd
gevraagd
aan
de
wedstrijdorganisator,
scheidsrechtercoördinator
en
competitiemanagement om een kort evaluatieformulier in te vullen.
Een overzicht van de evaluatie per wedstrijd werd telkens besproken op de eerstvolgende
bestuursvergadering.

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 2020 werd in samenwerking met Thomas More hogeschool alle voorbereidingen voor een Open
Hanmadang getroffen. Echter kon deze niet plaatsvinden vanwege COVID-19. Een maand voor de start
van de wedstrijd werd deze officieel geannuleerd.

OD 1.4

TKDV STIMULEERT DE ORGANISATIE VAN INSTAPWEDSTRIJDEN KYORUGI

A.1.4.2
Oproep organisatie instapwedstrijden kyorugi, begeleiding, evaluatie, bijsturing
In 2020 werd er verder gewerkt aan het draaiboek ‘organisatie van een interclubwedstrijd voor de TKDVclubs’.
Er werden ook medailles besteld die clubs gratis kunnen aanvragen voor hun interclubwedstrijd, dit in ruil
voor informatie over hun wedstrijd (aanwezige clubs, aantal deelnemers, categorieën …). Op deze manier
kunnen we de huidige stand van zaken langzaamaan in kaart brengen. Echter heeft dit, wegens COVID19, zijn start gemist.
Op de nieuwe website is er eveneens een pagina die zich volledig richt op interclubwedstrijden en de
informatie die hierbij hoort zoals het draaiboek, aanvraagformulier voor de medailles …

OD 1.5

ZONDER SCHEIDSRECHTER GEEN WEDSTRIJD
A.1.5.1
TKDV-scheidsrechters op internationale wedstrijden
WEDSTRIJD
Fujairah Open
German Open Poomsae
WT President Cup
PanAm Q Tournament Paralympics
Virtual Range Open Poomsae & Para Poomsae
Championships
1th Oceania Open Online Poomsae & Para
Poomsae Championships
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NIVEAU
G1
G2

DATUM
31/01/2020
15-16/02/2020
17/02/2020
10/03/2020
3-5/07/2020
12-14/07/2020

OD 1.6

POOMSAE ATLETEN VOORBEREIDEN OP INTERNATIONALE POOMSAEWEDSTRIJDEN EN
KAMPIOENSCHAPPEN
A.1.6.1
Organiseren van 10 regionale poomsaetrainingen voor wedstrijdatleten
De PWC organiseerde 4 regionale poomsaetrainingen. De overige 6 trainingen konden niet plaatsvinden
vanwege COVID-19.
12/01/2020 02/02/2020 13/09/2020 04/10/2020
Aantal deelnemers
9
12
8
8
TKDV-leden
9
11
7
7
Clubs
5
7
6
6
A.1.6.2
Internationale coachopleiding poomsae
In 2020 werd er geen coachopleiding poomsae gegeven door de internationale federatie.
A.1.6.3
Selectie en begeleiding van poomsaeatleten op internationale wedstrijden
Ondanks COVID-19 hebben onze (beloftevolle) poomsae-atleten toch kunnen deelnemen aan enkele
internationale (online) wedstrijden.
Aantal
dlns

Wedstrijd

Datum

Naam atleet

Naam coach

Status

Austrian
Open

08/02

Axelle Bonnez

Wim Dehasque

G1

Voorronde

German
Open

1516/02

Axelle Bonnez

Wim Dehasque

Open

16de van de 52

Jolien Segers

Louis Michez

Open

Voorronde

Axelle Bonnez

G2

62

Open

214

Open

214

/
/

15/11 - 02/12

Online WT Poomsae Championships

/

Jolien Segers
/
/
Gabriella Meyvis
/
Sophy Verbeeck

/

Open

214

Maïte Versavel

/

Open

214

Resultaat

Voorronde: 9de van de 19
Score: 6.720
Halve finale: 11de van de 16
Score: 7.020
Voorronde: 10de van de 23
Score: 6.630
Halve finale: 23ste van de 27
Score: 6.530
Voorronde: 9de van de 25
Score: 6.620
Halve finale: 27ste van de 27
Score: 6.360
Voorronde: 21ste van de 25
Score: 5.550
Voorronde: 19de van de 25
Score: 6.440

OD 1.7

G-TAEKWONDO
A.1.7.1
G-atleten informeren en begeleiden
In april 2020 werd een vergadering gepland rond de begeleiding van een beloftevolle para-atleet
sparring. Deze werd wegens COVID-19 uitgesteld en vond plaats op 14/01/2021.
Een eerste oproep om je aan te melden voor het G-sportproject 2021 vond plaats in november 2020,
hierop tekenden al 8 clubs in voor de infosessie die in 2021 zal plaatsvinden.
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OD 2.1

TKDV-TRAININGEN OP VLAAMS NIVEAU VOOR ALLE TAEKWONDODISCIPLINES
A.2.1.1
Organisatie van 6 TKDV-trainingen
Wegens COVID-19 vonden er maar 2 TKDV-trainingen plaats. De andere 4 werden geannuleerd.
De twee trainingen die wel plaatsvonden werden coronaproof georganiseerd. De minimale afstand van
1,5m werd gerespecteerd doorheen de trainingen, de TKDV-trainers droegen een mondmasker én er werd
iedereen gevraagd om de handen voor en na de training te ontsmetten.
Uitzonderlijk mocht er ook geen publiek de training meevolgen.
Tijdens de eerste training kwam er enkel poomsae aan bod. De tweede training werd er ook een groep
voorzien voor hosinsul (zelfverdediging maar dan op een alternatieve, coronaproof manier).
A.2.1.2
Organisatie van TKDV-trainersopleiding
Er vond in 2020 geen fysieke TKDV-trainersopleiding plaats.
In plaats daarvan kregen geïnteresseerde TKDV-trainers wel de kans om tijdens de eerste TKDV-training in
een specifieke ‘trainersgroep’ hun poomsae-vaardigheden bij te schaven.
Eind 2020 werden eveneens twee webinars georganiseerd voor geïnteresseerde trainers en bestuurders.
Geef je club een
Trainersplatform
digitale boost
Datum
23/11/2020
21/12/2020
Totaal aantal deelnemers
26
13
TKDV-leden
24
12
TKDV-clubs
18
9
OD 2.2

FEDERALE DANEXAMENS WAARBORGEN KWALITEIT EN UNIFORMITEIT

A.2.2.1
Organisatie van 6 danworkshops
Vanwege COVID-19 vonden er maar 2 danworkshops plaats. Enkel poomsae en een alternatieve vorm
van hosinsul kwamen aan bod.
A.2.2.2
Organisatie van 2 federale danexamens
Er werd 1 coronaproof federaal danexamen (in juni 2020) georganiseerd. Hiervoor waren maar 4
deelnemers aanwezigen. De andere ingeschreven kandidaten kozen ervoor hun examen op te schuiven.
Het examenmoment van november werd volledig geannuleerd.
Als tussenoplossing konden clubs daarom een ‘alternatief federaal danexamen in eigen club’ aanvragen.
Waarbij drie juryleden van het dancollege naar een club gingen om daar de danexamens af te nemen.
Deze formule werd 1x aangevraagd (in december 2020) en goedgekeurd door het bestuur omdat het
over 2 atleten onder 13 jaar ging.
Danexamens

28/06

19/12

# deelnemers

4

2

# geslaagden

4

2

Percentage geslaagd

100%

100%

# lagere graden (1-4)

3

2

# hogere graden (5-8)

1

0
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OD 3.1

AANBOD VAN VTS CURSUSSEN VERZEKEREN EN OPTIMALISEREN

A.3.1.1
Organisatie VTS-cursus initiator
Deze stond gepland in het najaar 2020. Wegens COVID-19 kon enkel het theoretisch gedeelte online
plaatsvinden (lessen + examen). De praktijk werd uitgesteld naar 2021.
▪ Start digitale lessenreeks: 31/10/2020
▪ Examenmoment theorie: 13/12/2020
▪ Cursusverantwoordelijke: Wannes Van Dooren
▪ Deelnemersaantal: 22
A.3.1.2
Organisatie VTS-cursus instructeur B
Stond gepland in het najaar 2020. Wegens COVID-19 kon enkel het theoretisch gedeelte (deels online,
deels fysiek) plaatsvinden en heeft de helft van de cursisten al 1 stagemoment (TKDV-training) kunnen
doen. De rest van de praktijk werd uitgesteld naar 2021.
▪ Start lessenreeks: 10/10/2020
▪ Examenmoment theorie: 28/11/2020
▪ Cursusverantwoordelijke: Wannes Van Dooren
▪ Deelnemersaantal: 13

OD 3.2

BIJSCHOLINGSAANBOD VOOR TRAINERS INTENSIFIËREN

A.3.2.1
Organisatie van 2 trainersbijscholingen
1. Stage GM Kang Ik Pil & Master Kambiz (22-23/02/2020) te Rumst
In deze stage stond poomsae centraal met een specifieke focus op de afkomst en betekenis van de
verschillende bewegingen.
Op zaterdag lag de focus op de bewegingen uit taegeuk 1 tem. 8. Op zondag kwamen de bewegingen
van de hogere poomsaes aan bod.
Deelnemers totaal
Volledig weekend
Enkel zaterdag
Enkel zondag
TKDV-clubs
Clubs
Landen
2. Stage GM John Deuk Moo Hur (November)
Deze stage werd geannuleerd wegens COVID-19.
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62
22
18
7
16
24
5

OD 3.3

KWALITATIEVE OPLEIDING EN BIJSCHOLING VAN SCHEIDSRECHTERS IN VERSCHILLENDE
DISCIPLINES

A.3.3.1
Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters kyorugi
Op zondag 20 september 2020 vond het jaarlijks opleidings- en bijscholingsmoment voor scheidsrechters
kyorugi plaats.
Locatie
Sport Vlaanderen Herentals
Aantal deelnemers
29
Scheidsrechters
24
Kandidaat
5
scheidsrechters
TKDV-clubs
11
Docenten
Kourosh Mohammadi Moaf
David Beckers
A.3.3.2
Internationale scheidsrechteropleiding kyorugi
Er zijn geen nieuwe internationale scheidsrechter gevormd. De 5 actieve internationale scheidsrechters
volgden allen de internationale bijscholing.
A.3.3.3
Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters poomsae
Het opleidings- en bijscholingsmoment voor scheidsrechters poomsae werd gepland op 20/09/2020
maar werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
De huidige scheidsrechters gaven aan dat deze datum niet ideaal is voor hen. In de toekomst moet dit
dus op een ander moment van het jaar worden ingepland.
A.3.3.4
Internationale scheidsrechteropleiding poomsae
In augustus 2020 namen 2 actieve internationale TKDV-scheidsrechters deel aan de internationale
scheidsrechtersbijscholing. Deze online bijscholing werd gegeven door de Moustapha Moutarazak, lid
van de poomsaewerkingscommissie én lid van de poomsaecommissie van de internationale federatie.
A.3.3.5
Opleidings- en bijscholingsmoment scheidsrechters hanmadang
Het opleidings- en bijscholingsmoment voor scheidsrechters poomsae werd gepland op 20/09/2020
maar werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
De huidige scheidsrechters gaven aan dat deze datum niet ideaal is voor hen. In de toekomst moet dit
dus op een ander moment van het jaar worden ingepland.
A.3.3.6

Internationale scheidsrechteropleiding hanmadang

/
OD 3.4

INTERACTIEVE COACHOPLEIDING

A.3.4.1
Coachopleiding
De coachbadge is verplicht sinds 2018 op alle kyorugiwedstrijden in België.
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal TKDV-clubs
Docenten

20/09/2020
Sport Vlaanderen Herentals
22
10
David Beckers
Nele Schouterden
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OD 4.1

CLUBBEZOEKEN MET ALS DOEL: RELATIES VERSTERKEN, NODEN IN KAART BRENGEN, ACTIEPLAN
OPSTELLEN, INFORMATIE VERWERVEN EN GEVEN

A.4.1.1
Clubbezoeken
Het draaiboek voor clubbezoeken werd verder uitgewerkt en de eerste clubbezoeken werden gepland.
Wat
Test clubbezoek

Wanneer
12/08/2020

Bezochte club
Taekwondoclub ILYO
Aarschot-Testelt

Clubbezoek

20/10/2020

Lions Taekwondo
Academy

Opmerkingen
Bleek toch niet de ideale club voor een
testbezoek. De club is zelf al zeer
betrokken in de werking van TKDV.
Dit is een nieuwe club (aangesloten sinds
2020).
Het bezoek werd tot nader orde
uitgesteld wegens COVID-19.

A.4.1.2
Clubs informeren over Vlaams sportbeleid, TKDV 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
9x / jaar
punctueel
punctueel
punctueel

Bestemmeling
openbaar
openbaar
openbaar
openbaar
clubbesturen
persoonlijk
persoonlijk

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
In 2020 is de federatie opnieuw van 10 naar 11 commissies gegaan. Er werd een hosinsulcommissie
opgericht.
Momenteel zijn er 29 gemotiveerde vrijwilligers met kennis van zaken die zorgen voor een continue
ondersteuning van de federale werking.
A.5.1.2
Organisatie van de commissiedag
Er werd geen commissiedag georganiseerd. Deze was gepland in juni 2020 maar werd geannuleerd
wegens COVID-19.
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OD 6.1

COMMUNICATIEBELEID VERDIEPEN EN OPGEZETTE COMMUNICATIEKANALEN VERDERZETTEN
EN OPTIMALISEREN
A.6.1.1

Communicatieplanning met aandacht voor gezond sporten, ethiek en de eigen
werking
In 2020 werd op verschillende manieren gezond sporten, ethiek en de eigen werking in de kijker gezet.
Volgende zaken werden opgenomen in het communicatieplan:
▪ 10/02 (Digitaal magazine): artikel over gezond sporten
▪ 03/04 (Digitaal magazine): artikel over gezond sporten in coronatijden
▪ 17/03 (Facebookpost): gezond sporten ‘immuunsysteem in quarantainetijd’
▪ 15/10 (Facebookpost): steun campagne #kijknietweg
▪ 17/12 (Facebookpost): voorstellen federatie-API’s
A.6.1.2
4 Uitgaven digitaal tijdschrift Taekwondo Contact
Het digitaal magazine werd 4x uitgegeven in 2020
▪ 10/02/2020: Wintereditie
▪ 03/04/2020: Lente-editie
▪ 14/07/2020: Zomereditie
▪ 09/10/2020: Herfsteditie
Alle magazines zijn terug te vinden via deze link.
A.6.1.3
Elektronische nieuwsbrieven
In 2020 werd er meer aandacht besteed aan het regelmatig uitsturen van nieuwsbrieven. Het streefdoel
in 2021 is om maandelijks een nieuwsbrief te versturen.
Alle nieuwsbrieven zijn online terug te vinden via deze link.
Datum
07/01
02/03
09/04
29/05

28/08
29/09

30/10

Inhoud
In de kijker: Belgian Open
Op de planning: Kang IkPil seminarie, VTS-trainersopleiding, danexamen, TKDV-trainingen,
TKDV-wedstrijden
In de kijker: Belgian Open, zomer taekwondostage
Op de planning: VTS-trainersopleiding, danexamen, TKDV-trainingen, TKDV-wedstrijden,
Open Hanmadang
COVID-19 update
Korte nieuwtjes + filmpje blijven sporten
COVID-19 update
Oproep commissieleden
Wist-je-datjes
Op de planning: TKDV-wedstrijden najaar, webinars VSF
In de kijker: Taekwondostage Brugge, club in de kijker
Op de planning: opleidingen, danexamen
Zomereditie digitaal magazine
In de kijker: coronaproof TKDV-training en regionale poomsaetraining, club in de kijker
Op de planning: VTS-opleidingen, TKDV-training
Terugblik: coach- en scheidsrechtervorming
COVID-19 update
Op de planning: G-sport project, webinar, dag v/d trainer, online AV
Terugblik: regionale poomsaetraining, talenttraining sparring, TKDV-training
Wist-je-datjes
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25/11

29/12

COVID-19 update
In de kijker: beleidsplan 2021-2024
Terugblik november
Tips & tricks om december door te komen
Oproep vrijwilligers Open Hanmadang
Succeswensen deelnemers Online WT Poomsae Championships
COVID-19 update
Op de planning: opleidingen
Terugblik december
Club in de kijker
Filmpje TKDV: fijne feestdagen

A.6.1.4
Permanente bijwerking van de website
In de zomer van 2020 werd de nieuwe website gelanceerd. Alles werd in een nieuw jasje gestoken.
Deze gebeurtenis zorgde er ook voor dat de website weer volledig werd gecontroleerd en alle
documenten opnieuw up to date werden gebracht.
A.6.1.5
Actief op sociale media
In 2020 was Taekwondo Vlaanderen zeer actief aanwezig op sociale media. Vooral op facebook en
instagram zien we een stijging in activiteit.
Aantal
Vergelijking
Platform
Opmerkingen
posts
2019
Facebook
163
 39 %
Taekwondo Vlaanderen
146
 62 %
Belgian Open
12
 44 %
Hanmadang Taekwondo Vlaanderen
5
/
Instagram
37
 48 %
Twitter
3
 40 %
LinkedIn
2
nvt
Nieuw sinds 2020

A.6.1.6
Interne communicatie wekelijkse Teammeeting
Er werd meer aandacht besteed aan het regelmatig houden van teammeetings. Wanneer iedereen op
de bureau zit proberen we dit om de 14 dagen te houden.
Tijdens de periode van thuiswerk (exclusief zomervakantie) werd er elke vrijdagvoormiddag een korte
online teammeeting gehouden.

OD 6.2

BESTAANDE INTERNATIONALE CONTACTEN ONDERHOUDEN EN HET NETWERK VERDER
UITWERKEN.

A.6.2.1
Jaarlijks bezoek headquarters in Korea, Leadersforum en WT
Wegens COVID-19 werd het jaarlijks bezoek aan de headquarters door de voorzitter geannuleerd.
A.6.2.2
Algemene vergaderingen WTE, WT
Op 06/10/2020 vond een online Algemene Vergadering van WT plaats. De voorzitter, Erik Baert, was hierop
uitgenodigd en aanwezig.
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OD 7.1

TAEKWONDO ALS KRIJGSKUNST EN SPORT PROMOTEN VIA DE CLUBWERKINGEN EN DOOR
AANWEZIGHEID OP BEPAALDE VLAAMSE EVENEMENTEN

A.7.1.1
Promotiemateriaal voor TKDV, clubs en leden
Momenteel verkoopt Taekwondo Vlaanderen volgend promotiemateriaal (met het nieuwe logo):
▪ Sleutelhangers (in de kleur van de gordels)
▪ Polsbandjes
▪ T-shirts
▪ Vlag Taekwondo
Tijdens de lockdown periode werden er 2 online wedstrijden gehouden via sociale media. De winnaar
ontving telkens een verrassingspakket met daarin verschillende promotiematerialen. Dit was een succes.
In 2020 werd er geen van bovenstaande promotiematerialen besteld door de clubs.
Nieuwe zaken die werden ontwikkeld in 2020 zijn:
▪ Dan/poomgordels
▪ Life achiefment trofee
▪ Interclubmedailles
Jaarlijks ontvangen de clubs die hun respectievelijke clubklassement wonnen (sparring of poomsae) ook
een plakkaat om in hun club op te hangen. Dit was ook in 2020 het geval.

A.7.1.2
Aanwezigheid op Vlaamse Evenementen
Taekwondo Vlaanderen was in 2020 niet aanwezig op Vlaamse Evenementen. Deze werden geannuleerd
wegens COVID-19.

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 TKDV-CLUBS 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
In 2020 dienden 19 clubs in het begin van het jaar een aanvraag in. Van deze 19 aanvragen brachten 15
clubs het tot een succesvol einde.
Wegens COVID-19 konden de meeste acties niet plaatsvinden zoals gepland, er werd daarom
toestemming gegeven om deze aan te passen tot een coronaproof versie waarin blijven bewegen op
een veilige manier centraal stond.
Ondanks de speciale omstandigheden dienden, in 2020, meer clubs een geslaagd einddossier in.
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OD 9.1

INNOVATIE VAN DE CLUBWERKING DOOR DE ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN TOOLS
MET EEN KWALITEITSVERHOGENDE IMPACT.

A.9.1.1
Ontwikkeling van clubondersteunende tools
In 2020 ontving Taekwondo Vlaanderen geen subsidie voor haar innovatieproject. Hierdoor konden de
geplande IT-ontwikkelingen rond het ledenplatform niet worden gefinancierd en staan deze dus on-hold.

A.9.1.2
Implementatie van clubondersteunende tools
Het trainersplatform (uit de eerste fase van het innovatieproject) is wel operationeel. Dit werd in 2020 verder
gefinetuned en aangepast aan de nieuwe website.
In december 2020 werd er een webinar over het trainersplatform georganiseerd voor alle geïnteresseerde
trainers. Hierin werd de werking en nut van het trainersplatform uitgelegd.

Bestuur
Functie
Voorzitter

Bestuurder
Dhr. Erik Baert

Startdatum
26/03/2017

Einddatum
01/04/2021

25/03/2018

01/04/2022

Bestuurslid & TSC

Mevr. Véronique
Casters
Dhr. Johan Alles

26/03/2017

01/04/2021

Bestuurslid & PWC

Dhr. René Vivet

26/03/2017

01/04/2021

Bestuurslid & CSZ

Dhr. Fariborz Nejad
Mortazavi
Dhr. Mike Allaer
Dhr. Sermed Abdul
Dhr. Dave Meyvis

24/03/2019

01/04/2023

Vorige mandaten
23/03/2013-26/03/2017
voorzitter
09/03/2014-25/03/2018
bestuurslid & penningmeester
23/03/2013-26/03/2017
Bestuurslid
23/03/2013-26/03/2017
bestuurslid
/

24/03/2019
24/03/2019
16/02/2020

01/04/2023
01/04/2023
01/04/2024

/
/
/

Penningmeester

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Ambtshalve: Nele Schouterden
Dagelijks bestuur
Leden: Dhr. Erik Baert, Dhr. Johan Alles, Mevr. Véronique Casters
Ambtshalve: Nele Schouterden

BASISWE
RKING

Medewerkers
Naam
Nele Schouterden

Contactgegevens
sporttechnisch@taekwondo.be
+32 11 87 09 18
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Functie
Technisch directeur basiswerking:
Sporttechnische
opleidingen,
bestuursaangelegenheden en algemene
coördinatie

Annelies
Hoofstat

Van

Katrien Oosters
Frederik Baeten

TOPSPORTWERKING

Laurence Rase

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

Davoud Etminani

Alireza Nassrazadany

Jelle Vicca

Commissies
Commissie
Dancollege (DC)

Commissie Scheidsrechterszaken
Kyorugi (CSZ kyorugi)

Hanmadang commissie (HaC)

Hosinsul commissie (HoC)

Marketing commissie (MC)

Medische en ethische commissie
(MEC)

Sporttechnische Coördinatie:
Wedstrijd- en recreatiesport, initiatie en
promotie
Administratie en Financiën:
Boekhouding en ledenadministratie
Administratie en Communicatie :
Ledenadministratie en communicatie
Technisch Directeur Topsport
Topsportbeleid,
topsportwerking
en topsportschool
Trainer / coach Topsport (tot maart 2020)
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking
Fysieke trainer Topsport (tot maart 2020)
Trainen van atleten uit de topsportwerking
Trainer / coach Topsport (vanaf maart 2020)
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking
Assistent trainer / assistent coach Topsport
Trainen en coachen van atleten uit de
topsportwerking

Taken
▪ Organiseren van danstages/workshops en danexamen
▪ Formuleren
van
adviezen
omtrent
het
danen
poompromotiereglement
▪ Begeleiden van kandidaten tijdens danstages/workshops
▪ Formuleren van duidelijke exameneisen naar de kandidaten en
clubtrainers
▪ Coördinatie van scheidsrechters voor TKDV-wedstrijden
▪ Opleiding van scheidsrechters
▪ Afvaardiging
van
scheidsrechters
naar
internationale
wedstrijden
▪ Opvolgen
van
veranderingen
in
het
internationale
wedstrijdreglement en dit vertalen in het TKDV-reglement
▪ Organiseren van bijscholingen, infosessies en wedstrijden
hanmadang
▪ Opleidingen scheidsrechters
▪ Opvolgen
van
veranderingen
in
het
internationale
wedstrijdreglement en dit vertalen in het TKDV-reglement
▪ Organiseren van bijscholingen Hosinsul
▪ Lesgeven op de TKDV-trainingen
▪ Hosinsul op de kaart zetten
▪ Opmaak een uitvoeren van een communicatieplan
▪ Opmaak en uitvoeren van een marketingplan
▪ Opstellen van sponsordossiers
▪ Informeren van clubs omtrent het Gezond en Ethisch Sporten
(GES) decreet
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▪
Pedagogische commissie (PC)

Poomsaewerking
(PWC)

commissie

Tuchtcommissie (TC)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sporttechnische commissie (STC)

Topsportcommissie

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

OD 10.1

Adviseren van de federatie omtrent gezondheidsaspecten van
sport in het algemeen en taekwondo in het bijzonder
Samenwerken met Vlaamse Trainersschool
Uitwerken
van
opleidingsstramienen
sporttechnische
kaderopleidingen
Formuleren van pedagogische trainingstips aan de clubs
Talentdetectie
Optimaal begeleiden van talentvolle atleten
Selectie voor internationale wedstrijden
Opleiden van scheidsrechters poomsae
Coördinatie van scheidsrechters voor TKDV-wedstrijden
Afvaardiging
van
scheidsrechters
naar
internationale
wedstrijden
Behandelt klachten van leden van de federatie over leden of
activiteiten van de federatie volgens een autonoom
rechtssysteem
Waakt over het tuchtreglement
Plannen en organiseren van TKDV-trainingen
Opmaak draaiboek voor de organisatie van een interclub
Opmaak van kwaliteitslabels
Evaluatie en opvolging van het kupgradenprogramma
Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse
beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport bij het bestuur van
TKDV
Uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en
actieplan
Opstellen van selectiecriteria voor internationale wedstrijden
Selecties voor EK en WK

GOED BESTUUR

A.10.1.1

Bestuursvergaderingen en algemene vergadering

Data
bestuursvergaderingen
17/01/2020

Waar

Vergaderpunten

Officenter A12

03/02/2020

Online

16/02/2020 - JAV

Eurovolleycenter
Vilvoorde

06/03/2020

Officenter A12

12/03/2020

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Beleidsplan 2021-2024
Open Hanmadang – stand van zaken
Belgian Open – stand van zaken
Kang IkPil
Clubbezoeken
Kang Ikpil seminarie
Begroting
Verkiezing bestuurders
Vrijwilligersvergoeding voor bestuurders schrappen
Aanvraag club
Belgian Open – stand van zaken
Topsport
Belgian Open – annulatie
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24/03/2020

Online

14/04/2020

Online

13/05/2020

Online

24/06/2020

Officenter A12

25/08/2020

Officenter A12

18/09/2020

Online

16/10/2020

Online

16/11/2020

Online

11/12/2020 - AV

Online

13/12/2020

Online

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Thuiswerk personeel
COVID-19
Hosinsulseminarie
Topsport: ontslag Davoud
Beleidsplan 2021-2024
Thuiswerk
Beleidsplan 2021-2024
Statuten
GES
Open Hanmadang
Topsport – ontslag Davoud
Beleidsplan 2021-2024
Kandidatuur commissies
Beleidsplan voorstelling: topsport & basiswerking
Gedragscode bestuurders
Statuten
Test-clubbezoek
COVID-19
Jaaractieplan
Statuten
Corona noodfonds
Stopzetting club
Belgian open 2021
Open Hanmadang 2021
Beleidsplan topsport
Belgian Open 2021
Beleidsplan topsport
Beleidsplan
Begroting
Statuten
Impact corona op topsportatleten
Samenwerking vechtsportfederaties
Belgian Open 2021

De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn via inlog door de clubbestuurders te raadplegen.
Financieel rapport
In maart 2020 werd het toekennen van een vrijwilligersvergoeding naast de kilometervergoeding voor
bestuurders tijdens bestuursvergadering afgelast.
De vergoedingen werden echter begroot en voorgelegd aan de algemene vergadering (in februari 2020)
ter goedkeuring. De algemene vergadering stelde geen enkel probleem, maar binnen het bestuur is de
discussie heropend en heeft dit geleid tot het annuleren van de vrijwilligersvergoeding. De voornaamste
reden betreft een ethische overweging. Daarnaast wil het bestuur dit geld liever anders investeren zoals de
kosten die komen kijken bij de aanwezigheid van een bestuurder op bepaalde activiteiten van het
topsportteam of dergelijke. Er is een document opgemaakt en goedgekeurd aangaande de
bestuurdersvergoedingen.
De voorzitter heeft een expliciete vertegenwoordigingsfunctie en krijgt de kosten verbonden aan
netwerking activiteiten (gedeeltelijk) terugbetaald op binnen- en buitenlandse events.
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Het totale bedrag dat in 2020 is uitgekeerd aan de leden van het bestuur bedraagt 2970,83 euro. Al deze
uitbetalingen gebeurden op basis van ingeleverde bewijsstukken.
Belangenconflicten
De belangenconflictenprocedure is opgenomen onder de procedure goed bestuur. In 2020 zijn er 7
onthoudingen genoteerd tijdens bestuursvergaderingen.
▪ 1 onthouding bij stemming voor het vergoeden van het verblijf van lesgevers GM Kang Ikpil en Master
Kambiz bij Erik, in kader van het tweedaags poomsae seminarie.
▪ 3 onthoudingen bij stemming voor goedkeuring verslag bestuursvergadering door nieuwe bestuurder.
▪ 1 onthouding bij stemming voor aanpassing danexamen door bestuurslid dat ook deelnemer is van
dat examen.
▪ 1 onthouding bij stemming voor goedkeuring verslag bestuursvergadering door afwezigheid op
betreffende bestuursvergadering.
▪ 1 onthouding bij stemming voor goedkeuring verslag bestuursvergadering door ‘niet kunnen
doornemen van het goed te keuren verslag’.

A.10.1.2
Jaarverslag met uitgebreide rapportering goed bestuur
In 2020 werden er opnieuw inspanningen geleverd door Taekwondo Vlaanderen met betrekking tot de
code ‘goed bestuur’. Zo werd de gedragscode voor bestuurders én personeelsleden op punt gezet en
ondertekend door alle leden van het bestuur, de personeelsleden basiswerking en de personeelsleden
topsport. De zelfevaluatie van het bestuur werd uitgesteld omwille van Corona. Deze vergadering dient
volgens het bestuur in aanwezigheid te gebeuren en niet online.
In januari 2020 vonden er functioneringsgesprekken met alle personeelsleden plaats. Hier werd er
teruggeblikt op 2019 en vooruit gekeken naar 2020 samen met het bestuur. De functioneringsgesprekken
waarin wordt teruggeblikt naar 2020 werden momenteel nog niet ingepland. Het bestuur is ook hier van
mening dat deze gesprekken in aanwezigheid dienen te gebeuren en niet online
Sport Vlaanderen beoordeelt jaarlijks alle inspanningen rond ‘goed bestuur’ en doet dit op basis van
enkele vooropgestelde harde en zachte indicatoren. De harde indicatoren worden beoordeeld via een
vast puntensysteem. Onderstaande tabel geeft de score van Taekwondo Vlaanderen voor 2020 weer. De
gedetailleerde scores en uitleg vind je terug in externe bijlage.
Onderdeel
Transparantie
Democratie
Interne verantwoording en controle
Totaal

OD 10.2

Punten TKDV

Maximumpunten

Totaalscore TKDV

6,66666667

9

74,07%

5,5

9

61,11%

7,16666667

11

65,15%

19,33333333

29

66,67%

DYNAMISCH, GEMOTIVEERD PERSONEEL.

A.10.2.1
Personeelslid
Nele Schouterden

Vorming en bijscholing voor personeel
Datum
Opleiding/bijscholing
10/02/2020
Infosessie Bestburo
27/04/2020
Webinar Ethisch Sporten
30/04/2020
Teams masterclass
24/06/2020
Bijscholing Office 365
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17/09/2020
28/09/2020

Annelies Van Hoofstat

05/10/2020
08/10/2020
16/10/2020
27/10/2020
12/11/2020
16/11/2020
26/11/2020
05/12/2020
14/12/2020
19/12/2020
10/02/2020
18/02/2020
03/03/2020
27/03/2020
30/04/2020
24/06/2020
08/09/2020
28/09/2020
16/10/2020
25/11/2020

Frederik Baeten

Katrien Oosters

03/12/2020
03/03/2020
24/06/2020
05/12/2020
10/02/2020
30/04/2020
24/06/2020

VTS leercoach: coachingsgesprekken
VTS leercoach: Competentieontwikkeling van de trainer via
de POP-methodiek
Webinar mentale uitdagingen voor officials
Webinar Marc Lammers
Co-creatiesessie Drop-out
Digitaal leren
E-learning VTS
WT Para taekwondo
Terugkomdag federatie-API’s
Dag van de trainer (3 sessies)
Webinar VST: grensoverschrijdend gedrag
Omgaan met straffe gasten
Infosessie Bestburo
Digitaal leren: groepssessie
Training ContentStadium
Ethisch sporten in het beleidsplan - ICES
Teams masterclass
Bijscholing Office 365
VTS leercoach: coachingsgesprekken
VTS leercoach: Competentieontwikkeling van de trainer via
de POP-methodiek
Co-creatiesessie Drop-out
Online vergaderen en trainen: zo doe je het leuker én
effectiever (VSF)
Persoonlijkheid in kaart: enkele methodieken toegelicht
Training ContentStadium
Bijscholing Office 365
Dag van de trainer?
Infosessie Bestburo
Teams masterclass
Bijscholing Office 365
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28
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