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Commissiereglement dancollege
Doel
Het dancollege wilt het bestuur van Taekwondo Vlaanderen ondersteunen door het geven van advies en
het uitwerken van voorstellen met betrekking tot de dangraden.

Beleid
Taekwondo Vlaanderen organiseert jaarlijks twee federale danexamens. Deze vallen traditioneel op de
laatste zondag van mei en november. Elk danexamen wordt voorafgegaan door drie danworkshops
begeleid door leden van het dancollege.
Het doel van deze federale danexamens is om de kwaliteit en uniformiteit van de dangraden te
waarborgen binnen de federatie.
In de toekomst zal het inschrijvingsproces en het verloop van het danexamen steeds meer worden
geoptimaliseerd én de administratie gedigitaliseerd.

Profiel




22 jaar worden in het jaar van deelname of ouder
In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie
In het bezit van minstens een 5e Dan Kukkiwon

Takenpakket
Het dancollege is verantwoordelijk voor onderstaande zaken:
 Organiseren en begeleiden van danstages;
 Organiseren van danexamen;
 Formuleren van adviezen omtrent het dan- en poomsaereglement;
 Formuleren van duidelijke exameneisen naar de kandidaten en clubtrainers;
 Vormen van een jury voor de federale danexamens;
 Opmaken en up to date houden van het danexamenreglement van Taekwondo Vlaanderen.
 Meewerken aan het 4-jaarlijks beleidsplan
 Melden van problemen aan Taekwondo Vlaanderen website
Het dancollege vergadert minstens één keer per jaar. Voor de vergadering sturen zij een uitnodiging naar
het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen en nadien het verslag van de vergadering. Het
ondersteunend personeelslid houdt de verslagen van de voorgaande vergaderingen bij op het
secretariaat.

Verwachtingen




Aanwezigheid als jurylid op de federale danexamens;
Aanwezigheid op danworkshops;
Deelname aan de TKDV high level seminars;
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Constructief bijdragen aan de commissievergaderingen en discussies.

Extra informatie
Taekwondo Vlaanderen volgt de taekwondofilosofie van Kukkiwon en erkent enkel Kukkiwon dan- of
poomgraden.

Kandidaatstelling
Kandidaten voor deze commissie dienen tijdig hun kandidatuur in te dienen bij de jaarlijkse oproep of een
gemotiveerde kandidatuur in te dienen bij het bestuur. Deze motivatie bestaat minstens uit het duiden dat
je voldoet aan de voorwaarden én wat de meerwaarde van je kandidatuur is voor de commissiewerking.
De aanstelling van commissieleden gebeurt, zoals beschreven in het Intern Reglement, door het bestuur
van Taekwondo Vlaanderen. Zij beslissen eveneens over de oprichting, doelstelling, bevoegdheden en
ontbinding van de commissie, en kan deze te allen tijde wijzigen.

Bijlagen
DANEXAMENREGLEMENT
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