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Volgnummer 2022-2

VERSLAG BESTUURSVERGADERING WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Sermed Abdul, Fariborz Nejad Mortazavi, Moustapha
Akkouh, Thierry Vanderlinden
Verontschuldigd: Mike Allaer
Aanwezig personeel: Nele Schouterden

1. Welkomstwoord voorzitter
Voorzitter Erik Baert heet iedereen welkom. Op vraag van het bestuur zal de voorzitter de vergadering
leiden. Nadien zal dit geëvalueerd worden.
2. Vergaderingen
2.1. Verslag bestuursvergadering van 13/01/2022
Er zijn geen bemerkingen op het verslag van de bestuursvergadering van 13 januari. Het verslag
wordt daarbij unaniem goedgekeurd.
2.2. Voorbereiding JAV
De uitnodiging met dagorde wordt overlopen en het punt goed bestuur wordt nader bekeken.
De dagorde mag zo verstuurd worden. De cijfers en het verslag van de rekeningnazichter worden
de week erop verstuurd.
Er wordt geopteerd voor een hybride vergadering waarbij er zowel ter plaatse als online gevolgd
kan worden en waarbij de stemming volledig digitaal verloopt.
3. Financieel verslag
3.1. Stand van de rekeningen
Het bestuur heeft een overzicht gekregen.
3.2. Overzicht cijfers
/
3.3. Jaarrekening
Véronique Casters nam de balans en resultatenrekeningen door met boekhouder Marnik Slingers
en Katrien. Ze duidt voor het bestuur de voornaamste zaken.
Het bestuur keurt de balans goed. Deze mag met de verslagen van de rekeningnazichter naar de
clubafgevaardigden gestuurd worden in functie van de algemene vergadering.
4. Bestuur en beleid
4.1. Zelfevaluatie bestuur – verslag
Het verslag van de zelfevaluatie van het bestuur wordt goedgekeurd.
4.2. Enquête aan de clubs
Zoals in het vorige verslag gemeld wil Erik zo snel mogelijk werk maken van een enquête voor de
clubs. Het bestuur wil weten wat de federatie voor hen kan betekenen.
Het personeel zit in de voorbereiding van de algemene vergadering, de Belgian Open en de
rapportering voor Sport Vlaanderen.
Daarom wordt de vraag gesteld of iemand van het bestuur die kan opnemen. Nadat de enquête
verstuurd is zullen de bestuurders zelf contact opnemen met de clubs die niet reageren op deze
enquête.
Thierry Vanderlinden wil dit opnemen en een enquête opmaken.
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Moustapha Akkouh wil als bestuurder vooral zijn ervaring op het terrein inzetten. Moustapha vraagt
een akkoord van het bestuur om een bespreking te hebben met Dave Cook en Johan Alles.
4.3. Personeel
Erik Baert vraagt voor een overzicht in een kalender van alle verlofaanvragen opdat mogelijk
overlappingen duidelijk zijn.
5. Leden en clubs
5.1. Stand van zaken leden & clubs
5.1.1. Totaal aantal actieve leden: 3197
5.1.2. Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 81
5.2. Clubbezoek
Thierry Vanderlinden en Nele Schouterden bezochten TKD Academie Sint-Niklaas. Het bezoek is
rustig verlopen en de club heeft onmiddellijk gevolgd gegeven aan de werkpunten die zijn
voorgesteld. De trainer komt naar de volgende TKDV-training voor de erkenning van zijn
dangraad. Het lijkt Thierry en Nele interessant om op termijn een training van deze club bij te
wonen.
6. Commissies
6.1. Poomsaewerkingscommissie
6.1.1. Verslag rondetafelgesprek
De poomsaewerkingscommissie heeft een gesprek gevoerd rond de toekomst van poomsae
en rond de commissiewerking.
De eerste detectietraining is in intussen gehouden. De 19 deelnemers mogen blijven
deelnemen aan de wekelijkse ontwikkelingstrainingen.
6.1.2. Ontslag Dirk Smets
Dirk Smets gaf zijn ontslag door. Hij wordt bedankt voor zijn medewerking in de commissie.
7. Activiteiten
7.1. Belgian Open
De voorbereiding van de Belgian Open wordt besproken.
De uitnodiging voor de voorzitter van WT wordt verstuurd.
Moustapha Akkouh stuurt een aangepast voorstel naar het dagelijks bestuur voor de media
covering van de Belgian Open en dan wordt binnen de week beslist of hierop wordt ingezet.
7.2. Kang Ik Pil
De volgende editie van Kang Ikpil seminar wordt gepland in februari 2023.
7.3. Open Hanmadang
Er kan ingeschreven worden voor de Open Hanmadang. Naast de studenten die de wedstrijd als
stage organiseren, wordt er naar extra vrijwilligers gezocht.
Annelies vraagt of alle bestuurders deze media posts rond de oproep naar vrijwilligers van de
Open Hanmadang kunnen delen om het bereik te vergroten.
Erik Baert om een WhatsApp te sturen met de link in naar de post die moet gedeeld worden.
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7.4. Een TKDV-trainer in eigen club
Voor de verschillende disciplines kan een TKDV-trainer uitgenodigd worden in een club om daar
een sessie te geven. Het is de bedoeling de werking van TKDV en vooral de TKDV-trainingen te
promoten en meer leden aan te zetten om deel te nemen aan de activiteiten van Taekwondo
Vlaanderen.
Na de Belgian Open mag hier promotie rond gevoerd worden.
7.5. TKDV-training
Aan Benny Nuyens wordt de nieuwe werking binnen poomsae geduid en de implicaties hiervan
op de TKDV-training.
7.6. Danexamen
Het reglement is aangepast na de verduidelijking van Kukkiwon. Enkel filmpjes van de poomsae
moeten opgestuurd worden, geen filmmateriaal van de basistechnieken.
7.7. Ambassador Cup & Korean Day
Op 8 mei wordt Ambassador Cup & Korean Day georganiseerd. Het betreft een samenwerking
tussen Taekwondo Vlaanderen, het Korean Cultur Center en de gemeente Edegem
Erik Baert nam hier het initiatief in en duidt de activiteit. Er dient onmiddellijk een poster gemaakt
te worden. Erik heeft de logo’s die erop moeten komen. Moustapha Akkouh geeft aan dat hij
iemand kent die daarmee kan helpen en ook Thierry Vanderlinden is bereid te kijken wat hij hierin
kan betekenen. Erik geeft de informatie voor de affiche door aan het bestuur.
7.8. Seminar Kyung Eun Park Antwerpen
Het seminar in Luik was een mooi initiatief en Erik Baert stelt voor om nu een seminar te organiseren
in Antwerpen. Chris Thoen en Erik willen dit op zich nemen. Er is hiervoor nog geen periode
bepaald. Johan geeft aan dat de les die Ms Park in de club gaf zeer goed gesmaakt werd. Ze
gaat in op de accenten die de club wenst te zien in de training.
8. Projecten
9. Nationale federatie
10. Topsport
10.1. Acties
Johan geeft een update rond topsport. De talentdetectie is achter de rug. Het aantal
aangemelde clubs voor deze talentdetectiedagen blijft beperkt. Komend weekend worden
deze personen terug verzameld en wordt feedback gegeven over de testresultaten.
Het bestuur wist dat met het vertrek van een aantal atleten er een negatieve spiraal was ingezet.
Abdullah Sediqi is intussen gestopt als topsporter. De reden is hiervoor te vinden in de beperkte
financiële steun omwille van het feit dat hij de Belgische nationaliteit nog niet heeft enerzijds en
de eerdere steun die hij als vluchteling kreeg en die nu wegvalt anderzijds. Daardoor moet hij
werk en topsport combineren, wat hij niet haalbaar ziet.
Dit kan gevolgen hebben voor de tewerkstelling van Alireza. Dave heeft hiervoor een
aangepast plan klaar gericht op atleten die de brug vormen tussen junioren en senioren die in
een full time topsportprogramma zitten. Atleten die in de overgang zitten tussen junioren en een
full time topsportwerking bij de senioren – “bridging” genoemd.
Er is een gesprek met Sport Vlaanderen waarna dit plan op 24 februari voor de taskforce wordt
gebracht.
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11. Varia
11.1. Volgende bestuursvergadering 09/03/2022 – 20:00 – Officenter Aartselaar

Dhr. Erik Baert
Voorzitter
Taekwondo Vlaanderen
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