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Volgnummer 2022-5

VERSLAG BESTUURSVERGADERING DINSDAG 24 MEI 2022
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Sermed Abdul, Thierry Vanderlinden, Fariborz Nejad
Mortazavi
Verontschuldigd: Mike Allaer, Moustapha Akkouh
Aanwezig personeel: Nele Schouterden
1. Vergaderingen
1.1. Verslag bestuursvergadering van 21/04/2022
Het bestuur keurt het verslag van de vergadering van 21 april goed.
2. Financieel verslag
2.1. Stand van de rekeningen
Véronique overloopt de financiële stand van zaken. Het financiële overzicht dat Katrien
voorbereidde is in orde.
2.2. Waarderingsregels
Véronique geeft duiding rond de waarderingsregels. Het bestuur keurt deze regels goed en deze
moeten vervolgens voorgelegd worden aan de algemene vergadering.
3. Bestuur en beleid
3.1. Goed bestuur – evaluatie
Thierry geeft aan dat hij de indruk heeft regelmatig informatie te missen. Hij vraagt of hij
opgenomen kan worden in de communicatie die gebeurt binnen het dagelijks bestuur. Het
bestuur vindt dit goed. Daarnaast wordt er een communicatiegroep gemaakt met het volledige
bestuur en het personeel.
3.2. Vlaams Sport Tribunaal
Erik ging naar de algemene vergadering van het Vlaamse Sport Tribunaal. Hij vond de werking
niet overtuigend, maar het lidmaatschap blijft voorlopig behouden temeer omdat de
tuchtcommissie dit zo voorziet in het tuchtreglement.
3.3. Bezoek WT Lausanne
Erik ging naar Lausanne op uitnodiging van Dr. Choue. Erik werd op die manier bedankt voor de
goede zorgen tijdens het verblijf van Dr. Choue in België gedurende de BO.
Erik geeft aan dat het misschien interessant is dat hij zich verkiesbaar stelt voor dit niveau. Dit kan
voor de federatie op politiek vlak interessant zijn. Er wordt nagegaan of dit opportuun is en hoe dit
dan dient te gebeuren.
4. Leden en clubs
4.1. Stand van zaken leden & clubs
4.1.1. Totaal aantal actieve leden: 3637
4.1.2. Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 78
Johan geeft aan dat de clubs gemiddeld 45 leden tellen. Dat is meer dan voordien en geeft aan
dat de clubgrootte wat toeneemt.
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Het bestuur geeft aan dat een club die geen effectief lid is en dus geen 10 leden telt, niet moet
verschijnen op de website als mensen zoeken naar een club in hun buurt.
4.2. Voorstel Mike Fox
Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van Mike Fox. Dit wordt opgenomen als aanbeveling
in het wedstrijdreglement of organisatiereglement en wordt gecommuniceerd met de
wedstrijdorganisatoren en het wedstrijdmanagement.
5. Commissies
5.1. Dangradencommissie
5.1.1. Alternatief danexamen te Diest (04/06)
Dit examen wordt gehouden voor 2 kandidaten. De kosten worden verdeeld over de
deelnemers.
5.1.2. Aanvragen door drie leden voor 7de DAN zijn gebeurd en worden momenteel beoordeeld
door het dancollege.
Jean-Paul Swerts, Sandro Morini en Nathalie Schils dienden volgens de nieuwe regels een
aanvraag in. Mits akkoord van het dancollege wordt dit overgemaakt aan Kukkiwon.
5.2. Pedagogische commissie
Het stramien van de cursus initiator wordt definitief goedgekeurd door het bestuur en wordt voor
1 juni overgemaakt aan VTS opdat deze cursus volgend jaar kan georganiseerd worden.
Het bestuur vraagt een overzicht van de overige cursussen alvorens het stramien trainer C
eventueel goed te keuren.
5.3. Medische en ethische commissie
Vergadering gepland 8 juni 2022
De dagorde van deze vergadering is toegevoegd. Het bestuur gaat akkoord om David Beckers
mee uit te nodigen voor deze vergadering en vraagt ook om het bestuur in kopie te plaatsen van
de uitnodiging van deze vergadering zodat de bestuurders kunnen aansluiten als ze dat wensen.
5.4. Poomsae werkingscommissie
WK poomsae
Vera Moens is vice wereldkampioen poomsae bij de masters. Het bestuur wenst Vera proficiat
met deze zilveren medaille.
Louis vraagt voor een financiële tegemoetkoming omwille van het mooie resultaat. De visie van
de federatie is om ondersteuning te geven aan jongeren en senioren en blijft bij dit standpunt.
Erik communiceert dit met Louis.
5.5. CSZ kyorugi
Een afvaardiging van het bestuur zat rond de tafel met Kourosh voor de evaluatie van de Belgian
Open. Het blijft moeilijk om de werking hierrond vlot te laten verlopen. Het bestuur neemt dit mee
in de bespreking van de samenstelling van de commissie in juni.
Nele had daarnaast een werkvergadering met Jana en David rond het digitaliseren van content
voor de scheidsrechteropleiding.
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6. Activiteiten
6.1. Evaluatie acties voorjaar
Niet besproken. Komt aan bod tijdens de beleidsvergadering in juni.
6.2. Planning acties najaar
Niet besproken. Komt aan bod tijdens de beleidsvergadering in juni.
6.3. TKDV-wedstrijd: Open Poomsae Diest
Volgens reglementen moeten TKDV-leden minstens 3 maanden lid zijn alvorens te mogen
deelnemen aan TKDV-wedstrijden (kyorugi én poomsae). Wim Dehasque schreef 10 leden in op 1
mei bij TKDV en nu ook voor de eigen wedstrijd, de Open Poomsae te Diest. Zij kunnen echter niet
deelnemen. Hij vraagt meer duiding rond deze regel en een mogelijke oplossing.
Het bestuur wijkt niet af van deze regel. De leden kunnen niet deelnemen. Het lidgeld wordt niet
terugbetaald.
6.4. TKDV-trainingen
Het bestuur is voorstander om één TKDV-training in Brugge te organiseren en één in Genk. De rest
wordt in Herentals gehouden. Voor volgend jaar mogen er data in Herentals vastgelegd worden.
Bij het nakijken van de kalender 2023 wil het bestuur de organisator van de Open Genk aanraden
om een andere datum te kiezen.
7. Projecten
8. Nationale federatie
8.1. AV 14/06/2022
Op 4 juni wordt de algemene vergadering van de BTF gehouden in Brussel. Erik, Johan, Thierry en
Véronique zijn al zeker aanwezig. Op de dagorde staan er geen verkiezingen maar wel de
samenwerking Kukkiwon-WT. Hier dient echter weinig over gemeld te worden.
Daarnaast heeft Véronique een vraag over de recommendation letter voor Miss Park die
gevraagd werd in functie van de opleiding tot Technical Delegate. Erik legt uit waarom dit
gevraagd werd en begrijpt niet dat ABFT er een probleem over maakt.
Véronique vraagt welke projecten er nog in de pipeline zitten. Erik heeft het over een Koreaans
team dat misschien een maand naar Belgie komt om hier in de club dojang les te geven. Ook
kunnen er bepaalde courses naar België gehaald worden.
9. Topsport
9.1. Contract Head coach
De taskforce gaf zijn akkoord om het contract van Alireza te verlengen tot het einde van het jaar.
Het bestuur geeft eveneens zijn akkoord. Het contract kan overgemaakt worden aan Alireza.
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10. Varia
10.1. Volgende bestuursvergadering 24/06/2022 – 19:00 – Aartselaar
10.2. Axelle vraagt voor een financiële tussenkomst voor een sportscreening ter voorbereiding van het
nieuwe seizoen. Het bestuur gaat akkoord.
10.3. Sportzomer – akkoord om een tentje te bestellen. Het bestuur vraagt voor 2 bijkomende offertes.
10.4. Er wordt een analyse gemaakt voor de organisatie van het EK poomsae in november 2023 (5
velden).
10.5. Boeken Kang IkPil. Er wordt nagegaan of het interessant is om een voorraad te bestellen.

Dhr. Erik Baert
Voorzitter
Taekwondo Vlaanderen
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