
 

  

 
 

 

Aanwezig bestuur Erik Baert, Véronique Casters, Johan Alles, Sermed Abdul Rasor, Fariborz 

Néjad Mortazavi, Thierry Vanderlinden, Moustapha Akkouh 

Aanwezig personeel Nele Schouterden, Annelies Van Hoofstat en Frederik Baeten 

Aanwezige of 

vertegenwoordigde clubs 
Zie bijlage 

Uitgenodigd Marnik Slingers 

 

 

1. Vaststelling der stemgerechtigden  

Er zijn in totaal 32 clubs aanwezig of vertegenwoordigd die over een totaal van 70 stemmen beschikken. 

De punten van de dagorde worden goedgekeurd met een meerderheid van de stemmen. 

 

2. Welkomstwoord  

Bestuurder Johan Alles heet alle aanwezigen welkom op de eerste hybride jaarlijkse algemene 

vergadering en deelt mee dat voorzitter Erik Baert de vergadering online mee volgt. 

 

3. Goedkeuring verslag algemene vergadering vrijdag 10 december 2021 

Het verslag van de algemene vergadering van 10 december 2021 werd op voorhand overgemaakt aan 

de clubs. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Er wordt gestemd voor de goedkeuring van het verslag. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Stemming: 

Akkoord: 70 

Niet akkoord: 0 

Onthouding: 0 

 

4. Verslag van de voorzitter  

De voorzitter Erik Baert start met het herdenken van 2 grote figuren binnen taekwondo waarvan er dit jaar 

afscheid moesten genomen worden, René Vivet (Mun Mu Lier) en René Delgadillo (GM van Chris Thoen). 

Na deze korte herdenking geeft hij een korte toelichting over hoe hij 2021 heeft ervaren en welke richting 

hij in 2022 wil uitgaan. 

 

5. Jaarverslag  

5.1. Basiswerking  

Nele Schouterden, technisch directeur TKDV, overloopt het jaarverslag 2021 van de basiswerking aan de 

hand van een presentatie. Volgende topics komen aan bod: 

▪ Ledenaantal: dit is in 2021 sterk gedaald vanwege COVID. Momenteel zijn we terug in het ritme van 

voor de coronacrisis.  

▪ Personeel: de personeelsleden worden kort voorgesteld. De veranderingen die hebben 

plaatsgevonden binnen de topsportwerking worden geduid. 



 

  

 
 

▪ Vormingen: focus lag in 2021 op webinars (eigen organisatie én in samenwerking met o.a. het 

vechtsportplatform). Ook was er een scheidsrechtervorming kyorugi, een coachvorming en de 

afronding van 2 VTS-cursussen. 

▪ TKDV-trainingen: er zijn in 2021 minder regionale poomsaetrainingen en TKDV-trainingen gehouden 

vanwege covid. Poomsae talentdetectietrainingen zijn opgestart. De indeling van de 

poomsaetrainingen verandert deels in 2022. Benny Nuyens vraagt extra duiding hierover.  

▪ Competitie: Door de covidbeperkingen is enkel de Keumgang Open georganiseerd in de 

zomervakantie. 

▪ Clubondersteuning: het jeugdsportproject en het project laagdrempelig sporten met G-sport worden 

kort geduid en er was – opnieuw door uitstel omwille van Covid – slechts één clubbezoek 

▪ Demoteam Kukkiwon: zij waren in september te gast in Brussel met dank aan Ms. Park en het Koreaans 

Cultureel Centrum. Naast een demonstratie gaven ze ook een volledige dag seminarie. 

▪ Communicatie: de activiteit op sociale media stijgt. Er was een maandelijkse nieuwsbrief en 4 digitale 

magazines. 

 

5.2. Goed Bestuur 

Johan Alles licht het onderdeel ‘goed bestuur’ toe. 

In 2021 werden volgende doelstellingen vooropgesteld. Enkel het eerste punt werd niet volledig behaald. 

▪ 50% van de bestuurders volgde een vorming 

▪ Zelfevaluatie door het bestuur 

▪ Functioneringsgesprekken met het personeel 

▪ Minstens 10 bestuursvergaderingen en 1 AV vonden plaats 

▪ De klachtenprocedure werd geoptimaliseerd 

 

Punten die (nog) niet werden behaald werden eveneens toegelicht: 

▪ Momenteel worden de verslagen van de bestuursvergadering op het bestuurdersplatform geplaatst. 

Dit was een bewuste keuze van het bestuur. Echter zullen deze in 2022 een publieke plaats krijgen op 

onze website. 

▪ Het is verplicht om te rapporteren aan de algemene vergadering over de verschillende punten binnen 

goed bestuur. Dit deden we in het verleden niet uitgebreid genoeg. Met deze, meer uitgebreide 

duiding, willen we dus aan deze verplichting voldoen. 

▪ Het bestuur evalueert bestuurdersprofielen: voor deze profielen werd al een basis opgemaakt. Het is 

de bedoeling dat bij elke vacante plaats geëvalueerd wordt wat de noden zijn en dat de profielen 

hierop geëvalueerd worden.  

▪ Taekwondo Vlaanderen legde geen strikter quorum op met betrekking tot het aantal 

vertegenwoordigde clubs op een AV.  De wettelijke voorschriften worden gevolgd zonder verdere 

quorum te bepalen. Dit om de haalbaarheid te garanderen. 

▪ Taekwondo Vlaanderen legt geen max. aaneengesloten zittingsperiode op voor bestuurders. Ook dit 

is een bewuste keuze van het bestuur. We zijn als federatie al beperkt met het zoeken van bestuurders 

(zeker in het verleden bleek dit moeilijk), deze regel zou het nog moeilijker maken. Daarnaast zet het 

bestuur in op het behouden van continuïteit. 

 Theo Huysmans merkt op dat dit een dubbele beslissing is. Eentje met voor- en nadelen. Véronique 

Casters licht toe dat ze het nog te riskant vindt om dit nu al aan te passen, vorige keer was het de 

eerste maal dat er niet actief moest worden gezocht naar kandidaat-bestuurders.  

 Louis Vicca geeft aan dat er ook met verschillende termijnen kan gewerkt worden.  

 Johan Alles duidt dat een soortgelijk quorum ook kan worden opgelegd met betrekking tot het 

aantal vrouwen in een bestuur. Ook dit doet Taekwondo Vlaanderen bewust niet omwille van de 

haalbaarheid.  



 

  

 
 

 Benny Nuyens vraagt of er nog steeds een bestuurder-interim kan worden aangesteld. Dave Meyvis 

bevestigd dat dit kan volgens de huidige statuten.  

▪ Het ontwikkelen van een benoemingsbrief voor nieuwe bestuurders staat op de planning voor 2022. 

▪ Een Intern reglement dat de beslissingsbevoegdheid voor de technisch directeur ten aanzien van het 

bestuur duidt staat op de planning voor 2022. 

▪ Er werd in het verleden al een aanzet gegeven tot het opstellen van een document rond een 

financieel auditcomité binnen Taekwondo Vlaanderen. Dit werd niet afgewerkt omdat het bestuur de 

noodzaak hiervan niet ziet. We hebben momenteel een externe boekhouder én een 

rekeningnazichter, aangesteld door de AV.  

▪ De procedure rond belangenconflicten zal in 2022 verder worden uitgewerkt. De belangconflicten en 

bijhorende onthoudingen zullen meer in detail worden bijgehouden. 

 

5.3. Integriteitsbeleid 

Nele Schouterden, ook één van de federatie-API’s, licht het integriteitsbeleid toe. Er gebeurde 

verschillende acties rond integriteit in 2021. Daarnaast ontving Taekwondo Vlaanderen 4 meldingen. Nele 

Schouterden duidt dat de inhoud van de meldingen zeer uiteenlopend kan zijn. Daarnaast kunnen er ook 

meldingen worden gemaakt door personen buiten de federatie over personen binnen de federatie. 

Benny Nuyens vraagt  duiding over de cijfers rond de club-API opleiding. Nele Schouterden geeft aan dat 

het aanduiden van een club-API binnen de club verplicht is. Annelies Van Hoofstat vult aan dat het 

momenteel echter niet verplicht is om een opgeleide club-API te hebben. De 18 clubs die een club-API 

vormden zijn dus clubs waarbij minstens één club-API de officiële opleiding heeft gevolgd. 

 

5.4. Topsport 

Dave Cook, nieuwe technisch directeur topsport, geeft een korte terugblik op de topsportwerking in 2021.   

 

Er wordt even gekeken wat Taekwondo Vlaanderen in 2022 voor de clubs en leden te bieden heeft. 

Nele Schouterden blikt vooruit op de plannen binnen de basiswerking in 2022. Volgende topics komen aan 

bod: 

▪ Clubondersteuning 

▪ Vormingen 

▪ TKDV-activiteiten 

▪ Wedstrijdaanbod 

▪ Belgian Open 

 

Dave Cook blikt vooruit naar de plannen in 2022. Het nieuwe beleidsplan topsport werd ingediend bij Sport 

Vlaanderen, momenteel wachten we op hun feedback en beslissing over, van, voor de topsportsubsidies 

van 2022. De focus ligt op een ontwikkelingsprogramma met een 2-jaarlijkse talentdetectieproces. 

Benny Nuyens vraagt toelichting rond de leeftijden die hierbij horen.  

Dave Meyvis vraagt of er exacte getallen zijn (qua aantal atleten) die we moeten bereiken voor Sport 

Vlaanderen. 

 

6. Verslag van de penningmeester 

De balans en resultatenrekening werd vooraf bezorgd aan de algemene vergadering. Véronique Casters 

geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van 2021. 

▪ Uitzonderlijk ontvingen we veel extra subsidie voor jeugdsport. Dit in de vorm van een 

coronanoodfonds dat de overheid hiervoor heeft vrijgemaakt. 

▪ De personeelskost was in 2021 hoger vanwege het ontslag van Laurence Rase. 

 

 



 

  

 
 

Vragen vanuit de algemene vergadering: 

▪ Benny Nuyens vraagt een toelichting over de verschillende rechtszaken. Erik Baert geeft aan dat er 

enkel nog een burgerlijke rechtszaak loopt en dat deze hopelijk in 2022 zijn einde kent.  

▪ Theo Huysmans vraagt extra toelichting rond de subsidies van jeugdsport. Deze werden namelijk ook 

bij de kosten vermeld en zijn niet gelijk. Véronique Casters licht toe dat dit te maken heeft met de 

verschillende kostenposten die hieronder vallen. 

 

7. Verslag van de rekeningcommissaris(sen) 

Nico Bakkers ligt zijn verslag toe. Dit verslag werd vooraf aan de leden van de algemene vergadering 

bezorgt.  Nico Bakkers geeft aan dat hij geen onregelmatigheden heeft vastgesteld en dat voor hem de 

cijfers kloppen. 

Het bestuur bedankt hem voor de tijd die hij hieraan besteedde. 

 

8. Goedkeuring rekeningen 2021 

De algemene vergadering gaat over tot stemming van de rekeningen. De stemming van de rekeningen 

2021 verloopt via de applicatie Election Runner. 

 

Stemming: 

Akkoord: 68 

Niet akkoord: 0 

Onthouding: 2 

 

9. Kwijting van de bestuurders  

De rekeningen werden goedgekeurd waarbij het bestuur kwijting krijgt. 

 

10. Ontslagnemende clubs  

In 2021 waren er geen ontslagnemende clubs. Er startte 2 nieuwe clubs op, TKD Koryo Bouazza en 

Taekwondo Academy Gent. De algemene vergadering verwelkomt deze clubs bij de federatie. 

 

11. Verkiezing bestuurders  

Er zijn 2 kandidaat-bestuurders voor 1 open plaats binnen het bestuur van Taekwondo Vlaanderen. Als 

beide kandidaten een meerderheid behalen wordt er gekeken naar de meeste ‘akkoord’ stemmen. 

 

Beide kandidaten stellen zich kort voor. 

11.1 Véronique Casters (Chin Do Jang Gent) zetelt reeds 8 jaar in het bestuur waardoor ze al heel wat 

ervaring heeft opgedaan. In haar huidige functie als penningmeester én lid van het dagelijks 

bestuur is ze hier zeer actief mee bezig. Ze bedankt de clubs voor hun vertrouwen de voorbije jaren 

en hoopt dat ze zich in de toekomst actief kan blijven inzetten voor de federatie in de rol van 

bestuurder én penningmeester. 

11.2 Louis Vicca (TKD-school Keumgang vzw) licht enkele pijnpunten toe binnen de federatie waar hij 

aan wil werken. Hij benoemt hierbij de daling in het ledenbestand, het trainerstekort binnen de 

clubs, de subsidies en het topsportgegeven. Hij besluit dat niets vanzelf komt en dat we ervoor 

moeten vechten. 

 

Stemming Véronique Casters 

Akkoord: 49 

Niet akkoord: 13 

Onthoudingen: 8 



 

  

 
 

Stemming Louis Vicca 

Akkoord: 32 

Niet akkoord: 28  

Onthoudingen: 10 

 

Beide kandidaten behaalden een rechtsgeldige meerderheid van de stemmen. Echter behaalde 

Véronique meer ‘akkoord’ stemmen. Hierbij wordt Véronique Caster verkozen als bestuurder voor een 

periode van 4 jaren. 

 

12. Verkiezing rekeningcommissaris(sen) 2022 

Er wordt een oproep gedaan in de algemene vergadering voor een rekeningcommissaris 2022. De 

algemene vergadering is zeer tevreden van het werk van Nico Bakkers en vraagt of hij dit opnieuw wil 

doen. Nico Bakkers stemt toe.  

 

13. Einde vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 12u. Na de informatieve rondvraag worden de aanwezigen in het 

eurovolleycenter te Vilvoorde uitgenodigd voor een receptie. 

 

14. Informatieve rondvraag  

Er werd 1 vraag online doorgegeven. Het secretariaat heeft hier vooraf al op geantwoord gezien het om 

een praktische vraag ging.  

▪ Freddy Degryse: heeft een vraag over het G-sportlabel. Zij bieden dit binnen hun club ook aan 

maar dit is niet geregistreerd bij Taekwondo Vlaanderen. Annelies volgt dit op. 

▪ Theo Huysmans:  

 Wie geeft de hosinsul trainingen? Het bestuur antwoordt dat dit leden van de hosinsul 

commissie zijn.  

 Daarnaast vraagt hij ook  naar een stand van zaken over een eventueel demoteam. Hier zijn 

momenteel geen plannen of budget voor voorzien vanuit TKDV.  

 Is het mogelijk om 2 (of meer) locaties van je club op het digitaal kaartje op de website te 

laten zien. Annelies Van Hoofstat licht toe dat dit momenteel niet mogelijk is. Hij krijgt steun van 

de andere clubs dat dit wel een meerwaarde is. Het secretariaat geeft aan eens na te gaan 

bij de websitebouwer om dit aan te passen.  

 Hoe zit het met de vertegenwoordiger binnen ETU? Het bestuur antwoordt dat dit naar 

tijdsbesteding op dit moment voor de bestuursleden niet haalbaar is. Er wordt ook 

meegegeven dat de vertegenwoordiger vanuit de Belgian Taekwondo Federation moet 

voorgesteld worden en dat er dus op nationaal vlak hierover een standpunt dient ingenomen 

te worden. 

▪ Vera Moens: Wilt een event organiseren waarbij alle disciplines aan bod komen. Ze vraagt zich af 

of de federatie materialen heeft die hiervoor kunnen worden gebruikt.  Véronique stelt voor om dit 

op mail te zetten en zo kunnen we kijken wat we kunnen doen. 

 

 

  



 

  

 
 

Bijlage 

 

Aanwezige clubs met stemrecht: 

 

 Club Vertegenwoordiger Hoedanigheid 

1 AC GEWE WELLEN GRAZIANO Bruno Online 

2 ACADEMY PYONG WON VANDERLINDEN Thierry Ter plaatse 

3 CHANG MOO KWAN SAJA MEYERS Edith Online 

4 CHIN DO JANG GENT CASTERS Véronique Ter plaatse 

5 CHIN DO JANG MENEN DEGRYSE Freddy Ter plaatse 

6 CHINGU ALKEN IERACITANO Rosario Volmacht 

7 CHUNG GUN MICHEZ Lodewijk Ter plaatse 

8 DAERYON AALST OSSELAER Kenny Ter plaatse 

9 JEONG SIN - HEUK LYOONG BAERT Erik Online 

10 Jeugd Sport België BOUCHDAK Jallil Online 

11 JIBJUNG TAEKWONDO TAMSIN Kristof Online 

12 Jong Saeng vzw NUYENS Benny Ter plaatse 

13 KEUMGANG GENK IERACITANO Rosario Ter plaatse 

14 KEUMGANG HASSELT Brauns Tania Online 

15 KEUMGANG HOUTHALEN OOST VICCA Louis Volmacht 

16 MUDUKWAN ACADEMY HALLE AKKOUH Moustapha Volmacht 

17 MUDUKWAN POLE BRUSSELS AKKOUH Moustapha Ter plaatse 

18 MUN MU LIER MEYVIS Dave Ter plaatse 

19 PYONG WON DIEPENBEEK VANDERLINDEN Thierry Volmacht 

20 TAEGEUK OPHOVEN BAKKERS Nico Ter plaatse 

21 TAEKWONDO DONGJI GIESBERTS Theo Online 

22 TAEKWONDO HAKYO GHESQUIERE Johan Volmacht 

23 Taekwondo Kriss CASTERS Véronique Volmacht 

24 T-JOO HUYSMANS Theo Ter plaatse 

25 TKD ACADEMIE SINT-NIKLAAS EL BOUKILI Driss Online 

26 TKD KORYO DENDERMONDE BEECKMAN Patrick Online 

27 TKD-club Ilyo Testelt-Aarschot vzw SEMPELS Ludo Ter plaatse 

28 TKD-club Kourosh Roeselare NEJAD MORTAZAVI Fariborz Ter plaatse 

29 TKD-school Keumgang vzw VICCA Louis Ter plaatse 

 

Aanwezige leden zonder stemrecht: Hassan Sadeghi (Taekwondo Academy Gent), Alireza Nassrazadany 

(ARNA Taekwondo Academy), Johan Ghesquiere (University of Leuven), Vera Moens (Chung Gun), 

Monique (TKD-club Ilyo Testelt-Aarschot vzw) 

   


