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VERSLAG BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 12 JANUARI 2023 
 
Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Thierry Vanderlinden, Fariborz Nejad Mortazavi 
Verontschuldigd: Moustapha Akkouh, Mike Allaer 
Aanwezig personeel: / 
 
1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 16/12/2022 - Goedgekeurd 
1.2. Verslag zelfevaluatie bestuur van 07/01/2023 - Goedgekeurd 

 
2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 
Veronique duidt waarom er gelden van de spaarrekening gaan naar de vzw rekening.  Als er 
subsididies binnenkomen worden deze standaard op de spaarrekening gestort.  Deze 
bewegingen zijn normaal.   
 
Véronique vraagt waarom Katrien geen toegang meer heeft tot de rekening 0705, de 
veronderstelling was dat Liantis van deze rekening de lonen zou uitbetalen.  Volgens Véronique 
klopt dit niet omdat de lonen in totaal van de rekening afgaan.  Thierry vraagt aan Liantis hoe zij 
juist werken en koppelt onmiddellijk terug naar het bestuur. 
 
Er wordt op de vergadering geen overzicht gegeven.  Erik vindt dit zeker nodig zodat er 
transparantie is, enkel de file meesturen is niet voldoende.  Een klein overzicht is voldoende zodat 
er een overzicht is.   
 
Véronique geeft een overzicht van de huidige situatie. 

 
3. Bestuur en beleid  

3.1. Deelname bestuurders aan activiteiten & opleidingen TKDV 
Bestuurders kunnen kosteloos deelnemen aan activiteiten en opleidingen van TKDV.  Voor KIP 
kunnen ook mensen van de poomsaecommissie gratis deelnemen alsook de topsport poomsae 
alsook de tkdv-trainers.   
Bestuurders kunnen steeds een opleiding volgens in kader van hun bevoegdheden.  Deze zullen 
steeds afzonderlijk behandeld worden binnen het bestuur. 
 

3.2. Kencijfers Sport Vlaanderen 
Deze file zijn informatieve gegevens die we aan SV bezorgen, daarop worden onze subsidies 
gebaseerd.  Erik meld dat we eigenlijk gestegen zijn in het aantal leden, er zijn clubs die in het 
verleden zijn weggebleven en deze gaan zich terug aansluiten. 

 
4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 
4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3395 
4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 80 
Fariborz vindt het aantal clubs laag en vraagt zich af waarom er clubs zijn die zich niet willen 
aansluiten bij onze federatie. 
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Erik meldt nog dat we proberen om een aantal clubs terug te halen zodat ons ledenaantal terug 
stijgt richting 4000. 
 
 
 

5. Commissies  
5.1. Scheidsrechterzaken kyorugi 

5.1.1. Vormingsmoment 15/01/2023 
Erik zal aanwezig zijn om de opleiding mee te volgen. 
Thierry is ook aanwezig omdat An Daems van Moodle een afspraak heeft met Jana en Annelies 
omtrent de opleiding voor het opleidingsplatform Scheidsrechter Kyorugi 

5.2. Dangradencommissie – reglement (fout in prijs kukkiwondiploma) 
 
Er is geen fout in de prijs.  Annelies had dit verkeerd begrepen.  Zij dacht dat dit de prijs moest zijn die 
wij aan kukkiwon betalen.  Maar dit is de prijs die wij aanrekenen voor het kukkiwon-diploma incl het 
werk dat er mee gepaard gaat.  De derde kolom mag gewoon behouden blijven. 

 
6. Activiteiten 

6.1. Belgian Open 
6.1.1.  Stavaza inschrijvingen: 141 atleten schreven zich reeds in 
6.1.2.  Matten: We hebben ondertussen 6 velden van Adeps, Via Nederland horen we niets 

voorlopig.  We hebben 12velden nodig.  Wordt vervolgd… 
6.1.3.  Photobooth op BO (= 400 euro)  

De photobooth gaan we doen als test, we zijn akkoord. 
 
Mustapha vraagt ook een offerte aan Mundo zodat ze eventueel al kunnen starten met 
promo. 
 
 

6.2. Seminarie GM KIP 
6.2.1.  Stavaza deelnemers 

6.2.1.1. Zaterdag: 51 deelnemers 
6.2.1.2. Zondag: 29 deelnemers 

6.2.2. Selectie-atleten poomsae – gratis deelname? 
De selectie atleten mogen gratis deelnemen. 

6.3. Open Hanmadang 
6.3.1. VIP-receptie? 
Dit hangt samen met punt 6.3.2 als KCC wilt samenwerken dan moeten we mensen uitnodigen.  Is 
er niet dan moeten we de receptie niet doen. 
6.3.2.  Mogelijke mini-samenwerking met Korean Cultural Center? 
Erik neemt contact op met kcc via Miss Park 
6.3.3. Uitschrijving 
Uitschrijving is in orde, Was reeds goedgekeurd door Chris 

 
7. Projecten   

7.1. Vechtsportplatform: mogelijke samenwerking voor opleidingsmomenten (EHBO, wettelijke 
verdediging & schuldig verzuim, anti-doping, API-opleiding, API-intervisiemoment) 
Samenwerking mag plaatsvinden. 

7.2. Stockageruimte (dakpannen, houten plankjes, breekmachine, promotietentje) 
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Iedereen is akkoord voor een opslagruimte.  De afmetingen zijn belangrijk.  De keuze gaat uit naar 
Intrust.  Thierry gaat 13/01/2023 langs bij Intrust om de mogelijkheden te bekijken en koppelt dan terug 
naar het bestuur. 
 
 

 
8. Nationale federatie 

8.1. Financiële steun 2023 – BOIC: Jaarlijks aangeboden aan BTF. Het ene jaar was dit voor een project 
van ABFT, het andere voor TKDV. Normaalgezien is het in 2023 weer aan TKDV. (Ideeën: Olympisch 
scheidsrechterkamp, Seminarie KIP, Hosinsul seminarie?) 

We gaan iets opzetten rond Hosinsul – Taekwondo back to he roots. We gaan ook bekijken hoe dit is 
opgezet in 2021 zodat we het plan van aanpak kunnen opmaken. 

 
9. Topsport  

9.1. Duurtijd contracten topsport 
Er wordt voorgesteld om de contracten die opgemaakt worden voor 12 maanden in 2023 op te maken 
voor 13 maanden zodat deze aflopen na 15/01/2024.  Dit is de datum dat SV bekendmaakt wat we 
kunnen en niet?  Thierry heeft dit bekeken met Liantis, dit is ansich geen probleem voor 2023. 

 
10. Varia  

10.1. Volgende vergaderingen: 
10.1.1. Volgende bestuursvergadering 15/02/2023 – 21:00 – Online  

10.2. Véronique omtrent vraag Poomsaewerking: 
Er is een vraag omtrent een terugbetaling.  We hebben reeds een terugbetaling gedaan voor 
vorig jaar, we hebben nog voldoende budget in 2022.  We geven dan wel veel aan één 
persoon en de andere blijven in de koude staan.  Is het niet beter om het te verdelen onder de 
iedereen. 

10.3.  Johan meld dat Tapia aangeeft dat er maar PSS materiaal beschikbaar is voor 7 velden.-  Dit is 
een   bekommernis want dit is soms niet voldoende. 
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