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VERSLAG BESTUURSVERGADERING MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 
 
Aanwezig: Erik Baert, Véronique Casters, Fariborz  Mortazavi, Johan Alles, Moustapha, Thierry Vanderlinden 
Verontschuldigd: Mike Allaer 
Aanwezig personeel: / 
 
1. Vergaderingen  

1.1. Verslag bestuursvergadering van 12/01/2023 - Goedgekeurd 
1.2. Verslag functioneringsgesprekken 24/01/2023 - Goedgekeurd 

 
2. Financieel verslag  

2.1. Stand van de rekeningen 
OK 
 

2.2. Jaarrekening 
Komt nog voor de AV. We hebben deze overlopen en goedgekeurd.  Opmerking van Johan, er staat nog 
steeds VTB i.p.v. TKDV.  Véronique geeft dit door aan Marnik om dit aan te passen. Johan merkt ook op 
dat teveel geld op de spaarrekening gevaarlijk kan zijn voor de vermogensbelasting.  Véronique kijkt na 
hoe vermogensbelasting geregeld is. 
 
3. Bestuur en beleid  

3.1. Voorbereiding JAV 26/02/2023 
  De presentatie is overlopen en goed bevonden. 
 

3.2. Stijging vrijwilligersvergoeding (€36,84 naar € 40,67, verplaatsingsvergoeding: € 0,4201/km naar € 
0,4259/km) 

Ter info 
 

3.3. Ter info: aangepast tuchtreglement (toevoeging mandaat federatie-API)  
OK 
 

3.4. Tijdskrediet Katrien  
Goedgekeurd. 
 

3.5. Uittreksel strafregister – persoon aanduiden die dit verzameld en bekijkt (mandaat). Voorstel 
Annelies als federatie-API  

Goedgekeurd. 
 

3.6. Stockageruimte datum opstart  
Thierry kijkt met Intrust wat mogelijk is. Dit mag onmiddellijk. 
 

3.7. Ter info: E-learningsubsidie 2022: onze rapportering en ingediende kosten zijn goedgekeurd.  
Ter info. 
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3.8. Update vrijwilligersvergoedingen en onkosten bestuurders 
Thierry krijgt tijdelijk (tot aan de Belgian Open) een extra vrijwilligersvergoeding voor de tijd die hij aanwezig 
is op de bureau, dit is omwille van de Belgian Open. Nele is weggevallen en Sarina is er nog niet. Dit mag 
geen standaard worden. 
De bankkaarten die in het bezit zijn van de bestuurders mogen gebruikt worden om kosten te maken ifv 
de federatie.  Dit is steeds met akkoord van het bestuur. 
 

3.9. Stand van zaken bankzaken 
Véronique bekijkt dit met Annelies vermits Annelies volgens Véronique aan meerdere rekeningen niet 
aankon? 
 
 
4. Leden en clubs  

4.1. Stand van zaken leden & clubs 
4.1.1.  Totaal aantal actieve leden: 3618 
4.1.2.  Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 77 

4.2. Clubaanvraag: KCC 
Hier kan een uitzondering voor gemaakt worden vermits dit een club betreft van het Korean Cultural 
Center ter promotie van de Koreaanse Krijgskunst en Taekwondo Vlaanderen. 

 
5. Commissies  

5.1.  Poomsaewerkingscommissie 
5.1.1. Scheidsrechteropleiding poomsae (lesgever? Datum?) 

De vraag stellen aan Vera. --> Annelies polst bij Vera naar haar mogelijkheden vermits Vera dat heel goed 
heeft gedaan vorige keer. 
 

5.2. Commissie scheidsrechterzaken kyorugi 
5.2.1. Verhoging vergoeding scheidsrechters door ABFT – nood aan afspraken op BTF-niveau. 

Huidige situatie: (na aanpassing door ABFT) 
Nationale scheidsrechter € 75 + € 15 
Internationale scheidsrechter € 90 + € 15 
Buitenlandse scheidsrechter (IR/N) € 90  
Referee Coördinator € 150  

Johan vindt het een spijtige zaak dat ABFT dit doorvoert zonder overleg met TV.  Vorige jaren gebeurde 
dit steeds in overleg.  Ten tweede is de verhoging vrij hoog.  De vorige keer is de verhoging (van 50€ naar 
60€) gedaan om er een tijdje geen meer te hebben en nu komt er weer één.  Dit wordt een hele zware 
last voor organisatoren van wedstrijden. 
 
6. Activiteiten 

6.1. Evaluaties 
6.1.1. Scheidsrechtervorming 15/01/2023 

6.1.1.1. Deelname vluchteling via Hassan Sadeghi – Arthur Sedrakyan - kan dit gratis? 
Dit kan maar moet steeds op voorhand doorgegeven worden zodat we een standpunt kunnen innemen. 
 

6.1.2. Keumgang Open 21/01/2023 
Evaluatie in bijlage overlopen. 
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6.1.3. Open Poomsae Diest 29/01/2023 
Alle opmerkingen die we hebben ontvangen gaan we bundelen en doorgeven aan de organiserende 
club.  We willen een standaard hoog houden als federatie en zullen de organisator hierover contacteren.  
Dit punt wordt opgenomen door het bestuur, Erik via het secretariaat. 
 

6.1.4. Clubbezoek Daeryon Aalst 03/02/2023 
Was ok, Steven stelde voor om eventueel clubbezoeken te doen met Afgevaardigden van de federatie 
zodat we meer clubs konden bezoeken?  Dit idee zal verder bekeken en uitgewerkt worden. Thierry 
 

6.1.5.  Seminarie GM Kang Ik Pil 4-5/02/2023 
Algemeen een goede evaluatie, opkomst was laag en de volgende keer een podium voorzien zodat 
Kang Ik Pil beter zichtbaar is. 
 

6.2. Belgian Open 
6.2.1.  Stand van zaken 

6.2.1.1. Inschrijvingen: 780 atleten 
6.2.1.2. Scheidsrechters: 91 IR bevestigd + 12 nationale scheidsrechters nog nodig 

Uiteenzetting Thierry betreffende stavaza. 
 

6.3.  Open Hanmdang 
6.3.1. Martial Events – kosten 

Dit wordt nog bekeken met Martail Events.  Thierry neemt contact met Martial Events. 
 

6.4. Korean Ambassador Cup – 21/05/2023 
6.4.1. Combinatie BO 

Heel goed idee. Wel geen G-toernooi owv de kostprijs. 
 

6.4.2. Affiche door KCC 
6.4.3. Offerte Martial Events 

De offerte van Martial Events wordt goedgekeurd. 
 

6.5. Brainstormsessie TKDV-wedstrijden – hoge & lage gordels 
Dit wordt georganiseerd na de Belgian Open. Johan en Moustapha plannen dit in. 
 

6.6. Belgisch Kampioenschap 2023 
Ilyo, Organisator BK kan 6 velden leggen, (+-450 deelnemers). De setup van de vorige edities wordt 
aangehouden wie kan deelnemen en wie niet. (Categorieën) .   
 
Algemene opmerking: Voor het organiseren van wedstrijden zal er in het contract met de organisator een 
topic bijgevoegd worden dat  de organiserende club leden van TKDV de autorisatie moet toekennen 
binnen de 3 dagen indien er geen grondige reden is om te weigeren.  Dit om verschillende klachten die 
zijn toegekomen in de toekomst te vermijden. 
 
7. Projecten  

7.1. Samenwerking vechtsportplatform: overzicht overkoepelende bijscholingen 2023 - Ter info 
7.2. Jeugdsportproject 2023 – informele bevestiging van beleidsfocus door Koen - Ter info 
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8. Nationale federatie 
Datum AV BTF wordt volgende vergadering vastgelegd. 
 
9. Topsport  
/ 
 
10. Varia  

10.1. Volgende vergaderingen: 
 Volgende bestuursvergadering 08/03/2023 – 20:00 – Officenter Aartselaar  
 Mail Advocaat Zaak Steve Grommen, tegen het einde van deze week bekijkt iedereen deze 

besluiten zodat we een conclusie kunnen doorgeven aan de advocaat.   
 Moustapha stelt de vraag naar de taken van de bestuurders tijdens de BO, deze worden 

volgende vergadering toegelicht. 
 Deelnameprijs BO voor de TKDV Atleten. Deze wordt vastgelegd op 75€.  Wanneer er te laat 

wordt betaald dan valt alles onder de normale regels zoals voorzien voor iedere atleet. 
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