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Algemene Ledenvergadering 2005

Datum: Woensdag 16 maart
Tijd: Aanvang 20.15 uur (zaal open 20.00 uur)
Plaats: Restaurant “De Engel”, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten

Agenda
Opmerking: Dit is de voorlopige agenda: er kunnen nog punten worden toegevoegd. Als je een
agenda punt hebt, of een kandidaat voor de verkiesbare bestuursfuncties weet, of kandidaten
voor de kascommissie, geef dat dan door aan het bestuur.

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 2004 (zie bijlage)

• Vorm en inhoud.

• Naar aanleiding van.

5. Jaarverslag (secretaris)

6. Financiële zaken:

• verslag kascommissie

• jaarverslag (penningmeester)

• benoeming kascommissie 2005-2006

• vaststelling hoogte contributie (geen wijziging)

7. Verkiezingen:

• secretaris

• lid

• lid

8. Lidmaatschap NTA

9. Wijziging Huishoudelijk reglement

10. Werving

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting
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Toelichting.

7. Verkiezingen

Patricia treedt al na een jaar reglementair af. Statutair stelt ieder bestuurslid na maximaal drie
jaar zijn zetel ter beschikking. Om te voorkomen dat bij een bestuurswisseling alle ervaring in
het bestuur in een keer verdwijnt is er in het huishoudelijk reglement een rooster van aftreden
opgenomen. Een nieuw bestuurslid neemt op dit rooster de plaats in van diens voorganger.
Dus heeft, bij tussentijds aftreden, de opvolger een kortere zittingsperiode. Dit is bij Patricia
het geval.

Roland is inmiddels al weer drie jaar lid van het bestuur en treedt om die reden reglementair
af. Jan-Willem is in de loop van het jaar Leon opgevolgd en is dus nooit gekozen.

Zowel Patricia, als Ronald en Jan-Willem zijn weer verkiesbaar.

8. Lidmaatschap NTA

De NTA is terug bij de oude taekwondostijl. Ze hebben het over ‘sine-wave’ en ‘locomotief

beweging’. In het onnavolgbare proza van Henk Zonsveld kun je hierover lezen op de internet-
pagina’s van de NTA. En omdat we de laatste jaren toch al niet echt deelgenomen hebben aan
de activiteiten van de bond, roept dit de vraag op of we onze relatie met de NTA niet moeten
herzien.

Waarom lid zijn van een bond?

Voor de discussie hierover is het wellicht handig om een overzicht te hebben van de redenen om
lid te zijn van een bond.

1) Voor het bestuur: aangesloten zijn bij een bond geeft een zekere kwaliteitsgarantie (im-
mers als de vereniging echte brokken gemaakt had was ze al uit de bond gegooid). Dit zou ge-
volgen kunnen hebben voor de verzekering (verzekeringsmaatschappijen kunnen lidmaatschap
eisen), voor de gemeentelijke subsidie en bij juridische problemen (als de vereniging om een of
andere reden ergens wettelijk aansprakelijk voor gesteld wordt dan staat ze wellicht sterker als
er steun is van een bond).

2) Voor het kader: biedt de mogelijkheid om opleidingen (leraar, trainer) en cursussen
(scheidsrechter) te volgen die door de bond gegeven worden.

3) Voor de leden: geeft de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan
a) wedstrijden en kampioenschappen op regionaal, nationaal en internationaal niveau, wedstrij-
den (individueel en teams) in sparren, tuls en breektesten,
b) trainingen, zowel technische– als sparringstrainingen,
c) dangraadexamens.
Verder (d) krijg je een bondsblad waarmee je op de hoogte blijft van diverse taekwondo activi-
teiten en (e) behoud je je graduatie als je je (bij verhuizing) binnen een half jaar na opzegging
bij onze vereniging aanmeldt bij een andere NTA club.

4) Voor de vereniging: ondersteuning van een organisatie die bovenvermelde activiteiten
ontplooit en mogelijkheid openhouden voor toekomstige leden om deel te kunnen nemen aan
bondsactiviteiten.

Waarom de NTA?

Het kader en een aantal van onze leden gaan voor hun techniektrainingen regelmatig naar de
UTI. Qua stijl en sfeer voelen ze zich daar beter thuis dan bij de NTA. Voor dangraadexamens
gaan ze ook naar de UTI. Toch zijn we altijd lid gebleven van de NTA. Om een aantal redenen:

(i) de UTI is in Nederland geen bond. De UTI is een stichting die gevormd wordt door
een handvol enthousiaste taekwondoka’s die het leuk vinden om taekwondo te doen en dat ook
anderen willen te leren. De UTI staat onder leiding van Karl van Orsouw. Dhr. van Orsouw
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heeft de achtste Dan en is daarmee de hoogst gegradueerde taekwondoka van Europa. De UTI
verzorgt trainingen en neemt dangraadexamens af, maar organiseert bv. geen wedstrijden. In
verschillende andere landen is de UTI overigens wel een bond.

(ii) In het recente verleden hebben onze leden deelgenomen aan NTA activiteiten, met
name aan kampioenschappen en sparringstrainingen, hoewel er gezegd moet worden dat de
belangstelling niet echt overweldigend was. Nu de NTA haar taekwondostijl verandert zal het
voor onze leden geen zin meer hebben om deel te nemen aan kampioenschappen ‘tuls’ of mee
te doen aan een dangraadexamen en aan technische trainingen.

(iii) Het NTA bestuur was enthousiast en had een duidelijke koers voor ogen en zocht onder
meer toenadering tot de UTI. Helaas zaten het bestuur en de diverse commissies niet op een
lijn en de voorzitter en de penningmeester zijn afgelopen jaar gefrustreerd opgestapt. Het NTA
heeft nu al weer een aantal maanden geen bestuur en lijkt de koers kwijt te zijn.

Het blad van de NTA is overigens al een aantal jaren niet meer verschenen en voor nieuws
kan je, ook als je geen lid bent van de NTA, terecht op hun site.

Dus dit roept de vraag op of we nog lid moeten blijven van de bond. Met een aantal redenen
om lid te zijn van een bond, kunnen we ook bij de UTI terecht. Voor sparringstoernooien
hoeven we niet bij de NTA te blijven. Er zijn genoeg ‘open’ toernooien. Voor de enthousiaste
wedstrijdsparrer is het wellicht interessant om te weten dat de UTI ook sparringstrainingen
gaat verzorgen.

Hoe verder?

Er zijn drie mogelijkheden:

I. Laten zoals het is.

II. Omwille van reden 1) (en reden 4)) zou de vereniging aangesloten kunnen blijven bij de
NTA, terwijl het aan de leden van onze vereniging zelf wordt overgelaten of ze lid worden van
de NTA. (Voor het bijhouden van de kubgraad kunnen we paspoorten bij de UTI aanschaffen.
Deze aanschafkosten zijn eenmalig. De UTI is geen bond en vraagt dus ook geen contributie).

III. Volledige opzegging bij de NTA.

9. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement (HR) bevat de regels voor de organisatie van onze vereniging. De
regels hebben we samen afgesproken en beschrijven de echte gang van zaken: ze verwoorden
geen ‘wishful thinking’.

Het reglement staat dit jaar weer op de agenda van de ALV om twee redenen.

1) Het reglement wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.
2) De NTA verandert haar taekwondo stijl.

Toelichting.

ad 1) Het jaarlijks vaststellen van het reglement schept meer duidelijkheid. Je weet dan op bv.
op 1 december 2005 zeker dat het reglement van maart 2002 niet de laatste versie is, dat is dan
immers die van maart 2005. Als er geen wijzigingsvoorstellen zijn is het vaststellen van het HR
natuurlijk gewoon een hamerstuk.

ad 2) Dit jaar is er wel een wijzigingsvoorstel. Volgens artikel 2.3 moet ieder lid van onze
vereniging met gele band of hoger (8ste kub of hoger) ook lid zijn van de NTA. Nu de NTA een
andere taekwondostijl is gaan beoefenen (zie agenda punt 8 en de bijbehorende toelichting) is
de vraag of we dit artikel

0.
2.3.1 Bij aanmelding tot gewoon lid van de vereniging verplicht men zich vanaf 8ste kub tot het lidmaatschap
van de Nederlandse Taekwon-do Associatie (NTA). Bij het lidmaatschap van deze organisatie ontvangt men een
NTA paspoort en NTA lidmaatschapskaart. De bijdrage die dit lidmaatschap met zich meebrengt wordt door
de NTA bepaald.

2.3.2 De penningmeester van de vereniging zal, in antwoord op de aanmelding, het lid een ingevuld NTA paspoort
doen toekomen waarin aansluiting bij de vereniging vermeld staat.
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in deze vorm moeten handhaven. Hieronder twee alternatieven (i.p.v. 2.3.1 en 2.3.2):

I.
2.3 Ieder lid van onze vereniging kan zich aanmelden tot lid van de Nederlandse Taekwon-do Associatie (NTA).
Bij het lidmaatschap van deze organisatie ontvangt men een NTA paspoort en NTA lidmaatschapskaart. De
bijdrage die dit lidmaatschap met zich meebrengt wordt door de NTA bepaald. De penningmeester van de
vereniging zal, in antwoord op de aanmelding, het lid een ingevuld NTA paspoort doen toekomen waarin
aansluiting bij de vereniging vermeld staat.

Een lid met gele band of hoger dat besluit om zich niet aan te melden bij de NTA is verplicht om een UTI
paspoort aan te schaffen. De kosten van het paspoort worden door de UTI bepaald. Aanschaf geschiedt door
een verzoek te plaatsen bij de penningmeester van de vereniging, die het lid een ingevuld UTI paspoort zal doen
toekomen met daarin de vermelding van de aansluiting bij de vereniging.

II.
2.3 Ieder lid van onze vereniging is verplicht om vanaf 8ste kub (gele band) een UTI paspoort aan te schaffen.
De kosten van het paspoort worden door de UTI bepaald. Aanschaf geschiedt door een verzoek te plaatsen bij
de penningmeester van de vereniging, die het lid een ingevuld UTI paspoort zal doen toekomen met daarin de
vermelding van de aansluiting bij de vereniging.

10. Werving

Onze leden aantal blijft tamelijk stabiel. Dat komt omdat we trouwe leden hebben, niet omdat
we een gestage stroom van nieuwe leden hebben. Echter ook trouwe leden verdwijnen zo nu en
dan door verhuizing of zo. Voor het voortbestaan van de vereniging (en voor de gezelligheid) is
het noodzakelijk om nieuwe leden te werven. Kortom wie heeft goede ideeen voor de werving
en wie wil er actief aan meedoen (aan de werving of aan de vormgeving ervan)?

Het bestuur is inmidels al een actie gestart om de naambekendheid van de vereniging te
verhogen via een eenvoudige advertentie

Taekwondo = Taekyon
kijk op houten.com/taekyon

We hopen dat het effectief is om deze advertentie een flink aantal keren in Groentje te plaat-
sen. Het idee moge duidelijk zijn: een eenvoudige kreet, die vaak herhaald wordt. Als je een
alternatief weet, een pakkendere kreet hebt of een effectievere strategie, dan houden we ons
aanbevolen.


