
 
Jaarverslag 2009  -  secretaris 
 
 
2009 was een speciaal jaar voor Taekyon Houten; het jaar waarin Taekyon haar  25-jarig 
bestaan heeft gevierd. 
 
Bestuur.  Het bestuur heeft in 2009 geen wisseling doorgevoerd.  Nico is voor 3 jaar 
herkozen. Gedurende het afgelopen jaar is het bestuur 5x bij elkaar gekomen. Naast de 
‘nomale’ taken, zoals het besturen van de vereniging, het nauwkeurig voeren van een 
sluitende administratie, het onderhouden van de contacten met de Gemeente en het 
presenteren van onze vereniging op open dagen, is er veel tijd en energie gestoken in het 
organiseren van het 25-jarig Jubileum.  
 
Het Bestuur in 2009 :        Einde termijn : 
 Gerard  : voorzitter + internet    2010 
 Hester   : jeugdleden / jeugdzaken   2010 
 Nico      : penningmeester + ledenadministratie 2012 
 Erik       : secretaris  +  inkoop    2011 
 
Huishoudelijk reglement.    Het Huishoudelijk reglement is in 2008 en 2009  in z’n geheel 
doorgesproken en er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Tijdens de ALV van 18 maart 
2009 is hierover uw instemming verkregen. Een kopie van het nieuwe Huishoudelijk 
reglement is beschikbaar via het Bestuur.   
 
Lessen ;  jongste jeugd – junioren / senioren – kader.  Na de start van een derde jeugdgroep 
in 2007/2008, onder leiding vaan Hester is ook in 2009 deze groep overwegend op maximale 
grootte gebleven. Het enthousiasme onder de jongste jeugd blijft groot; mede dankzij de 
enthousiaste uitstraling van Hester.  Eind 2009 is het besluit genomen om de 1ste en 2de 
jeugdgroep te gaan samenvoegen en te laten starten om 18.30 in de Kleine Zaal.   
Naast de assistentie van Sebastiaan van Didden (1ste Dan) heeft vanaf september ook 
Sebastiaan Tieleman de start gemaakt als assistent-trainer. 
De 1ste ervaringen laten zien dat de samengevoegde groep prima draait, niet in het minst door 
de enthousiaste inzet van de assistent-trainers Sebastiaan & Sebastiaan. De behaalde 
voordelen betreffen 1) een betere aanvangstijd van de training en 2) een besparing op de 
huurlasten.  
 
De junioren en senioren hebben qua continuïteit een mooie ontwikkeling laten zien. Ultimo 
2009 bedraagt het aantal blauwe en rode banden een 6-tal leden. 
 
5de Dan. 
Een aparte vermelding verdient het behalen van de 5de Dan door Gerard Sleijpen, onze 
voorzitter en Jan-Willem Linschoten;  tijdens een examen afgenomen door Karel van Orsouw 
( 8ste Dan) is door beiden het examen met Goed Gevolg afgelegd.  Eind 2009 is de 2de Dan 
door Nico van Didden en Dave de Putter gehaald.  Zij hebben het examen, eveneens o.l.v. 
Karel van Orsouw, in December 2009 met goed gevolg op Papendal afgelegd.  
Ook zijn we trots op twee leden die de 1e Dan hebben gehaald. Sebastiaan van Didden in Juni 
op het UTI-trainingsweekend in Valkenswaard en Ron Lustig in December in Papendal. Van 
de vereniging hebben allen een nieuwe band, met de nieuwe Dan gradatie gekregen. 
 



 
Papendal ; Vanaf de blauwe band is er ook in 2009 actief meegedaan aan de maandelijkse 
trainingen in Papendal; waarbij onder leiding van Karel van Orsouw / 8ste Dan, een landelijke 
training wordt gegeven. 
  
Activiteiten. Ook in 2009 is er een tweetal keren een examen afgelegd door zowel de jeugd-, 
junior en seniorleden.    
 
De jubileum viering op 5 april was een groot succes; de training onder leiding van Karel van 
Orsouw  was voor veel leden een unieke gebeurtenis; voor met name diegenen die Karel van 
Orsouw niet wekelijks of maandelijks bezig zien, waren de demonstraties met en zonder Dan 
Bong een nieuwe ervaring. De borrel en aansluitende maaltijd waren een genot voor de met 
name oud-leden en afsluitend een levendige Salsa workshop, waarbij door eenieder vrolijk 
werd meegedaan. 
 
De traditionele Tae-dag heeft Taekyon in 2009 naar Utrecht gebracht, waar ze de dag 
begonnen met een frisbee clinic door een ervaren deelnemer aan internationale 
frisbeetoernooien en lid van de Nederlandse selectie.  
Daarna zijn wij ontvangen op het terrein van de scouting Utrecht, door onze leden Hans en 
Pieter van den Berg, beiden lid van de Utrechtse scouting club.  Onder leiding van Pieter 
hebben we vlotten gebouwd en van een picknick genoten.  Het vlotten bouwen is vooraf 
gegaan door een workshop frisbee gooien.  
Omdat de jeugdleden niet aan de jubileumavond konden deelnemen werd de Tae-dag deze 
keer feestelijk afgesloten met een maaltijd in een Italiaans restaurant. 
 
Tenslotte is er in September enthousiast deelgenomen door een 3-tal leden aan een toernooi in 
Drachten.   
Hierbij was Sebastiaan Tieleman, met een 2-tal prijzen, succesvol. Wellicht is hiermee de 1ste 
stap gezet naar deelname aan andere toernooien door Taekyon Houten.  
  
 


