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Bestuur.  Het bestuur heeft in 2011 een aantal nieuwe en leuke uitdagingen gehad. De nieuwe 
uitdaging had ( en heeft ) te maken met het ( naar alle waarschijnlijkheid ) per  2014 sluiten van de 
sporthal Den Oord, met als gevolg dat uw bestuur op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe 
sportzaal.  De leuke uitdaging is de vernieuwde opzet van het voorheen genoemde 
clubkampioenschap.  Gedurende het bestuursjaar 2012 is het bestuur een 4-tal keren bij  elkaar 
gekomen, waarbij naast genoemde aandachtspunten, ook de reguliere bestuurstaken zijn besproken. 
 
Het Bestuur in 2011 :  Einde termijn : 
Gerard  : voorzitter + internet  2013 
Hester   : jeugd    2013 
Nico      : penningmeester +   2012                                                   
               ledenadministratie 
Erik       : secretaris  +  inkoop  2014 
Ad : lid    2012 
 
Huishoudelijk reglement.    Na de aanpassingen in 2010, welke tijdens de laatste ALV zijn 
bekrachtigd, zijn er geen nieuwe voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement. 
 
Lessen ;  jongste jeugd – junioren / senioren – kader.  In 2011 zijn, nadat in 2010 de twee jongste 
jeugd groepen bij elkaar zijn gevoegd, geen wijzigingen geweest in de zaal of aanvangstijden.  Het is 
goed om te constateren dat ook in 2011 deze groep onverminderd populair blijft en per saldo weer 
met een klein aantal leden is toegenomen. De jongste jeugd groep is nu echt op maximale grootte en 
eventuele nieuwe aanmeldingen zullen mogelijk op een wachtlijst geplaatst worden. 
Het kader voor de jongste jeugd bestond gedurende 2011 uit : Hester als leraar, Sebastiaan van 
Didden en Sebastiaan Tieleman als assistent-leraar en Michelle Dekker als assistent.  
Op deze plaats wil het Bestuur graag een groot compliment geven vanwege hun inzet. Speciaal aan 
Hester, die na haar bevalling weer volledig les is gaan geven, aan Sebastiaan van Didden die tijdens 
Hester's afwezigheid de lessen heeft overgenomen en aan Sebastiaan Tieleman, die sinds de zomer 
niet alleen de jeugdgroep met Hester verzorgt, maar ook meedraait in het lesrooster van de senioren. 
Allen dankzij hun enthousiaste inzet kan de jongste jeugd groep blijven doordraaien.  
 
Dan- en Kubgraden.  Zowel in Juni 2011 als in December 2010  zijn er weer examens geweest, 
waarbij de meeste jongste jeugd- en jeugdleden met succes examen hebben gedaan. Tevens hebben 
een kleiner aantal junioren en senioren met succes een hogere slip of kub behaald. 
Na het behalen van de 1ste Dan door Sebastiaan Tieleman in December 2010, heeft in Juni 2011 Erik 
zijn 1ste Dan graad gehaald. 
 
Trainingsweekend / Papendal.  Ook in juni 2011 heeft er weer een UTI - trainingsweekend in 
Valkenswaard plaatsgevonden, waar ieder lid met een blauwe band en hoger  welkom was. Een 
aantal Taekyon leden heeft hieraan deelgenomen. Een van de leuke aspecten zijn de gezamenlijke 
trainingen met deelnemers uit heel het land, alsmede uit Ierland en Wales. 

• Papendal ; Vanaf de blauwe band is er ook in 2011 weer actief door een aantal leden 
meegedaan aan de maandelijkse trainingen in Papendal; waarbij onder leiding van Karel van 
Orsouw - 9de Dan -, een landelijke training wordt gegeven.  
 

Subsidie perikelen. In 2011 heeft het Bestuur het besluit genomen om in het geval dat de Gemeente 
daadwerkelijk de subsidie zal gaan stopzetten, dan wel afbouwen, de contributie voor de jongste 
jeugd en junioren zal worden verhoogd :  in twee jaarlijkse stappen van ieder EUR 5,-.  Voor de 
senioren zullen de stappen EUR 10,- per jaar bedragen. 



Aangezien de Gemeente in 2011 geen concrete besluiten hierover heeft genomen, heeft het Bestuur 
in 2011 geen verhogingen doorgevoerd. Gedurende 2012 zal uw bestuur de situatie weer gaan 
bespreken, waarbij een eventuele verhoging  zo spoedig mogelijk zal worden gecommuniceerd.  
 
Vervanging sporthal Den Oord.  Nadat definitief bekend is geworden dat Den Oord binnen enkele 
jaren zal worden afgebroken zijn er een aantal besprekingen geweest tussen de Gemeente en de 
huidige gebruikers. Het feit dat de huidige gebruikers weinig gemeenschappelijke banden hebben, 
maakt een eventuele samenwerking, teneinde gezamenlijk een nieuwe hal te gaan zoeken niet 
mogelijk. Wel is gedurende 2011 gesproken met de verenigingen van Judo en Aikido, welke net als wij 
geïnteresseerd zijn in een sporthal met vergelijke ruimtes als de huidige kleine zaal.  
De voorzitter van de Handbal vereniging heeft van de Gemeente het groene licht gekregen om een 
nieuwe sporthal te gaan bouwen op de Kruisboog, waarbij ook een 4-tal  zalen ( vergelijkbaar met de 
Kleine zaal van Den Oord ) zullen worden gerealiseerd. 
Aangezien wij een aantal minimale voorwaarden en eisen stellen aan nieuwe zalen, zijn deze 
voorwaarden en eisen inmiddels doorgegeven en zal het bestuur vermoedelijk op korte termijn nader 
vernemen. Pas nadat duidelijk zal zijn geworden dat de nieuwe sporthal daadwerkelijk zal worden 
gerealiseerd, zal het bestuur een beslissing moeten nemen of wij als vereniging overstappen naar 
deze nieuwe sporthal of elders in Houten een nieuwe gemeentelijke zaal zullen gaan proberen te 
huren. 
 
Overige activiteiten.  

• De jaarlijkse Tae-dag heeft in 2011 helaas geen doorgang gevonden, doordat een te klein 
aantal deelnemers aan deze dag kon en/of wilde deelnemen. In 2012 heeft Ad Koets het 
voornemen om er weer een ouderwetse leuke en uitdagende dag van te gaan maken..   

• De laatste training van het jaar, welke traditioneel als een instuif wordt gehouden waarbij 
broertjes, zusjes, ouders en andere familieleden van harte worden uitgenodigd om een keer 
mee te draaien, was een leuke afsluiting van de 1ste helft van 2011.  

• Tenslotte de jaarlijkse competitie avonden, welke in 2011 een 2-tal keren hebben 
plaatsgevonden. Tijdens de 2de competitie avond - in Oktober 2011 -  was de animo onder de 
leden redelijk groot. Met name het tuls lopen verliep zeer levendig en was voor de meeste 
leden een zeer geslaagd onderdeel.  Aandachtspunt voor de komende competitie avonden 
blijft de tijdsbesteding per onderdeel. Doordat het sparren teveel tijd in beslag nam, was er te 
weinig tijd voor het 3de onderdeel, de breektesten.  Het bestuur en kader zullen voor de 
komende competitie avonden de tijd per onderdeel nog beter gaan handhaven, zodat zowel 
alle 3 de onderdelen plaats kunnen vinden alsmede het gewenste eindtijdstip van 21.30 zal 
worden gerealiseerd. Dit alles met als credo  : "meedoen door eenieder op zijn/haar eigen 
niveau". 

 
  
 


