
Jaarverslag secretaris 2013

Bestuur.  In 2013 heeft het bestuur kunnen constateren dat de overgang van de trainingen in Den 
Oord naar sporthal De Vlinder zonder problemen is verlopen. Wegens  de dreigende sluiting van de 
sporthal Den Oord is door het Bestuur noodgedwongen gekozen om voortijdig uit Den Oord te 
vertrekken. Gezien de grote voorkeur om op de vrijdag te blijven trainen, waren de mogelijkheden om 
in een andere zaal te gaan trainen erg beperkt.  De trainingen op de dinsdag zijn gecontinueerd in De 
Ridderspoor. Midden 2013 is het bestuur door de Gemeente benaderd met de vraag : "willen jullie 
verhuizen naar de nieuwe gymzaal van de Breede school ; genaamd De Limes " ?   Deze verhuizing 
naar De Limes zou mogelijk zijn voor zowel de dinsdag training als de vrijdag training.  Het voordeel 
zou zijn dat o.a. ons materiaal niet meer verdeeld is over 2 sportzalen. Na overleg heeft het bestuur 
aan de Gemeente positief geantwoord, met als resultaat dat tijdens de Kerstvakantie een aantal leden 
de verhuizing hebben uitgevoerd. Vanaf begin Januari 2014 vinden zowel de dinsdag, als de vrijdag 
trainingen in gymzaal De Limes plaats.

Gedurende het bestuursjaar 2013 is het bestuur een 5-tal keren bij  elkaar gekomen. Medio Oktober 
2013 heeft Ad zijn bestuurslidmaatschap wegens drukke werkzaamheden opgezegd en is Bart bereid 
gevonden om zitting te nemen in het bestuur. 

Het Bestuur in 2013 : Einde termijn :
Gerard  : voorzitter + internet 2016
Hester   : jeugd 2016
Nico      : penningmeester + 2015                                                  
               ledenadministratie
Erik       : secretaris  +  inkoop 2014
Bart : lid 2014, 2015  ( teneinde het schema te handhaven, neemt Bart de 

                                                                                                           termijn van het uittredende bestuurslid op ).

Huishoudelijk reglement.    
Aanpassing van de leeftijdsgrenzen van Junioren zal ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.

Lessen ;  jongste jeugd – junioren / senioren – kader.  
De jongste jeugd lessen zijn in 2013 naar tevredenheid verlopen. De gemiddelde bezetting bedroeg in 
2013 een 14-tal leden.  De proeflessen in het kader van de Jeugd Sportpas zijn door Natasja, Ramon, 
Erik en Tobias verzorgd en hebben een 5-tal nieuwe leden opgeleverd. Mede hierdoor bleef de jongste
jeugd groep in 2013 goed bezet.  In het najaar heeft Hester een aantal lessen van Sebastiaan 
overgenomen.  

Het kader voor de jongste jeugd bestond gedurende 2013 uit : Sebastiaan en Michelle.  

De groep van Frank heeft in 2013 de normale doorstroom laten zien.  Frank heeft ook in 2013 weer 
een aantal keren met succes een beroep kunnen doen op de assistentie van, of als invaller voor 
hemzelf,  op zowel Sebastiaan T. en Tobias.  De gezamenlijke warming-up is in 2013 gecontinueerd.  

De groep junioren en seniorleden hebben in 2013 een min- of meer gelijk blijvende bezetting laten 
zien. Met de komst van Dion is er vanaf September 2013 structureel op de vrijdag een blok van 30 
minuten voor sparring en sparringstraining ingevoerd.  Het bestuur is, mede gezien de positieve 
reacties bij de leden, erg verheugd met de enthousiaste inzet van Dion,.

Het Bestuur wil graag haar dank uitspreken voor de inzet van alle trainers.  Alleen dankzij de 
enthousiaste inzet van het Kader kunnen de Taekwondo lessen blijven doordraaien. 



Dan- en Kubgraden.  Zowel in Juni 2013 als in December 2013  zijn er weer examens geweest, 
waarbij de meeste jongste jeugd leden met succes examen hebben gedaan. Ook uit de groep van 
Frank alsmede  uit de groep junioren en senioren hebben een groot aantal leden met succes een 
hogere slip en/of kub behaald. 
Dan-graden : Gerard heeft in 2013 de VI-de dan graad behaald en Erik heeft het IIde Dan examen met 
succes afgerond.

Eind 2013 heeft het Bestuur en Kader een aantal keren overleg gehad over 1) het geven van meer 
verantwoordelijkheid aan de leden voor hun voortgang en 2) een mogelijke verandering van de wijze 
van voorbereiden op examens door de leden. Aanleiding was een voorstel van JW om de leden meer 
verantwoordelijkheid te geven bij het boeken van vooruitgang en behalen van slippen en kubgraden.

Trainingsweekend / Papendal.  In juni 2013 heeft er weer een UTI - trainingsweekend in 
Valkenswaard plaatsgevonden, waaraan een aantal Taekyon leden heeft deelgenomen. 

Tae-dag.
In 2013 is er wederom een jaarlijkse Tae-dag georganiseerd, waarbij de leden in de ochtend zijn 
ontvangen op Fort Vechten ( Houten ) en aan een aantal "outdoor" activiteiten hebben meegedaan.  
's Middags hebben de leden hun vaardigheden bij het boogschieten kunnen testen.  Boogschiet 
vereniging Artemis '79 had in de sporthal een aantal doelen met blazoenen opgesteld, waar onze 
leden met veel enthousiasme hebben geprobeerd de gele middencirkels te raken. 
De middag werd afgesloten met een workshop Capoeira, onder de bezielende leiding van de 
Braziliaanse master Jorge.  Tussendoor werd er genoten van een lunch en versnapering.
Van alle activiteiten zijn mooie foto's gemaakt, geplaatst op de site van onze vereniging.

Overige activiteiten. 

• De competitie avonden hebben ook in 2013 een 2-tal keren plaatsgevonden.  Met veel inzet 
en enthousiasme is er door de leden strijd gevoerd op de onderdelen Sparren, Tuls en 
Breektesten.  

• Een 5-tal leden hebben zich in 2013 ingeschreven voor een toernooi in Brabant, waar tijdens 
de onderdelen tuls lopen en sparren goede ervaring is opgedaan voor volgende toernooien.

• Tijdens het "zomer-reces" hebben een klein aantal leden de trainingen gecontinueerd, op een 
grasveldje in Amelisweerd.


