Notulen Algemene Leden Vergadering
5 Maart 2014

In September 2013 had Taekyon 30 seizoenen in
Houten erop zitten. Kortom, er valt een lustrum te
vieren.

Aanwezig: Gerard S., Nico van D. , Bart K., Hester R., Erik M., Ad
K., Isabelle A., Dion G., Tobias vd V. en Jan-Willem L.
Bericht van afwezig : Sebastiaan T.

11. Wat verder ter tafel komt

Agenda :

13. Sluiting

12. Rondvraag

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 2013
-

Vorm en inhoud

-

Naar aanleiding van

5. Jaarverslag (secretaris)
6. Financiële zaken :
-

Verslag kascommissie

-

Jaarverslag penningmeester

-

Benoeming kascommissie 2014

-

Vaststelling hoogte contributie

-

Vaststelling hoogte administratiekosten

7. Verkiezingen :
-

Erik M. treedt reglementair af en is herkiesbaar.

-

Ad K. is in November 2013 afgetreden. Bart K.
is in November 2013 toegetreden en treedt
reglementair af en is herkiesbaar.

8. Vaststelling “Huishoudelijk Reglement”.
Voor de lessen wordt voor junioren een andere
leeftijdsgrens gehanteerd dan voor de contributie.
Dat is onlogisch en dat willen we aan elkaar gelijk
stellen.
- voorstel : artikel 3.1.2. " Leden, die veertien jaar
< was vijftien> of ouder zijn, maar jonger dan
achttien jaar, worden gerekend tot de categorie
junior-leden."

9. Lessen, sparren.
De inrichting van de vrijdaglessen voor junioren en
senioren is vanaf September 2013 wat strakker
( 20.30-21.00 sparringstraining en vanaf Januari
2014 van 21.00-21.30 de keuze tussen
sparringstraining en technische training. Het
Bestuur en Kader stelt feedback over deze
gewijzigde inrichting van de training op prijs.

10. Vrijwilligerszaken ( Tae-dag, Lustrum , e.a.)

1.Opening
Gerard opent de vergadering om 20.10 en heet Ad en
Isabelle speciaal welkom.
2. Vaststelling agenda
JW vraagt zich af of de vergadering een legitiem karakter
heeft, gezien de lage opkomst. Gerard bevestigt dat de
vergadering een legitiem karakter heeft.
 De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
- Dion is gevraagd om toe te treden tot het Kader en heeft dit
geaccepteerd. Applaus.
- Op vrijdag 1 Maart jl. is een lid van onze vereniging, na
afloop van de training, ongelukkig ten val gekomen op haar
knie en is met een ambulance ter observatie meegenomen
naar het ziekenhuis. Na onderzoek kon zij huiswaarts
keren.
- Gerard geeft aan dat de UTI een scheidsrechters cursus
zal gaan organiseren en vraagt de leden of zij interesse
hebben om daaraan deel te nemen. Tobias, Bart en Erik
tonen interesse.
4. Notulen ALV 2013
Geen opmerkingen over de vorm en inhoud.
Naar aanleiding van;
- Dion vraagt naar de data van de trainingen in Papendal.
- JW wil graag weten in hoeverre Hester nog betrokken is bij
de vereniging, gezien het feit dat zij het afgelopen jaar niet
meer heeft deelgenomen aan de trainingen. Gerard geeft
aan dat Hester in het bestuur actief is en zeer betrokken bij
kwesties met betrekking tot de jongste jeugd.
 De notulen worden geaccordeerd.
5. Jaarverslag secretaris.
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.
 Het verslag wordt vastgesteld.
6. Financiële zaken
 Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Isabelle A. en Ad K. hebben
de boeken van de penningmeester gecontroleerd en hebben
de boekhouding over 2013 in orde bevonden.
Het door de kascommissie "voor akkoord" ondertekende
financiële overzicht wordt aan de voorzitter overhandigd.

 Jaarverslag penningmeester.
Nico licht de financiële gang van zaken toe en beantwoordt
een aantal vragen over het leden aantal en het wegvallen
van de subsidie. Nico licht toe dat er in 2012 een begroting
is opgesteld t/m 2017; het jaar waarin geen subsidie meer
zal worden ontvangen. Middels verhogingen van de
contributie in 2015 en 2017 zijn deze begrotingen sluitend.

Op dit moment is er geen aanleiding om aanvullende
maatregelen te nemen.
 Het financieel verslag over 2013 wordt
goedgekeurd.

 Benoeming kascommissie 2014.
Gezien de wenselijkheid van het doorgeven van de
opgedane kennis wordt aan Ad gevraagd om een 2de keer in
de kascommissie zitting te nemen. Ad gaat daarmee
akkoord. Na rondvragen stelt Tobias zich beschikbaar, als
2de lid van de kascommissie.
 Vaststelling hoogte contributie.
Tijdens de ALV van 2012 heeft het Bestuur het mandaat
gekregen om de contributie per 1 Januari 2015 te verhogen;
als de subsidie van de Gemeente zou verdwijnen. Medio
2012 is deze bevestiging ontvangen.
De verhoging per 1 Januari 2015 wordt zonder bezwaren
goedgekeurd. Per 1 Januari 2015 zal de contributie als volgt
worden verhoogd ( de bedragen gelden per half jaar ) :

1. De jeugd
2. Junioren:
3. Senioren

: EUR 35,- naar 40,: EUR 60,- naar 65,: EUR 85,- naar 95,-

 Vaststelling hoogte administratiekosten.
Het blijkt regelmatig voor te komen dat er leden zijn, die
graag een factuur willen ontvangen en geen automatische
incasso willen accorderen. Ook zijn er leden die soms een
incasso ten onrechte storneren. Dit resulteert in extra
werkzaamheden voor het bestuur. Het bestuur stelt voor om
in deze gevallen een administratie vergoeding van EUR 5,in rekening te brengen. Het besluit wordt goedgekeurd.

 Vaststelling hoogte inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden blijft ongewijzigd en
bedraagt EUR 20,7. Verkiezingen
Reglementair treden Bart en Erik af. Niemand stelt zich
beschikbaar en Erik wordt met algemene stemmen herkozen
in het bestuur.
Bart is eind 2013 Ad opgevolgd in het bestuur en zal het
schema van aftreden overnemen van Ad; hetgeen betekent
dat Bart in 2015 herkiesbaar is. Het bestuur steunt de
herverkiezing van Bart. De vergadering stemt unaniem
in met de benoeming van Bart.
8. Vaststelling “Huishoudelijk Reglement”.
Voor de lessen wordt voor junioren een andere leeftijdsgrens
gehanteerd dan voor de contributie. Dat is onlogisch en dat
wil het bestuur aan elkaar gelijk stellen. Het bestuur stelt
voor om artikel 3.1.2. als volgt aan te passen :
- artikel 3.1.2. " Leden, die veertien jaar of ouder zijn, maar
jonger dan achttien jaar, worden gerekend
tot de categorie junior leden."
Er zijn geen bezwaren en het voorstel wordt aangenomen.
9. Lessen, sparren.
Gerard vraagt de vergadering om feedback naar aanleiding
van het volgende : de inrichting van de vrijdaglessen voor
junioren en senioren is vanaf September 2013 strakker
ingedeeld met een warming-up, een technisch blok en van
20.30-21.00 sparringstraining. Vanaf Januari 2014 geldt

bovendien dat de leden van 21.00-21.30 kunnen kiezen
tussen een tweede blok sparringstraining en een technische
training.
De vergadering is tevreden met de vernieuwde aanpak.
Vervolgens licht JW zijn voorstel van medio 2013 toe, waarbij
aan de leden meer verantwoordelijkheid wordt gegeven voor
hun voortgang, middels de mogelijkheid om op afwijkende
data examen te doen. Na enig overleg wordt besloten om
voorlopig af te zien van de invoering van tussentijdse
examens.
De groep, o.l.v. Frank, heeft behoefte aan structurele
ondersteuning van een 'hoger gegradueerde'.
De reden is de grote verscheidenheid in graduaties en de
behoefte aan het opsplitsen van de groep; met oefeningen;
beter afgestemd op zijn of haar niveau.
Bart geeft aan, namens het Bestuur, dat de communicatie
vanuit het bestuur en kader, naar de leden toe, verbeterd kan
worden. Er zijn voor nieuwe(re) leden te weinig momenten
dat er informatie wordt gegeven over o.a. de gang van
zaken, gewenst gedrag tijdens de training en mogelijkheden
om te trainen en aan wedstrijden mee te doen. Gerard geeft
als reactie aan dat er gedacht wordt om een aantal hoger
gegradueerden als een
soort 'buddy' aan te stellen voor een 2, of 3-tal leden, welke
door de buddy regelmatig zullen worden aangesproken over
hun vooruitgang en mogelijke vragen m.b.t. de training.
Hester suggereert om - indien dit voorstel daadwerkelijk zal
worden uitgevoerd - vooraf met de buddy's te gaan
bespreken wat er wel en niet zal worden verwacht van een
buddy; met andere woorden : wat zullen de taken zijn van
een buddy.
- Afgesproken wordt dat er een lijstje zal worden opgesteld
met leden die als buddy willen gaan fungeren.
10. Vrijwilligerszaken.
Onze vereniging bestaat dit seizoen 30 jaar en dat moet
gevierd worden. Besloten wordt om de Tae-dag dit seizoen
te combineren met deze jubileum viering.
Hester en Bart geven een toelichting op een aantal ideetjes.
De dag zal een middag- en avond programma hebben, met
tussendoor een buffet of vergelijkbaars. De voorkeur gaat uit
naar een actief middag programma, bijvoorbeeld een
gezamenlijke training op het strand. De uitgangspunten zijn :
1) leuk en uitdagend, 2) inspanning en 3) iets wat de leden
bindt.
Erik geeft aan dat er op korte termijn een datum moet
worden vastgesteld, zodat er naar de leden toe duidelijkheid
kan worden gegeven over de datum.
11. Wat verder ter tafel komt
- Gerard geeft aan dat de werving meer aandacht mag
hebben van de leden en verzoekt de leden om na te
denken over de werving van nieuwe leden.
Hester suggereert dat een "ouder-kind " training tijdens het
seizoen georganiseerd zou kunnen worden; i.p.v. aan het
einde van het seizoen. Op die manier kunnen
geïnteresseerde ouders meteen instromen en een aantal
trainingen meedoen.
- Gerard meldt dat er weer een uitnodiging voor de jaarlijkse
activiteitenmarkt is ontvangen.
- Handjes/voetjes ; de verkoop van de voorraad loopt
redelijk. Afgesproken wordt dat binnen enkele weken

de - dan nog aanwezige - handjes en voetjes worden
weggehaald en elders gestald. Voor bijvoorbeeld een
ouder-kind training kunnen deze nog worden gebruikt.
11. Rondvraag
Nico vraagt zich af wat de reden is voor de recente
opzegging van een 2-tal leden. Gerard geeft aan dat een
andere interesse de reden lijkt te zijn.
12. Sluiting.
Gerard dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en
bijdrage en sluit de vergadering om 22.30.

