Algemene Leden Vergadering Taekyon Houten
Woensdag 15 maart 2017
Aanwezigen: Jan-Willem Linschoten, Frans Roffel, Joanne de Bruijne-Hup, Hester Reijngoud, Bastiaan
Rours, Nico van Didden, Jessey Ploeger, Vincent Bassie, Alex Bosma, Jamie Vu, Willem-Jan Verkleij,
Ingeborg Verkleij, Hendrik Haze, Tara Haze, Lotje van Nimwegen, Gerard Sleijpen, Alain Deshayes,
Sebastiaan Tieleman en Natasja Deshayes
Later binnengekomen: Bart Klijsen, Dion Georgiou
Bericht van afmelding: Evelyn Brouwer en Elize de Lang
1. Opening
Jan-Willem opent de vergadering om 20.08 uur. Hij is erg blij met de grote opkomst.
2. Vaststellen van de agenda
Omdat er geen opmerkingen op de agenda zijn, wordt deze aangenomen.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Woord van de voorzitter
Jan-Willem legt uit dat onze vereniging eigenlijk twee speerpunten kent, namelijk het samen- en
verenigingsgevoel. De basis hiervoor ligt in het trainen. Om het verenigingsgevoel te krijgen, moeten
we alles samen doen. Daarom is het belangrijk dat de leden zoveel mogelijk bij de vereniging worden
betrokken. Als bestuur willen we hieraan bijdragen door zichtbaarder en toegankelijker op te treden.
Zo sturen we nu een tweemaandelijkse mail naar alle leden, om ze op de hoogte te houden van wat
er binnen het bestuur en de vereniging gaande is.
Tot slot onthult Jan-Willem dat we binnenkort niet met het kader maar in plaats daarvan met de hele
vereniging pannenkoeken gaan eten bij pannenkoekenhuis ‘Tante Truus’.
5. Notulen vorige ALV
Nico vraagt naar aanleiding van de notulen van de vorige ALV of de Facebook pagina nog
onderhouden wordt. Jan-Willem antwoordt dat hier frequent wat op geplaatst wordt.
Alex geeft aan dat hij de website van de vereniging qua structuur ingewikkeld vindt. Gerard
onderhoudt de website en zegt dat hij voor ideeën openstaat.
Willem-Jan geeft terecht aan dat bij punt 7 in de notulen van de vorige ALV de naam ‘Sebastiaan’ nog
moet worden vervangen door ‘Tobias’.
Nico merkt op dat de notulen van de vorige ALV die hij voor zich heeft liggen anders zijn dan de
notulen die hij kent. Daarnaast is het niet zo dat hij zijn functie heeft opgegeven maar dat hij deze ter
beschikking heeft gesteld.
Er blijkt een foutje in punt 10 te staan en artikel 9.3.1 moet artikel 9.3 zijn.
Als laatst valt het Nico op dat er in de notulen van de vorige ALV staat dat we de Appendix toen niet
hebben behandeld, terwijl deze toch aan het HR is toegevoegd. Hij stelt daarom voor de Appendix
tijdens deze ALV wel toe te voegen. Dit zal behandeld worden bij de vaststelling van het HR (punt 9
op de agenda).
6. Secretarieel jaarverslag
(Bart komt binnen)
Ook afgelopen jaar heeft onze vereniging niet stil gestaan. Natasja geeft een overzicht van de
belangrijkste veranderingen en loopt door de activiteiten van afgelopen jaar heen. Daarna toont ze
de vooruitzichten die we kunnen verwachten voor het jaar 2017.

7. Financiële zaken
a. Verslag kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit Willem-Jan Verkleij en Hendrik Haze, zijn zeer content. Sebastiaan
heeft zijn taken heel goed opgepakt. Wel heeft de kascommissie een drietal adviezen/opmerkingen:
1. De inkoop van materiaal kan het best bij iemand anders worden gelegd. Niet alleen
wordt de penningmeester op deze manier met minder taken belast, maar dit is ook
verstandig met het oog op functiescheiding.
2. Als er teveel ingekocht materiaal wordt overgehouden (bijvoorbeeld doordat de maat
van een product niet goed is voor degene voor wie het besteld was), zouden we in de
toekomst verliezen kunnen draaien. Dit moet dus zoveel mogelijk beperkt worden.
3. De toegang tot de spaarrekening moet z.s.m. worden overgedragen aan Sebastiaan.
De kascommissie vindt het wel goed dat de inschrijvingen van nieuwe leden niet door de
penningmeester geregeld worden.
(Dion komt binnen)
Frans vraagt zich af of individueel bestellen van materiaal een optie is. Sebastiaan geeft aan dat je
alleen korting op materiaal krijgt als je als vereniging bestelt en het niet mogelijk is om een
kortingscode aan de leden te geven. Nico denkt ook niet dat er andere leveranciers zijn die wel
individuele kortingscodes aannemen. Sebastiaan vult aan dat de leden het ook fijn vinden dat dit
door het bestuur wordt gedaan, omdat ze er dan van zijn verzekerd dat ze het goede materiaal
hebben.
b. Jaarverslag (penningmeester)
Als eerste dankt Sebastiaan Nico voor zijn goede overdracht en toont vervolgens de belangrijkste
verschillen in inkomen en uitgaven van het jaar 2016 in vergelijking met voorgaande jaren (2015 en
2014).
Gerard denkt dat de begroting voor kader en bestuur te laag is, aangezien er door het toegenomen
aantal kaderleden ook meer opleidingskosten (denk aan UTI trainingen, trainingsweekend, etc.)
zullen worden gemaakt. Sebastiaan zal dit iets verhogen. Verder valt het Bart op dat we nu een
behoorlijk bedrag hebben uitgegeven aan materiaal, terwijl we een aantal jaar geleden besloten
hebben veel kussentjes en beschermers te verkopen of weg te doen. De reden hiervoor is dat,
ondanks een aantal ouders eigen beschermers voor hun kinderen bestellen, er nog steeds heel veel
jeugdleden zijn die geen eigen beschermers hebben en zo toch kunnen deelnemen aan de sparringstrainingen.
c. Benoeming kascommissie 2017-2018
Willem-Jan Verkleij moet na twee jaar uit de kascommissie stappen en zal worden opgevolgd door
Frans Roffel.
d. Vaststelling hoogte contributie
Het voorstel van het bestuur is om de contributie niet te wijzigen. Gerard wijst erop dat ondanks de
jeugdleden nu wel meer trainen, hun contributie niet wordt verhoogd. Hij stelt voor om dat te
compenseren door de deelnemers van de wedstrijdtraining niet meer voor hun deelname daaraan te
laten betalen of om dit bedrag te halveren. Dion geeft aan dat dit slechts een kleine bijdrage betreft.
Daarnaast is Jan-Willem er geen voorstander van om alle leden te laten betalen voor trainingen die
niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals het geval is met de wedstrijdtrainingen.
Nico vraagt naar de regeling omtrent contributieverlaging voor de aspirant leraren. Sebastiaan legt
uit dat zo’n regeling niet echt bestaat maar dat het wellicht een goed idee is om daar in de toekomst
goede afspraken over te maken. Gerard vermeldt dat volgens de ‘oude’ regeling aspirant leraren na
een jaar te hebben meegedraaid bij het kader gaan. Er wordt besloten het bestuur hier een regeling
voor op te stellen. De meerderheid stemt ervoor de contributie niet te wijzigen.
8. Verkiezingen
Natasja treedt reglementair af, maar is herkiesbaar. Iedereen stemt ervoor dat Natasja voor de
komende drie jaar haar functie als secretaris hervat.

~ pauze van 21:10 – 21:20 ~
9. Vaststelling Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement (HR) moet elk jaar (tijdens de ALV) opnieuw worden vastgesteld, zodat
we elk jaar de nieuwste versie hebben. Vanuit het bestuur is er geen aanleiding om het HR te
wijzigen. Nico zou graag de appendix willen behandelen, aangezien dat de vorige ALV niet is gedaan
en zodat het klopt met de notulen van de vorige ALV (waarin de appendix wel aan het HR is
toegevoegd). Het valt Willem-Jan op dat de appendix in strijd is met artikel 9.5 in het HR, maar
Gerard geeft aan dat de appendix slechts een richtlijn is. Het lijkt Jan-Willem een goed idee om goed
naar de formuleringen in het HR te kijken en daar volgend jaar dieper op in te gaan. Hester stelt voor
dat er eventueel een commissie voor kan worden opgesteld of het gewoon zo te laten. Uiteindelijk
wordt de appendix vastgesteld.
10. Lessen / sparren
Alex vraagt (naar aanleiding van het enthousiasme van zijn kinderen) of de sparringstraining voor de
jeugdleden op dinsdag kan worden verlengd. Sebastiaan geeft aan dat dit niet mogelijk is, maar
waardeert het enthousiasme.
Het valt Frans op dat er tijdens de trainingen nog steeds veel sieraden door de leden worden
gedragen. Jan-Willem zegt dat dit een puntje voor ons allemaal is, en we elkaar hierop mogen wijzen.
Vincent vindt het tijdens de training op vrijdag behoorlijk druk, vooral tijdens de warming-up. Dat
komt voornamelijk doordat de Jeugd II is uitgebreid. Sebastiaan deelt mede dat we wel al aan het
kijken zijn voor een andere locatie voor de Jeugd II training. Tot die tijd is het belangrijk om meer
focus te vragen. Natasja geeft hierbij aan dat ze het lastig vindt om balans te vinden tussen discipline
vragen en niet te streng zijn. Bas zegt dat het waarschijnlijk ook al zal helpen dat we mensen erop
aanspreken als ze (teveel) met elkaar kletsen. Verder ziet Sebastiaan het als taak van het kader om
de orde te bewaken tot we een uitwijkplaats voor de Jeugd II hebben gevonden.
Bart ondervindt last van het feit dat het basketbal op dinsdag soms te lang doorgaat. Sebastiaan
geeft aan dat we hier misschien een eindtijd voor moeten afspreken.
Op de inhoud van de lessen is niet heel veel aan te merken. Frans geeft zelfs aan dat de leraren
minder voorzichtig in hun commentaar mogen zijn, omdat hij vindt dat je juist leert van hun
feedback. Het kader vindt we dat we meer aandacht moeten geven aan partneroefeningen,
aangezien tijdens examens op dit onderdeel altijd wat minder goed wordt gescoord.
De uitstelling van het eerste examen van het seizoen van december naar eind januari is door de
leden goed bevallen.
11. Vrijwilligerszaken
a. Taedag
Vincent zou voor dit seizoen het voortouw willen nemen voor het organiseren van de Taedag. Hij zou
het wel fijn vinden als hij wat hulp uit de leden krijgt. Frans geeft aan altijd benaderbaar te zijn voor
losse hand- en spandiensten maar wil zich liever niet vastleggen. Natasja oppert om, net als een
aantal jaar geleden, weer een ‘inspiratieronde’ te doen waarin alle leden suggesties kunnen doen
voor de activiteit(en) van de Taedag. Er zouden ook altijd kleinere, specifieke taken aan leden
gevraagd kunnen worden.
b. Inkoop materiaal
Sebastiaan zou het fijn vinden als er iemand is die de inkoop en het naar de training meenemen van
materiaal van hem kan overnemen. Hierbij horen ook het afnemen en declareren van het materiaal.
Hendrik wil deze taak wel op zich nemen.
c. Koningsspelen
Na het succes van vorig jaar, zijn we dit jaar opnieuw door basisschool St. Michiel gevraagd om een
clinic taekwondo te verzorgen in het thema van de Koningsspelen. Dit jaar worden de Koningsspelen
gehouden op vrijdag 21 april. Jessey biedt zich aan om Sebastiaan hierbij te assisteren.

d. Overig
Gerard merkt op dat de kast de laatste tijd zo’n zooi is. Jan-Willem suggereert om er netten voor te
spannen, zodat het materiaal er niet uitvalt bij het openen van de kast. Dion geeft als tip dat je ook
een “zo-horen-de-spullen-in-de-kast” foto kan maken. Het lijkt Gerard een goed idee om iemand aan
te stellen met de taak de kast netjes te houden. Hendrik en Vincent bieden zich hiervoor aan.
12. Rondvraag
• Gerard: In 2018 bestaat de vereniging 35 jaar, moet hier rekening mee worden gehouden
in de begroting?
13. Sluiting
Jan-Willem dankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit de Algemene Leden Vergadering om 22.25
uur.

