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Terugblik (jaarplan)
Prestatiesport
Wedstrijdteam (B-selectie)
In het jaar 2018 deelgenomen aan 6 open toernooien. Op deze toernooien hebben wij in totaal 22x
de 1e plaats bemachtigd, 13x de 2e plaats & 10x de 3e plaats. Verder zijn we bij elk toernooi in de
top 10 van de beste clubs geëindigd (van de minimaal 35 deelnemende clubs). Ook hebben wij op
een toernooi de beker meegekregen voor beste jeugdspeler (Ky-Anh Pham) en hebben wij 1x de 2e
plaats beste team-beker gewonnen.
A-selectie
In het jaar 2018 was het voor de A-selectie het doel om te kwalificeren voor het jeugd Wereld
Kampioenschappen. 1 leerling is daar succesvol in geslaagd. Met een select groepje hebben we aan
de G-toernooien deelgenomen. Hierbij heeft Nisrine Lamnadi zich geplaatst voor het WK en jeugd
Olympische Spelen kwalificatietoernooi. Het doel van 2018 was plaatsen voor het WK. Dat is gelukt!
Het WK was een mooie ervaring voor zowel ons als de leerling.

Wedstrijdsport – Eigen toernooien
Krokuscup (maart 2018)
Is komen te vervallen, door een tekort aan aanmeldingen van andere scholen. Het organiseren van
instaptoernooien blijkt vooral voor de trainers van andere scholen erg lastig, ze hebben moeite hun
leden te bereiken.

Taekwondo Academy Cup (december 2018)
Hier gaan we in de zomervakantie druk mee aan de slag om dit succesvol te organiseren.

Recreatie en sportparticipatie
De sportimpuls subsidie is goedgekeurd en we hebben in het afgelopen half jaar een kleine € 6000,ontvangen voor het verzorgen van Taekwondo activiteiten in stedenwijk. Grote dank aan Krishna
voor het verzorgen van deze trainingen en het mogelijk te hebben gemaakt dat we financieel er zo
goed voorstaan op het moment!
TKDAA Kamp staat te gebeuren op 3,4,5 augustus, later in de vergadering hierover meer. Voor nu
alvast, zorg dat je het niet mist. Voor meer informatie hierover mail naar miranda@tkdaa.nl
Oudertraining was een succes met een hoge opkomst. In het volgende halfjaar gaan wij opnieuw een
oudertraining organiseren en dit keer ook zorgen dat alle locaties hierbij aanwezig kunnen zijn.
Onze nieuw opgerichte activiteiten commissie heeft haar eerst clubdag georganiseerd en zij hebben
er een waar feestje van gemaakt. We startte met een sponsorloop waarna er een groot aantal
spelletjes en clinics stonden uitgestald in de gymzaal en op het schoolplein. Wij hebben genoten van
deze dag en kijken nu al uit naar de volgende.

Technische zaken en kadervorming
Trainersopleidingen
-

Sport Kanjer training, na zomervakantie vervolg en diploma voor onze trainers.
TBN trainers niveau 3 door Brahim, Donna en Ben. In november examen en diploma.
ACT – pyschologische cursus voor topsport Ben en Brahim

-

EHBO (december) vernieuwing voor alle vrijwilligers waarvan verlopen
Donna
o Kickboksen A+B
o ROC Sport & Bewegen niv4

Arbitrage
Om ervoor te zorgen dat het landelijke niveau van scheidsrechters omhoog gaat hebben wij besloten
dat als wij het recht willen hebben om commentaar te leveren, dat wij actief deel moeten nemen in
het Nederlandse korps van scheidsrechters. Dit jaar gestart: Brahim & Nisrine

Bandexamens
Afgelopen jaar stonden er 3 bandexamens gepland waarvan we er al 2 gehad hebben. De
eerstvolgende staat gepland voor mid december 2018.

Normen en waarden:
Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest van het naleven van discipline en de juiste
omgangsvormen. Hoewel dit lastig te meten is hebben wij als bestuur sterk de indruk dat dit de
juiste kant op gaat. Er is bij ons geen enkel incident bekend gedurende het afgelopen half jaar.

Communicatie, PR en marketing
Website; Communicatiemiddel nummer 1. Op de website vind je alle actuele data, alle toekomstige
gebeurtenissen en alle nieuwsberichten. Beste informatiebron is de website
Mail; Alle informatie zal via de mail worden verspreid als 2e communicatiemiddel. Hier zal worden
gelinkt naar de website, waar alle informatie op staat.
Whatsapp; In het nieuwe seizoen, gaan we een iets wat andere aanpak hanteren. Dankzij de nieuwe
functie van Whatsapp, is het nu mogelijk om alleen informatie te ontvangen in een groepsgesprek
en niet te verzenden. De algemene groepsapp voor de ouders die er nu is, zal blijven bestaan. Hierin
zullen (belangrijke) mededelingen gedeeld worden, door de trainers en/of bestuursleden en zal er
worden gezorgd dat niemand iets kan terugsturen. Dit omdat we merken dat er vaak 'deel mij'
berichten zijn die worden doorgestuurd in de groepsapp, waarbij veel van de ouders de groep
verlaten en zo dus informatie mislopen. Tevens wordt er per uur een aparte groepsapp aangemaakt,
hierin is er de mogelijkheid om de vragen die er zijn, te stellen aan desbetreffende trainer.
Nieuwsbrief; Sinds het afgelopen half jaar zijn we begonnen met de nieuwsbrief. Doel hiervan is om
iedereen ruim van tevoren te informeren op aankomende evenementen/gebeurtenissen. Wordt er
veelvuldig teruggeblikt op gebeurtenissen die er zijn geweest. En wordt er elke keer een groep apart
belicht en doet een trainer een klein verhaaltje over zichzelf.
Facebook; Facebook zal met name worden gebruikt om evenementen die er zijn geweest, te
publiceren op de facebook pagina. Eventueel zal er extra informatie (na de mail en app), naar
aanleiding van te weinig geopende mails, worden gedeeld op de facebook pagina.
Trainer; Omdat een trainer met meerdere dingen tegelijk bezig is, is het beter om vragen wat betreft
bestellingen via de mail te doen. U kunt altijd naar een trainer toe stappen met een vraag. Maar wij
adviseren jullie om een mail te sturen naar de trainer, indien het gaat over een actiepunt die de
trainer moet uitvoeren (denk aan bestellingen etc.).

Organisatie en infrastructuur

Recente ontwikkelingen / Heden
Penningmeester ad interim
Onze huidige penningmeester Maurice Wolkers zijn dochters zijn in het afgelopen jaar gestopt met
Taekwondo en na de zomervakantie gaat hij meer uren werken bij zijn baan. Om deze reden hebben
wij tijdelijk de broer van Ben, Iman van Assum die deze zaken waarneemt. Momenteel zijn we druk
bezig om hem in te werken en zullen binnenkort de facturen ondertekend zijn door Iman van Assum
in de plaats van Maurice Wolkers. Wij danken Maurice Wolkers voor zijn jarenlange inzet en
bedanken hem met een ceremoniële TKDAA zwarte band.

Status leden
•
•
•

Hoeveel zijn erbij gekomen? 18 leden zijn er sinds de laatste ALV bijgekomen
Hoeveel zijn er vertrokken? 7 leden zijn er vertrokken
Wat is de verdeling qua leeftijd van de leden?

6-12 jaar → 64 leden
12-18 jaar → 20 leden
18 jaar en ouder → 10 leden
Bovenstaande is van een paar maanden geleden, maar gezien het aantal leden die er zijn
vertrokken en erbij zijn gekomen, verwacht ik niet heel veel verschil. Het is wel duidelijk waarom
we bekend staan om onze 'jeugdopleiding'.

Status Financiën

Kosten
€ 17.446

Opbrengsten
€ 23.863

Voor gedetailleerde informatie kan je een exemplaar van de huidige (tussen)jaar rekening opvragen
via de mail. Stuur een email naar administratie@tkdaa.nl

Kleding
Voor de nieuwe TKDAA-clubkleding hebben we een eerste bestelling gedaan bij Sport2000 met een
korting van 25%. Eind september gaan we nog een grote bestelling doen met een korting van
minimaal 20%.
Na deze bestelling kan de kleding aangeschaft worden in de winkel of via de website van sport2000.

Zomerkamp
We gaan in het weekend van 3,4,5 augustus op het eerste kamp sinds we onder de naam TKDAA
bestaan. Wij hebben er ontzettend veel zin in! De e-mails voor extra informatie voor de volledige 3
dagen is inmiddels verstuurd. De mail om enkel de zaterdag te komen en de bijbehorende informatie
wordt deze week nog verstuurd. Hopelijk gaan er nog zoveel mogelijk van de leden die niet op
vakantie gaan, met ons mee.

Komende half jaar
AVG - Privacy Wet [Ben]
Zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan is er momenteel een hoop aandacht in de media met de
komst van de wet AVG eind mei. Als sportclub moeten we hier wat mee en dit betekent dat er ook
voor ons nog een hoop werk ligt om te zorgen dat we gaan voldoen aan deze nieuwe wet. Behalve
voor het bestuur betekent dit ook een hoop werk voor de leden en ouders. Iedereen moet namelijk
toestemming geven aan ons om persoonsgegevens te verwerken voor onze ledenadministratie,
financiële administratie en ook het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens in onze online
en offlinekanalen. We gaan hier de zomervakantie hard aan werken zodat we in september iedereen
een pakpapier mee geven, die vervolgens weer getekend retour moet komen.

Uitbreiding wedstrijdgroepen
Wedstrijdteam (B-selectie)
Het afgelopen jaar kende de B-selectie 8 leden. Kortgeleden is de testdag geweest, hier waren veel
aanmeldingen voor. Na de ouderbijeenkomst verwachten wij dat de B-selectie voor het aankomende
jaar 14 leden zal bedragen. Mooie vooruitgang.
Tevens zijn meester Krishna & juf Donna gestart met het opzetten van de 'mini' selectie. Hierin zitten
de wedstrijdleden van jongere leeftijden, die zich graag willen door ontwikkelen op het gebied van
sparren. Het aantal leden dat in deze groep zal belanden, zal naar verwachting uitkomen op 10
leden.

Wijziging contributie
We hebben sinds oprichten van de club dezelfde contributie weten te hanteren. In de tussentijd is er
een hoop veranderd:
-

Aantal vrijwilligers toegenomen
Iedere les heeft minimaal 1 trainer en 1 assistent-trainer
Administratieve last toegenomen (o.a. AVG)
Betaalmogelijkheden toegenomen, Pin en iDeal
Komende periode moeten wij ons boekhoudpakket gaan uitbreiden
Aantal trainingsuren omhoog

Vast en zeker zijn we nog iets vergeten op te noemen, maar dit om een indruk te geven wat ervoor
zorgt dat we qua contributie genoodzaakt zijn dit iets te verhogen.
Contributie op dit moment geldt per kwartaal: (maand is er onder gezet zodat het makkelijker
vergeleken kan worden.
Kwartaal
Maand

1x p.wk
€ 55,€ 18,33

2x p.wk
€ 70,€ 23,33

3x p.wk
€ 90,€ 30,-

Dit wordt na de zomervakantie:
Maand

1uur p.wk
€ 18,75

2uur p.wk
€ 25,-

3uur p.wk
€ 30,-

Onbeperkt
€ 35,-

Daarnaast gaan wij ook een 10-strippenkaart aanbieden á €40,- waarmee je de mogelijkheid hebt
om naar examentrainingen, wedstrijdtrainingen, conditietrainingen te komen die we incidenteel
aanbieden.
Om onze huidige leden te bedanken voor de steun en omdat wij graag alle leden willen bemoedigen
om meer uren te gaan trainen bieden wij alle leden die voor de zomervakantie zijn ingeschreven hun
huidige aantal uren +1 uur aan tot einde van het jaar. Per 1-1-2019 zullen we iedereen vragen welke
van de bovenstaande abbonementsvormen het beste bij hun behoefte en ambitie aansluit.

Wijziging lesrooster [Ben]
Momenteel zijn wij druk bezig met de samenwerking met de gemeente te vergroten en meer
trainingsmogelijkheden aan te bieden. Zo gaan wij na de vakantie een extra dag toevoegen aan het
rooster in Almere-Haven. Daarnaast zijn we ook plannen aan het uitwerken om speciale lessen aan
te gaan bieden in het weekend waar ieder lid deel kan nemen aan: examentrainingen,
conditietrainingen en/of demotrainingen. Deze thema trainingen en het concrete rooster wordt voor
de start van het nieuwe seizoen bekend gemaakt.
Wel verdwijnt er ook een les en dat is de les van 16.30 – 17.00 is stedenwijk, deze groep is te klein
voor een vervolg. De leden die in deze groep nog actief zijn schuiven door naar de groep van 17.00 –
18.00.
Last but not least, zullen wij ook mede door het doorschuiven van de allerkleinste gaan kijken naar
nieuwe groepsindeling voor de groepen in stedenwijk. Net als bij school is het ook bij ons zo dat als
je in een nieuwe leeftijdscategorie terecht komt dat je dan logischerwijs ook bij Taekwondo in een
hogere groep terecht komt.

Evenementen het volgende halfjaar
-

Bandexamens 16 december 2018
Danexamen 15 december 2018
NK 2019 12 januari 2019
Nationale bekendheid TKDAA op televisie??
Algemene Leden Vergadering
o Verkiezing voorzitter
o Verkiezing penningmeester

Feedback
Algemeen
1. Is het wel zo handig om de maand contributie 12 maanden door te laten lopen?
a. Je loopt het risico dat ouders zich afvragen waarom je betaalt voor de maanden dat
je niet aan het trainen bent in de zomervakantie.

Tips
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bij de trainingen meer oefenen met elektronisch pantser
Afspraak maken Ben, Iman en Hellen voor hulp bij administratie
Betrek alle locaties bij extra activiteiten, waaronder oudertraining
Maak een jaarplanning voor bandexamens
Teambuilding voor vrijwilligers
Trainingskamp (binnen club?) incl. matten en systeem
Voorbereiding op wedstrijden (a-selectie) groepsverband
Meer uitwisseling (mensen uitnodigen)

Tops
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er worden veel evenementen buiten Taekwondo om georganiseerd
Goed contact/communicatie tussen trainer/speler/ouder
Evenementen en activiteiten
Veel enthousiasme en betrokkenheid trainer/vrijwilligers
Prestaties!
Veel enthousiasme in het team

