Nota: Evaluatie BTF 2016
Historiek. In december 2014 werd Reychler gevraagd om een einde te helpen maken aan de aanslepende en
kostelijke conflicten in de Belgische taekwondowereld. Na gesprekken met de betrokkenen en een conflictanalyse,
besloot de WTF (a) de UNBTU te schrappen en (b) nadat de VTB en de ABFT zich in november 2015 engageerden
om binnen een redelijke tijdspanne een reeks structurele veranderingen m.b.t. goed bestuur te installeren, de
BTF voorwaardelijk te erkennen.
Beter bestuur. De structurele veranderingen beogen beter bestuur binnen de BTF, VTB, ABFT en TVDSG. Een
beter bestuur zal de kansen op nieuwe conflictspiralen verminderen en voor een nieuw élan zorgen. Goed bestuur
behelst:
 Transparantie of open bestuur. De leden (clubs en taekwondoko-in) worden geïnformeerd. Via de website
dienen ze de verslagen van bestuursraden, algemene vergaderingen en informatie over andere belangrijke
aangelegenheden, zoals de stand van de WTF-evaluatie en erkenning, te kunnen raadplegen.
 Open democratische besluitvorming. De participatie aan de verkiezingen is te laag. 15% van de clubs is
onvoldoende. Het streefdoel is 60%. Iedereen die gekwalificeerd is kan zich kandidaat stellen, tenzij er
ernstige bezwaren zijn.
 Constructieve oplossing van problemen of conflicten. Conflicten worden op een constructieve en
kosteneffectieve wijze gehanteerd. Belangrijk zijn: communicatie en informatie uitwisseling, het zich kunnen
beroepen op een vertrouwens- of ombudspersoon, bemiddelaar, enz.
 Gendervertegenwoordiging. Ten minste 30% van de leden van het bestuur zijn vrouwen.
 De selectie van topatleten gebeurt op basis van objectieve criteria en is transparant.
Objectief evaluatieproces. Het WTF evaluatieproces is discreet en gebeurt op basis van objectieve criteria en
objectieve gegevens. Dit vergt, zoals beloofd, communicatie en effectieve medewerking met de WTF
vertegenwoordiger. Het evaluatieproces wordt gerespecteerd en kan niet worden doorkruist met lobbyen,
vechtdiscussies, het belemmeren van communicatie of informatiewerving, het personaliseren van kwesties, enz.
Dit is tijdverlies en deontologisch onaanvaardbaar.
Evaluatie en beslissing over erkenning eind 2016. Aanvankelijk had de WTF een vroegtijdige transitie verwacht
(zomer 2016). Er is vooruitgang geboekt. Maar de volwaardige erkenning werd uitgesteld omwille van het niet
respecteren van het evaluatieproces en beduidende hiaten m.b.t. ‘goed bestuur’. De WTF is bereid het statuut
van provisioneel lid te verlengen met zes maanden, mits de BTF en de grote regionale federaties (a) zich
onmiddellijk verbinden tot een spoedige uitvoering van de WTF voorwaarden, (b) de leden van VTB en ABFT via
de website, voor de verkiezingen, op de hoogte worden gebracht van de WTF-voorwaarden en beslissing = nota
WTF 2016, en (c) effectief samenwerken met de WTF bemiddelaar-monitor. Niet alleen de WTF, maar ook Sport
Vlaanderen, het BOIC en vooral de leden van de Belgische taekwondofamilie verwachten ‘ beter bestuur’. De WTF
voorwaarden kunnen op korte tijd worden verwezenlijkt en zijn compatibel met de statuten en de wetgeving in
België. Dit is de reden waarom ik me zal blijven inzetten voor een snel en positief transitieproces.
L. Reychler – WTF vertegenwoordiger – Leuven, december 2016.
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