
Visie/Missie van Yu Sin Kwon Hellevoetsluis 
 

 
Inleiding 

Yu Sin Kwon ziet het als haar taak om Koreaanse vecht- en verdedigingskunsten, 
ongewapende technieken en gewapende technieken zo laagdrempelig mogelijk te 
presenteren. Kinderen, jongeren en ouderen uit Hellevoetsluis e.o. moeten op elk 
moment ‘binnen kunnen lopen’. Als hun enthousiasme is gewekt, dan wordt getracht 
vooral kinderen en jongeren te winnen voor taekwondo, hapkido en sibpalki (= 
gewapende en ongewapende technieken) en ze via deze weg te leren zichzelf lichamelijk, 

maar ook geestelijk te ontwikkelen. Bovendien streeft de vereniging ernaar om 
ouders/pleegouders/begeleiders zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van 
hun kinderen. Op deze manier wil Yu Sin Kwon invulling geven aan haar sociale functie in 
Hellevoetsluis. Dit stond min of meer ook verwoord in onze beleidsplannen die wij tot 
2014 bij de gemeente indienden als voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
waarderings- en jeugdsportsubsidies. Deze subsidies zijn wegens bezuinigingen 
geschrapt. 
 
Kernelementen 
Taekwondo- en Hapkidovereniging Yu Sin Kwon Hellevoetsluis heeft een visie/missie die 
uit zes kernelementen bestaat: 
 

1) Laagdrempeligheid: het is heel belangrijk dat de vereniging toegankelijk blijft voor 
een zo groot mogelijke doelgroep, van 6 tot 65+. Dit houdt in dat wij op allerlei 
manieren aan publiciteit en promotie doen, én daarnaast zorgen voor goede en 
bereikbare trainingsaccommodaties en contributies op een aanvaardbaar niveau.  

 

2) Sport als (bind)middel: jeugdige, maar ook oudere sporters ondervinden tijdens de 
lessen hoe om te gaan met discipline en zelfbeheersing. Kinderen leren hoe ze 
zichzelf technisch kunnen verbeteren en hoe ze zich in het dagelijkse leven een 
bepaalde houding kunnen (of moeten) aanmeten. Door klassikaal te oefenen, leren ze 
rekening te houden met elkaar en elkaar ook kansen te geven om de technieken 
optimaal bij te schaven. De jeugd wordt verder een aantal zaken bijgebracht: 
presteren, doorzetten, (gedisciplineerd) samenwerken, omgaan met regels, je 
sportief gedragen en elkaar respecteren. Maar de lessen zijn gewoon ook gezellig, 
kinderen maken vriendjes waarmee ze op een gecontroleerde manier recreëren en 
leuke dingen beleven, ook buiten de reguliere lessen. 

 

3) Betrokkenheid van ouders: Yu Sin Kwon stelt zich actief op in het betrekken van 
ouders in het onderricht die hun kinderen krijgen. Ouders zijn vrij om de trainingen in 
Sportcomplex De Fazant van dichtbij te volgen. Ouders worden verder bewust 
betrokken bij wedstrijden, toernooien en andere activiteiten, zodat de kinderen 
kunnen rekenen op een stukje verdiende aandacht van het thuisfront. Het houden 
van algemene ledenvergaderingen met leden en ouders is opgestart. 

 

4) Sport als ontmoetingsplaats: taekwondo, hapkido en sibpalki als sporten lenen zich 
niet alleen als belangrijke aandachtsgebieden voor voldoende bewegen, maar ook als 
ontmoetingsplaatsen bij uitstek. Niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de 
vrijwilligers. Door sport ontstaan kansen op binding, integratie en sociale cohesie (= 
mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt of, 
woonplaats). Vanwege de educatieve waarden van sport bieden taekwondo, hapkido 
en sibpalki ook uitgelezen mogelijkheden voor opvoeding en onderwijs. Het 

onderwerp ‘waarden en normen’ verdient daarbij bijzondere aandacht op onze 
trainingen. 

 

5) Sport van iedereen: sport betekent veel voor mens en samenleving. Én ook voor 
integratie, een maatschappelijk vraagstuk dat de gemoederen nog steeds flink bezig 
houdt en waarmee ook de sportsector wordt geconfronteerd. Sport is een podium 
waar mensen elkaar ontmoeten en plezier met elkaar delen. Sport kan worden 



ingezet om volwaardig burgerschap te bevorderen, sociaal isolement tegen te gaan, 
overlast en probleemgedrag te voorkomen en aan te pakken.  

 

6) Overdracht, continuïteit en liquiditeit: van jongeren, junioren, senioren, maar ook van 
‘buitenstaanders’ wordt verwacht dat ze het op termijn overnemen van de gevestigde 
orde (= overdracht). De doorstroom naar het trainerschap en bestuurlijk kader speelt 
daarin een belangrijke rol (= continuïteit). Yu Sin Kwon moet tot slot voldoende geld 
in kas hebben en op haar bankrekening om de huur, schulden en 
betalingsverplichtingen binnen een jaar te kunnen betalen (= liquiditeit op korte 
termijn).  

 

Knelpunten en dilemma’s 
Het laatste kernelement en nog veel meer baart de vereniging zorgen. De plaatselijke 
bevolking vergrijst en daarmee ook het vrijwilligersbestand. Gebrek aan perspectief 
maakt dat jongeren na hun studie steeds meer naar de grote stad of elders trekken. Yu 
Sin Kwon ontkomt niet hieraan, een trend die merkbaar is bij de meeste verenigingen in 
Hellevoetsluis. Daarbij komt dat de sporter van nu door allerlei oorzaken minder geneigd 

is om de club de helpende hand te bieden.  
 

Elk seizoen hebben we te maken met dalende ledenaantallen, terwijl de huren van 
sporthallen en faciliteiten structureel omhoog blijven gaan. Dit bijt elkaar. Zaalhuur is de 
grootste kostenpost voor Yu Sin Kwon, de tarieven zijn bovendien hoog in vergelijking 
met de veldsport. Sportcomplex De Fazant is gerealiseerd in een multifunctionele 
accommodatie, in combinatie met scholen voor het voortgezet onderwijs en met andere 
verenigingen. De inrichting van de hal is minder geschikt voor martiale sporten 
(functionaliteit). Bij de verhuizing van De Eendraght naar De Fazant hebben we flink wat 
eigen geld moeten steken in de aanpassing van de reeds bestaande materialenkooi. 
Omdat de vereniging de hal in de daluren, overdag en in weekenden moet delen met 
anderen, krijgen we niet al te vaak te maken met vandalisme en vernielingen van onze 
spullen. De gemeente hoopt met een nieuw sleutelplan in 2018 hieraan het hoofd te 
bieden. 
 

Terugloop van het ledenaantal ligt hem ook in de afstand van de wijken tot De Fazant. 
Daardoor is het aantal leerlingen in de groep die van 19.00 tot 20.00 uur traint flink 
teruggelopen en is er minder aanwas. Het probleem is o.a. de grote fiets/loop afstand 
voor jonge kinderen, vaak ook nog deels in het donker en vooral in de winter. Derhalve 
geen kindvriendelijke plek. De moord onlangs op een jonge vrouw in de directe omgeving 
van het sportcomplex heeft daarnaast niet bijgedragen aan de positieve uitstraling van 
de locatie. Zelfs jeugdigen in de wat oudere leeftijdsgroep zijn moeilijk meer naar de 
sportzaal te krijgen. 
 

Het blijkt dat mensen bereid zijn 2 tot 3 km te overbruggen voor sportbeoefening. De 
gemiddelde afstand tot De Fazant ligt in de dichtstbijzijnde wijken onder die norm. Het 
gaat om een gemiddelde afstand, dit betekent dat er ook mensen zijn die meer dan 2-3 
km moeten afleggen. In De Eendraght zat Yu Sin Kwon redelijk centraal, ideaal voor de 

jeugd, vooral in de wintermaanden. Mede doordat het complex met zwembad en al in 1e 
instantie zou verhuizen naar de Fazantenlaan koos de vereniging - mede ook uit 
financieel oogpunt - na 31 jaar voor De Fazant. De gemeente is intussen op haar 
schreden teruggekomen: binnen een aantal jaren staat de nieuwe Eendraght definitief en 
centraal op het terrein naast PUSH. Achteraf gezien hadden we dit sportcentrum nooit 
hoeven te verlaten, al was het maar om aanspraak te kunnen blijven doen op 
zogenoemde oude rechten.  
 

Van de horeca in De Fazant kan Yu Sin Kwon niet echt profiteren, omdat de pachter heeft 
aangegeven moeilijk de tent elke avond te kunnen openhouden. Indirect missen we 
daardoor spontane aanloop en klandizie.  
 

Sinds 2014 is de gemeentelijke jeugdsportsubsidie wegens bezuinigingen afgeschaft. 
Bedrijven staan verder niet echt te trappelen om de vereniging te sponsoren. 
Taekwondo, hapkido en sibpalki zijn immers nog vrij onbekende sporten die het 



vooralsnog kansloos afleggen tegen gevestigde sporten als voetbal, zwemmen, 
wielrennen, turnen, tennis, roeien, atletiek, handbal, volleybal en basketbal. Opvallend 
bovendien is dat kinderen - gestimuleerd door hun directe omgeving (familie, vriendjes, 
klasgenootjes)en social media - vechtsporten als kick- en thaiboksen en krav maga 

‘stoer’ vinden en als zodanig willen beleven. Niks mis mee. Yu Sin Kwon loopt door 
bovenstaande feiten en ontwikkelingen wel potentiele leden mis. Onze penningmeester is 
niet langer in staat om geld voor de club opzij te zetten t.b.v. investeringen en grote 
aankopen. Kortom: onze financiële slagkracht is in de afgelopen jaren stelselmatig 
verminderd. De vereniging teert nu flink in op haar nog aanwezige banktegoed, we 
kunnen geen liquiditeit opbouwen voor de toekomst.  

 
Wat willen en kunnen we samen met anderen hieraan doen?  
 Het sportaanbod vernieuwen. Bijvoorbeeld door aanpassing van 

lidmaatschapsmogelijkheden en meerdere sporten en activiteiten aanbieden, 
waardoor de vereniging aantrekkelijker wordt voor andere doelgroepen. Deze weg 
heeft Yu Sin Kwon al ingeslagen met de introductie van ladies self defense, recreatief 
hapkido en street level survival (verdedigen op straat niveau). 

 
 Samenwerking zoeken en/of fuseren met meerdere (aanverwante) sportverenigingen, 

sportaanbieders en fitnesscentra in Hellevoetsluis, waardoor er een groter geheel 
ontstaat met meer slagkracht, er minder bestuurders en vrijwilligers nodig zijn en de 
bezetting van de accommodatie verbeterd geoptimaliseerd kan worden. Bij diverse 
sportbonden, provinciale sportorganisaties en gemeentelijke sportbedrijven is er 

kennis en ervaring aanwezig over fusies van sportverenigingen. Op de website van 
NOC*NSF staan hier voorbeelden van.  
 

 Samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties, de krachten bundelen als 
het gaat om gebruik van bestaande accommodaties. Op de website van Rotterdam 
Sportsupport staan hier voorbeelden van. 
 

 De inrichting van de hallen geschikt maken voor bepaalde sporten (functionaliteit) en 
de zoek naar sponsors en mecenassen intensiveren. Yu Sin Kwon verzoekt de 
gemeente hierin te adviseren en met voorstellen te komen die bijdragen tot 
bijvoorbeeld de prioriteit van aanschaf van een nieuwe tatami (kosten:  
ruim € 17.000,-; de oude mat is 20 jaar oud en valt van ellende bijna uit elkaar…). 
De wethouder Sport heeft bij de viering van het 10-jarig bestaan van International 
Hapkido Alliance Nederland in De Fazant (eind april 2017) met aanwezige 
bestuursleden van Yu Sin Kwon over het e.e.a. van gedachten gewisseld en diverse 

opties op tafel gelegd, zoals: 
- ga om de tafel met Sportfondsen Hellevoetsluis BV en bespreek heikele punten; 
- houd sponsoracties op open dagen (crowdfunding); 
- sponsoring door bedrijven en mecenassen. Hoe kan Yu Sin Kwon hen benaderen, 

al dan niet met hulp van de gemeente en wat zouden wij als tegenprestatie 
moeten leveren, een gratis in-huis-seminar in zelfverdediging, reclame op 

facebook en de eigen website, etc? 
- een renteloze lening overwegen. 
 

 Clustering van martiale sporten in Hellevoetsluis, die in het centrum over een eigen 
grote hal mogen beschikken (zelfbeheer). De functionaliteit van de hal moet 
meegenomen worden in de criteria. 
 

 Investeren in een eigen dojang, centraal en bereikbaar voor alle kinderen in 
Hellevoetsluis. Investeren in duurzaam materiaal/materieel. De aanschaf van een 
nieuwe tatami is een ‘must’. 
 

 Geld is niet de drijfveer van Yu Sin Kwon, maar het aanleren van Koreaanse martiale 
vecht- en verdedigingskunsten. Daarbij ontkom je niet aan lage contributies als je het 
maatschappelijk belang wilt dienen. Yu Sin Kwon blijft zich daarom inzetten voor 
minder gefortuneerde mensen. Hellevoetsluis steunt daarin via het zogenoemde 
Participatiefonds en het Kindpakket, dat weer volop in de publiciteit moet worden 



gebracht met een op maat gesneden gemeentecampagne. Yu Sin Kwon wil zich 
profileren als een maatschappijvriendelijke vereniging waar plaats is voor mensen uit 
elke laag van de bevolking, met wat voor geloof dan ook. Sporten moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en blijven.  
 

 Van Sportfondsen Hellevoetsluis BV en ook de gemeente wordt er meer 
ondernemersgedrag en maatschappelijk besef verwacht om de bezetting in de 
‘slechte’ maanden omhoog te krijgen; minder regels, tarieven lager, sporten mogelijk 
maken op kleinere oppervlakten, in kleinere lagere zalen.  
 

 De zaalverdelingscriteria van Sportfondsen Hellevoetsluis BV moeten onder de loep. 

De indruk bestaat dat er te weinig zalen beschikbaar zijn om alle vraag te bedienen 
tussen 18.00 en 22.00 uur, reden ook waarom Yu Sin Kwon naar het goedkopere 
maar wel afgelegen De Fazant is verhuisd. Er was geen ander alternatief, én De 
Eendraght zou op termijn toch verkassen naar een splinternieuw sportcentrum aan de 
Fazantenlaan.  
 

 Huurtarieven als grootste kostenpost voor Yu Sin Kwon en andere sportverenigingen 

bespreekbaar maken en apart indexeren. Alom is er vraag naar een niet 
markconforme flexibele tariefstructuur, waar de samenleving indirect ook baat bij 
heeft. Een oproep derhalve aan de gemeente (in de personen van de sportwethouder 
en de ambtenaar voor sport) en Sportfondsen Hellevoetsluis BV om hierin het 
voortouw te nemen en met werkbare voorstellen te komen. Bijvoorbeeld om 
incourante uren beter op te vullen of in relatie tot het aantal sporters dat 
tegelijkertijd gebruik maakt van de accommodatie. Yu Sin Kwon adviseert ook om de 
buurt/wijk te stimuleren gebruik te maken van de leegstand op zaterdag en zondag, 
tegen dal-tarief. Ga bij de tariefberekening uit van een optimale bezetting in plaats 
van kostendekkendheid. Geef korting bij afname van veel uren, onderzoek of 
gebruikers (beheer)taken kunnen overnemen waardoor een korting op het tarief 
mogelijk is. Laat bovenal de zin van sporten (o.a. door financiële drempels te 
slechten) extra meewegen naast het economische belang van institutionele 
zaalhouders en beheerders van sportfaciliteiten. 
 

 Yu Sin Kwon maakt samen met haar zusterverenigingen in Spijkenisse en 
Rotterdam/Hoogvliet werk van haar topsportambities, maar houdt tegelijkertijd 
rekening met de breedtesport en recreatief sporten.  
 

 Nog meer wisselwerking tussen onderwijs en Koreaanse martiale vecht- en 
verdedigingskunsten. Met de coördinator Sportteam en JOGG-regisseur van PUSH 

hebben wij de wens uitgesproken om extra lesgeving aan te bieden aan het 
voortgezet onderwijs t.b.v. het project Sportoriëntatie. Yu Sin Kwon gaat via PUSH 
contact maken met de nabijgelegen scholengemeenschappen Helinium en Liesveld 
College om nieuwe onderdelen van vecht- en verdedigingskunsten te introduceren. 
Projecten als Sportklas, Kies voor Hart en Sport en Ren Je Rot voor het 
basisonderwijs renderen niet zoals de vereniging had gehoopt, er is weinig tot geen 
instroom vanuit deze groepen schoolkinderen. 
 

 Yu Sin Kwon wenst op termijn terug te willen naar De Eendraght, zodra deze nieuwe 
multifunctionele accommodatie in het centrum van Hellevoetsluis is gerealiseerd. Een 
eigen dojang in de nabijheid van alle wijken is namelijk van belang voor het 
clubgevoel en voor jonge sporters. 

 

HET BESTUUR 
(mei 2017)         Bronnen: diverse 

 

 


