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Advies bondsbestuur over voorstel afgevaardigde Frans Neelis 
 
Afgevaardigde Frans Neelis heeft op maandag 12 juni een voorstel ingediend bij het 
bondsbestuur voor aanpassing van de begroting. Het voorstel luidt: 
 

Geacht bestuur, 
 
Op een aantal regio vergaderingen is de competitie bijdrage benoemd als groot probleem. 
Om dit probleem ( gedeeltelijk ) aan te pakken het verzoek om een aanpassing door te 
voeren in de voorgestelde begroting zoals wij die hebben ontvangen als input voor de 
jaarvergadering van 24 juni a.s. 
Graag dit voorstel als ingekomen stuk behandelen 
 
Voorstel: 
Basis contributie verhogen van EUR 10.50 naar EUR 12.50 
Dit levert ongeveer EUR 76K extra basis contributie op. 
 
Voorstel is om de extra opbrengsten uit deze verhoging volledig te gebruiken om de 
teambijdrage voor jeugdteams te verlagen. 
Hiermee stimuleren we het jeugd badminton, onze toekomst. 
Dit betekent dat de teambijdrage voor de jeugdcompetitie verlaagd kan worden naar EUR 
104, een verlaging van 45 %. 
 
Mocht een verlaging tot EUR 99 mogelijk zijn door elders nog een besparing door te voeren 
zou dat op prijs worden gesteld. 
 
Uit een peiling onder afgevaardigden blijkt voldoende steun voor dit voorstel. 
 
Met vriendelijke groet. 
Frans Neelis 
Afgevaardigde Noord Brabant 
 

Advies Bondsbestuur 
Het bondsbestuur heeft begrip voor het feit dat de afgevaardigden signalen die wij allen uit 
het veld opgepakt hebben, hebben willen vertalen in een voorstel. Toch adviseert het 
bondsbestuur om de aanpassing die in het voorstel gedaan is niet door te voeren. De 
volgende overwegingen liggen hieraan ten grondslag. 
 
Overwegingen 
-Vorig jaar heeft de organisatie een traject doorlopen om te komen tot een voorstel voor 
een nieuw contributiesysteem. Een van de elementen om dit traject in te gaan was de 
hoogte van de contributiebijdragen. Dit traject heeft (nog) geen voorstel opgeleverd omdat 
i) geen van de onderzochte aanpassingen van het huidige contributiesysteem voldoet aan de 
behoeften van alle leden van Badminton Nederland en ii) iedere keuze een aanzienlijk deel 
van de leden financieel zou treffen, in negatieve zin. 
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- Tijdens dit traject is duidelijk door de verenigingen aangegeven het niet bevorderlijk te 
vinden dat steeds aanpassingen zijn gedaan aan het contributiesysteem en het onwenselijk 
te vinden dat er nog meer aanpassingen gedaan worden. Ze willen een nieuw systeem en 
niet steeds aanpassingen.  
 
- Er heeft geen structurele communicatie plaatsgevonden naar en met de verenigingen over 
deze nu voorgestelde aanpassing en er is geen analyse gedaan van de mogelijke 
consequenties ervan. Dit terwijl uit het contributietraject het gegeven kwam dat 50% van de 
verenigingen het huidige systeem niet goed vindt maar 50% wel. Ook kleine aanpassingen 
hebben voor verenigingen grote gevolgen want deze moeten verwerkt worden in de 
verenigingsbegroting en bijhorende contributiegelden.  
  
- Een verhoging van de basiscontributie benadeelt de verenigingen met veel recreanten en 
verenigingen zonder competitie-spelende jeugd. Ook deze leden willen we graag 
binnenhouden. 
 
- In de transitieperiode waarin we ons als organisatie bevinden, zijn we bezig om de omslag 
te maken naar een toekomstbestendige bond die onder andere financieel minder afhankelijk 
is van de ledencontributie. Hierbij is de wens en intentie om de competitie ook door andere 
nog aan te boren bronnen (mede) te financieren. Hiervoor werken we al aan het 
intensiveren van onze activiteiten gericht op marketing en gaan we vanaf het najaar aan de 
slag met het opzetten van een traject om in 2018 concreet met nieuwe verdienmodellen te 
gaan werken. Een tussentijdse ad hoc aanpassing van het contributiesysteem is niet 
consistent met deze ontwikkelingen. 
 
- Tot slot is de teamopgave voor het komende seizoen al gedaan en voltooid waardoor een 
door de indiener vermoede toename van het aantal teams bij de jeugd voor het komende 
seizoen niet meer aan de orde is. 
 
Het bestuur realiseert zich natuurlijk ook dat het huidige contributiesysteem niet alleen 
positieve elementen (laag basisbedrag) heeft. De huidige teambijdragen veroorzaken bij 
diverse verenigingen onbedoelde discussies over de wenselijkheid deel te nemen aan de 
competities: het bondsbestuur zal hierover in gesprek blijven met deze (en alle) 
verenigingen en samen met hen concreet werken aan een nieuw financieringsmodel. 
 

 
 


