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Agendapunt 5.1  Jaarverslag 2017 bondsbestuur  

1. Samenstelling bondsbestuur 
Tijdens de verslagperiode was het bondsbestuur als volgt samengesteld: 
Clemens Wortel Voorzitter, demissionair vanaf 5 april, afgetreden op 13 november 
Ton Wijers  Vicevoorzitter, demissionair vanaf 5 april  
   en voorzitter a.i. vanaf 13 november 
Remco Wieland Secretaris, afgetreden op 16 februari 
Paul Kleijn   Lid, afgetreden op 16 februari 
Bram Reudink  Lid, secretaris a.i. vanaf 17 februari en demissionair vanaf 5 april 
Rémon Verbeek Penningmeester, demissionair vanaf 5 april 
Ger Tabeling  Lid, demissionair vanaf 5 april 
 
 
2. Vergaderingen 
2.1 Bondsbestuursvergaderingen 
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft 14 keer vergaderd. Bij de AB-vergaderingen was tevens de 
algemeen manager aanwezig. Verder overlegde het bestuur in verschillende samenstellingen 
op verschillende momenten over ad hoc onderwerpen. 
 
2.2 Jaarvergadering 
De Jaarvergadering vond plaats op 24 juni 2017.  
 
2.3 Bondsvergadering 
Er vond een Bondsvergaderingen plaats op 11 maart 2017 en een op 14 oktober 2017. 
 
3.  Beleid  
3.1 Beleid 
Demissionaire status 
Bestuurlijk gezien begon het jaar hectisch door het uitstappen van twee bestuursleden, 
Remco Wieland en Paul Kleijn. Het stoppen van hen als bestuursleden, voedde de bestaande 
onvrede bij de afgevaardigden. Het gevolg was dat het bestuur in zijn geheel gevraagd werd 
om af te treden. In overleg met de afgevaardigden is besloten om in een demissionaire 
status verder te gaan. Tevens is er een commissie aangesteld die de opdracht kreeg om 
nieuwe bestuursleden te rekruteren. Deze commissie bestond uit Eric Bakker, Koos Kuilman 
en Paul de Wit. 
Samen verenigen 
Beleidsmatig heeft het bestuur zich gericht op het verder ten uitvoer brengen van het 
beleidsplan Samen Verenigen. Om meer inzicht en grip te krijgen op de resultaten is er een 
dashboard ontwikkeld. Tevens zijn er hoofd- en subdoelen opgesteld om duidelijk te maken 
waar we als organisatie naar streven en waar we op aangesproken kunnen worden. Het 
jaarplan is vervolgens in lijn gebracht met deze doelen, zodat een logische relatie kan 
worden gelegd, tussen doelen en acties. We kunnen helaas niet zeggen dat dit al heeft 
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geleid tot een hogere tevredenheid of meer leden, maar toch zijn er wel mooie resultaten te 
melden. 
Resultaten jaarplan 
Noemenswaardig is bijvoorbeeld de grote belangstelling voor het gratis 
ledenadministratiepakket voor verenigingen, een goed voorbeeld van een concreet voordeel 
voor onze lidverenigingen. Ook was er grote animo voor de, opnieuw gratis, cursus 
baantrainer, een product waarmee potentiele trainers enthousiast worden gemaakt voor 
een loopbaan als trainer. Ook is er een start gemaakt met het moderniseren van de 
competitie  middels een nieuwe opzet en diverse pilots.  
Financieel gezond 
Extra aandacht is besteed aan het reduceren van de post debiteuren. Deze laatste klus heeft 
ook geleid tot het vaststellen van een nieuw incassobeleid tijdens de jaarvergadering van 
juli. Het is dan ook goed om te constateren dat deze post fors is teruggebracht. Meer in 
algemene zin kan ook gesteld worden dat Badminton Nederland er financieel gezond 
voorstaat. 
Hersteld vertrouwen 
Maar belangrijkste is misschien wel dat er een begin is gemaakt met een herstel van 
vertrouwen binnen onze organisatie. Dit startte met een bijeenkomst met de 
afgevaardigden op Papendal. Tijdens deze workshop werd openhartig gesproken over de 
rollen en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Ook hebben de diverse 
gesprekken tussen bestuur(sleden) en de commissie belast met vinden van nieuwe 
bestuursleden geleid tot meer wederzijds begrip. De samenwerking van de werkgroep 
Kweekvijver was tevens een voorbeeld van een bundeling van krachten vanuit diverse 
hoeken van onze organisatie met een mooi resultaat 
En nu door! 
Bovenstaande samenvatting van het bestuurlijke jaar, maakt duidelijk dat het bestuurlijk 
gezien een bewogen jaar was. Verre van ideaal in een situatie waarin we als sport onder 
druk staan, maar de bestuurscrisis heeft ook iets belangrijks opgeleverd: er is veel meer 
communicatie op gang gekomen tussen afgevaardigden en het bestuur. Niet alleen op 
formele momenten, maar ook op andere momenten. Als bestuur hebben we het vaste 
voornemen om deze nieuwe verbinding verder uit te bouwen, zodat we met zijn allen onze 
energie richten op het versterken van badminton. Tot slot wil het bestuur een enorm 
compliment uitreiken aan alle collega’s van het bondsbureau en alle vrijwilligers die, 
ondanks de hectische periode, zich hebben weten te focussen op het uitvoeren van hun 
taken. Het is door hun inzet gelukt om tot de mooie resultaten te komen, die in de rest van 
dit jaarverslag beschreven staan. 
 
3.2 Overkoepelende organisaties 
Van alle organisaties waarbij Badminton Nederland is aangesloten werden bijeenkomsten en 
(jaar)vergaderingen bezocht: 

 Badminton World Federation (BWF): de Annual General Meeting op 20 mei in Gold 
Coast, Australië. 

 Badminton Europe Confederation (BEC): de Annual Delegates’ Meeting op 1 april in 
Praag (Tsjechië).  
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 NOC*NSF: de Algemene Vergaderingen op 15 mei en 20 november. 
 
4. Internationale contacten 
In 2017 was Nederland niet vertegenwoordigd in de besturen van BE en BWF. Tot 1 augustus 
waren we vertegenwoordigd in de commissies Member Structure, Fan Base en Para-
badminton en vanaf 1 augustus in de commissies Communication & Media en High 
Performance van Badminton Europe. Tevens waren vertegenwoordigd in the Forum of 
Appeal van de Badminton World Federation. 
 
5.  Contacten binnen Badminton Nederland 
Het bondsbestuur heeft veelvuldige contacten gehad met afgevaardigden, 
verenigingsbesturen, commissies en vrijwilligers binnen de bond, tijdens evenementen, 
clusterbijeenkomsten, masterclasses, regiovergaderingen en andere (in)formele 
bijeenkomsten.  
 
6.   Verenigingen en leden 
6.1 Verenigingen per 31 december 2017 
Het aantal lidverenigingen bedroeg op 31 december 2017 495. Negen verenigingen 
beëindigden het lidmaatschap van Badminton Nederland, geen vereniging heeft zich 
aangemeld en er vond twee keer een fusie plaats. 
 
De aangegeven redenen van afmelding zijn: 

 aantal leden sterk terug gedaald; 

 financiële problemen; 

 vereniging helemaal gestopt door verschillende reden (financiën, tekort aan 
vrijwilligers). 

 
De volgende verenigingen zijn afgemeld: 

 BC Velserbroek (04851, 23 leden) 

 BC Oldemarkt (011035, 10 leden) 

 BC Zierikzee (05596, 2 leden) 

 BC Zeeland (05582, 22 leden) 

 AR Badminton (07941, nul leden) 

 BC Wehl (02121, nul leden) 

 BC De Kriekel (051038, 26 leden) 

 BC De Wijhese Rackets (02123, nul leden) 

 De Space Shuttle (01051, 17 leden) 
 

De volgende verenigingen zijn gefuseerd: 
BC Maassluis en BC Vijfsluizen zijn gefuseerd in BC Maassluis (0380) en BC Flair en BC Zigo in 
BC Limes (051057). 
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6.2  Ledenaantal per 31 december 2017 
Op 31 december 2017 stonden er 32.554 leden ingeschreven. Het betrof 10.272 junioren en 
22.282 senioren. Dat is 1.070 leden minder dan per 31 december 2016. Hieronder volgen de 
ledenaantallen, uitgesplitst naar regio en onderverdeeld in junioren en senioren. 
  

Regio  Junioren  Senioren  Totaal 

Noord 775 1.859 2.634 

Oost 1.172 2.577 3.749 

Centrum 2.015 5.017 7.032 

Noord Holland 1.356 3.127 4.483 

Zuid-West 2.845 5.457 8.302 

Noord-Brabant 1.371 2.956 4.327 

Limburg 738 1.289 2.027 

Totaal 10.272 22.282 32.554 

    

De verdeling mannen en vrouwen is over het totaal 60 % mannen en 40 % vrouwen. 
Het ledental van Badminton Nederland daalde met een percentage van 3,18 %. 
 
Het ledental per 31 december is echter een momentopname. Gedurende het hele jaar 
worden leden af- en aangemeld, waarbij de meeste afmeldingen in december plaatsvinden: 
het totaal aantal leden van Badminton Nederland in 2017 bedroeg in totaal 39.346. Dat is 4 
% minder dan een jaar eerder (-1.646).  

7.  Huisvesting 
Het bondsbureau was tot 17 november gehuisvest in het Huis van de Sport in Nieuwegein. 
Hierna aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. 
 
8.  Medezeggenschap van werknemers 
De werkgever, in de persoon van de algemeen manager, heeft drie maal vergaderd met de 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT): op 9 maart, 18 mei en 7 september. De PVT heeft 
geen personeelsbijeenkomst georganiseerd. 
 
9.  Personeel & Organisatie 
Badminton Nederland heeft per 31 december 2017 negen werknemers in dienst. Er is 
afscheid genomen van 1 medewerker en 2 medewerkers zijn aangesteld. Per 31 december 
2017 bedroeg het aantal fte 8,1 fte. Dat is 0,8 fte meer dan op 31 december 2016. 
 
10.  Vrijwilligers  
Er heeft in juni voor een landelijke vrijwilligersdag plaatsgevonden en in december een 
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek.  
 
11.  Onderscheidingen 
In 2017 zijn onderscheidingen uitgereikt aan de volgende personen: 
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- Erepenning in brons van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op 
verenigingsniveau: 

 Stefan Rutjens - BC Nuenen.  

 Jo Schmets, Thea Knippenberg, Peter Knippenberg, Natasja Engels en Jeanny Ligter 
- BC Cosmos’77. 

 Jan Raadschelders, Petra Jonk-van Bemmel en Ronald Brussaard - BV Martinus 
Amstelveen.  

 Vincent Festen - BV Almere. 

 Karel Brauer en Sef Smeets - BC Good Luck.  

 Edwin de Groot en Anouk Molenkamp – BAN. 

 Simon Zwolle - BV Quintus.  
 
- Erepenning in zilver van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op regioniveau: 

 Hans Hartwijk, postuum toegekend. 

 Dick Pruis ( wordt uitgereikt in 2018). 

 Toon Reichgelt. 
  
- Gouden erepenning voor bijzondere landelijke verdienste: 
Gary Hetharia, postuum toegekend. 
 
 

 


