Bijlage Agendapunt 11 Verkiezing leden bondsbestuur
Voorstel bondsbestuur opvolger Bezuijen
Aanleiding
De huidige voorzitter, de heer Bezuijen, geeft aan dat hij zich bij de Jaarvergadering in juni
2021 niet beschikbaar stelt voor een volgende termijn. Dit betekent dat Badminton
Nederland op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur wil hierin graag als
organisatie gezamenlijk optrekken, want een capabele en passende voorzitter is tenslotte
voor de gehele organisatie van groot belang.
Voorstel
Daarom stelt het bestuur voor om een gemêleerde selectiecommissie te formeren die de
opdracht krijgt om aan de hand van een profiel op zoek te gaan naar een geschikte
kandidaat.
Het voorstel is om de commissie te laten bestaan uit drie afgevaardigden, twee
bestuursleden en de bondsdirecteur. Daarnaast wordt de commissie begeleid door een
Werving en Selectiebureau en een ambtelijk secretaris. Door gebruik te maken van een
werving en selectiebureau, maken we gebruik van kennis en ervaring van professionals.
Daarbij vergroten we daarmee het netwerk van het bureau.
De bondsvergadering bepaalt zelf wie er namens haar in de commissie deelnemen. Het
bestuur geeft hierbij de suggestie mee om de keuze mede te laten bepalen aan de hand van
aspecten als diversiteit, ervaring met werving en selectie.
De commissie zal worden geformeerd daags na een positief besluit tijdens de
Jaarvergadering op 26 juni 2021. De commissie krijgt de opdracht om een nieuwe kandidaat
voorzitter voor te dragen in de bondsvergadering van november. De bondsvergadering
besluit vervolgens of de kandidaat wordt gekozen.
De commissie zal beginnen met het vaststellen van een profielschets. Het bestuur zal een
concept inbrengen, zodat er een vliegende start gemaakt kan worden.
De commissie zal werken onder strikte geheimhouding, omdat het personen betreft en
speculatie (voorafgaand aan de kandidaatstelling) en daarmee mogelijke persoonlijke schade
te allen tijde willen voorkomen.
Relevante aandachtspunten
Statutair kunnen kandidaten zich nog melden als drie afgevaardigden de kandidaat steunen.
Dit blijft ook bij het instellen van de commissie mogelijk. Het heeft echter de uitdrukkelijke
voorkeur van het bestuur om in gezamenlijkheid te zoeken naar een nieuwe voorzitter.

Er is in 2013 een procedure opgesteld hoe er binnen Badminton Nederland wordt omgegaan
met het verkiezen van een bondsbestuurslid. Voor het vinden van een nieuwe voorzitter
worden stappen 1 en 2 in feite samengenomen, omdat het hier een voordracht betreft van
de selectiecommissie bestaande uit 3 afgevaardigden en twee bestuursleden. Een positief
besluit op dit voorstel betekent een eenmalige afwijking van deze procedure.
Gevraagd besluit
Stemt de Jaarvergadering in met het bovengenoemde proces voor het voordragen van een
nieuwe voorzitter.

