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1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bezuijen opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Een
bijzonder welkom voor Erelid de heer Nouwt.
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De voorzitter deelt mee dat het quorum aanwezig is. De heer Appels, afgevaardigde voor
regio Centrum, heeft zich afgemeld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Benoeming leden van het stembureau
Voorzitter Bezuijen vraagt of de leden kunnen instemmen met de benoeming van de
voorgestelde leden Van Putten, Valentijn, Ruimschotel en Salawan Bessie. De vergadering
stemt hier mee in.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.
4.
Verslag Jaarvergadering d.d. 11 november 2020, Besluitenlijst en Actielijst,
stand van zaken actielijst Bondsvergadering
De opmerkingen van de heer De Wit zijn in de notulen verwerkt.
Naar aanleiding van:
Mevrouw Duijndam vraagt wat er is gebeurd met de feedback die uit de enquête over
Badmintonstars.
Mevrouw Vaessen antwoordt dat er met elkaar over de feedback is gesproken en de
conclusie is dat Badmintonstars heel positief is bevallen. Vanwege corona zal
Badmintonstars doorgeschoven worden naar april, mei of zelfs september.
Besluiten- en actielijst
Hier zijn geen vragen over.
Stand van zaken actielijst
De heer De Wit vraagt op de drie nieuwe afgevaardigden bijgepraat zijn over de lopende
dossiers.
Mevrouw Mura antwoordt dat maandag een bijeenkomst wordt georganiseerd over
algemene onderwerpen en dat er later bijeenkomsten worden georganiseerd over andere
inhoudelijke onderwerpen. Er is al een aantal vragen van de afgevaardigden beantwoord en
het bureau komt met een programma met betrekking tot de inhoudelijke dossiers.
De heer De Wit meent dat het een gemiste kans is dat dit nu weer onder een algemeen
trainingsprogramma wordt gehangen.
De voorzitter voegt toe dat als afgevaardigden vragen hebben, ze altijd het bondsbureau
kunnen benaderen.
Mevrouw Mura geeft aan de drie nieuwe afgevaardigden aangeboden te hebben met haar
te overleggen/bellen. 1 afgevaardigde had daar geen behoefte aan, met de andere twee
heeft ze gebeld.
De heer Reudink geeft aan dat is afgesproken dat afgevaardigden bijgepraat zullen worden
over diverse onderwerpen als bijvoorbeeld digitale marketing.
[….storing]
Daarnaast is de afspraak gemaakt dat met betrekking tot het versterken van de
bondsvergadering doorgesproken zal worden over het rapport van Thomas Wijers. Er zal
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worden gestart met wat de rol inhoudt en hoe de taken van de afgevaardigden zullen
worden ingevuld.
Er zijn geen verdere vragen meer over de stand van zaken van de actielijst.
5.
Beleid
5.1
Jaarplan 2021, Bijlage Jaarplan AirBadminton
Mevrouw Mura licht toe dat het een mooi jaarplan is met veel ambitie. Er wordt gekeken
wat er van 2020 ingehaald kan worden. De focusprojecten betreffen AirBadminton,
vernieuwing van de competitie, Bamito en sponsoring. De hoop wordt uitgesproken dat
corona toelaat dat al deze activiteiten worden uitgevoerd.
De heer Scholtes geeft aan een concreet plan van aanpak te missen en vraagt welke acties
ondernomen zullen worden om de doelen te bereiken.
Mevrouw Mura antwoordt dat dit voor Bamito en AirBadminton al uitgebreid beschreven is.
Voor de andere twee focuspunten moet nog een jaarplan worden gemaakt.
De heer De Wit vraagt of er niet te veel hooi op de vork genomen wordt en hoopt niet
volgend jaar te zien dat de helft van de doelen niet gehaald zijn. Er is wel een goede stap
gemaakt met het helderder en meetbaarder maken van de doelen.
Mevrouw Mura denkt dat het plan uitgevoerd kan worden en dat er mooie resultaten
bereikt zullen worden.
De voorzitter voegt toe dat er een slag is gemaakt om alles zo concreet mogelijk te maken.
Alles valt en staat natuurlijk wel bij de ontwikkelingen met betrekking tot corona. Er ligt een
mooi en ambitieus plan dat een mooie basis biedt voor het komende jaar.
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe de trainers voor Bamito worden gezocht en opgeleid en
of het realistisch is dat er volgend jaar zo veel trainers zijn.
Mevrouw Mura antwoordt dat op basis van de monitor en gesprekken de inschatting is dat
het realistisch is. Ze geeft tevens aan het niet zeker te weten maar te denken dat de trainers
voornamelijk nieuwe mensen zullen zijn. Ze gaat aan de collega die over Bamito gaat, vragen
hoe het zit en koppelt de informatie terug naar Versantvoort.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met het Jaarplan 2021 en de
bijlagen en daarmee is het jaarplan vastgesteld.
5.2
Bestuurlijke vernieuwing
De heer Reudink licht toe dat ook dit jaar een bestuursevaluatie is uitgevoerd volgens de
Code Goed Sportbestuur. NOC*NSF is ook bezig met het vaststellen van een Code Goed
Sportbestuur.
Bestuurlijke vernieuwing bestaat uit twee onderdelen. Met betrekking tot het versterken
van de bondsvergadering is toegezegd dat het bestuur en het bureau de afgevaardigden
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beter willen begeleiden. Dit houdt in dat wordt uitgelegd wat de functie inhoudt en dat er
gesproken wordt over hoe dat de komende periode vormgegeven wordt. Komende maandag
is de sessie met NOC*NSF waarin wordt uitgelegd wat de rol van afgevaardigde inhoudt.
Gevraagd wordt of iedereen zich al voor deze sessie heeft aangemeld. De heren Seinen,
Neelis, Seggers en Scholtes en mevrouw Versantvoort melden zich tijdens de vergadering
aan.
Het plan is om in januari het rapport van Thomas Wijers te bespreken via een online sessie
met de afgevaardigden. De heer Wijers zal hier zelf ook bij aansluiten. Het bureau zal hier
een datum voor prikken.
De heer De Wit stelt dat dit traject begonnen is omdat er te weinig middenkader was dat
kon doorstromen naar afgevaardigde. Iemand die afgevaardigde wordt zou al opgeleid
moeten zijn en er zou dan ook meer gefocust moeten worden op de stap daar voor zodat
mensen weten wat het afgevaardigde zijn inhoudt en wat ze moeten beheersen.
De heer Reudink meent dat als iemand solliciteert, hij of zij moet weten wat de functie
inhoudt. Er is onderzoek gedaan maar er blijkt geen kant en klare opleiding te zijn om
afgevaardigden op te leiden. De KNVU is een dergelijke opleiding aan het ontwikkelen en BN
is met hen in overleg of BN ook deze opleiding zou kunnen gebruiken.
De voorzitter heeft begrip voor het punt van de heer De Wit maar geeft ook aan dat het best
ingewikkeld om mensen warm te krijgen voor dergelijke functies.
De heer Reudink ligt toe dat het voorliggende plan van aanpak in gezamenlijkheid is
opgesteld. Het streven is dat de kweekvijvers vanuit de regio gevuld worden. De taken zullen
meer gericht worden op verenigingsondersteuning waar het de afgelopen periode vooral
wedstijdsport was. Het doel is dat de verenigingen het gevoel krijgen meer onderdeel van
het geheel te zijn. Er is al met diverse regiocoördinatoren gesproken en in het plan van
aanpak is opgeschreven hoe er het komende half jaar aan de slag wordt gegaan om te
komen tot goed bezette regioteams die de regio-ondersteuning goed kunnen oppakken.
De heer Eerden vraagt of er een aanpak is om de verenigingen beter in contact te krijgen
met de regio.
De heer Reudink geeft aan dat in de regio Noord de verenigingen gebeld zijn door de
regioteamleden met de vraag waar ze de verenigingen mee kunnen ondersteunen. Het
beeld is dat dat heel concrete activiteiten moeten zijn. Hierbij valt te denken aan
ProbeerBadminton.nu en het aanreiken van nieuwe leden.
Mevrouw Duijndam merkt op dat verenigingen vooral met zichzelf bezig zijn.
De heer Reudink denkt dat dat klopt en geeft aan dat dat omgedraaid zou moeten worden.
Daarom is het goed om actief een aanbod te doen zodat de verenigingen weten dat er een
bond is die ondersteuning kan bieden. Veel verenigingen hebben het lastig en zijn op zichzelf
gericht en juist dan moeten ze geholpen worden om weer op de rails te komen.
De heer Seinen merkt op dat er veel afstand is tussen de verenigingen en BN.
De Reudink geeft aan dat het idee er ligt om hier ook een plan voor op te stellen om de
verenigingen weer te binden aan het regioteam.
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Mevrouw Mura merkt op dat veel verenigingen BN wel weten te vinden. Het is belangrijk dat
de verenigingen BN ook weten te vinden voordat ze in nood zijn en daar wordt nu aan
gewerkt.
Mevrouw Versantvoort suggereert om per regioteam te kijken of het team zelf hulp nodig
heeft.
De heer Reudink licht toe dat er met elk regioteam wordt gesproken over de taken die ze
willen uitvoeren en of ze daar de mensen voor hebben.
5.3
Integriteit
De voorzitter licht toe dat er geen stuk bij dit agendapunt zit. Er wordt aan gewerkt maar het
was nog niet voldoende om aan de vergadering voor te leggen. Er wordt nu met NOC*NSF
gekeken welke mogelijkheden er zijn om hier invulling aan te geven. Integriteit en ethiek
kent vele aspecten. Er wordt aan gedacht om een adviescommissie integriteit en ethiek in te
richten.
Het streven is om het stuk in februari aan de vergadering voor te leggen en dan zal op dit
punt worden teruggekomen.
6.
Financiën
6.1
Vaststelling contributietarieven 2021
De heer Verbeek licht toe dat begin dit jaar de gewijzigde contributiesystematiek is
vastgesteld. Er is besloten om de tarieven voor 2021 niet te indexeren. Dit, deels vanwege
corona en om verwarring te voorkomen. Dit ligt voor ter besluitvorming.
De voorzitter stelt vast dat iedereen akkoord is en dat daarmee het voorstel wordt
vastgesteld.
Er komt een vraag over het wel of niet betalen van de teambijdrage.
De heer Verbeek geeft aan dat er reacties binnen zijn gekomen via de regiovergaderingen
dat de lijn die het bestuur uitzet begrepen wordt. Nog niet alle reacties zijn binnengekomen.
Mevrouw Duijndam geeft aan dat de competitiebijdrage 56% is en dat de
verenigingsbijdrage laag en een heel klein aandeel. De verenigingsbijdrage is voor alle clubs,
ongeacht de grootte, even hoog wat er toe leidt dat grote verenigingen daar voordeel bij
hebben. Gevraagd wordt hoe dit is ontstaan.
De heer Verbeek antwoordt dat dit is ontstaan uit keuzes uit het verleden om tot een
contributiesystematiek te komen die recht doet aan alle signalen die naar voren zijn
gekomen. Alle onderwerpen waar contributie voor wordt betaald en waarmee de bond
wordt gefinancierd zijn organisch ontstaan.
De discussie rondom de contributiesystematiek moet niet opnieuw gevoerd worden, dit is
de uitkomst van de gesprekken. Het is weliswaar niet het plaatje dat het bestuur voor ogen
heeft maar het is voor nu wat het is.
De voorzitter voegt toe dat deze vraag toch nog een keer in het bestuur besproken zal
worden.
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Mevrouw Versantvoort geeft aan dat het goed is dat de contributie per team voor de jeugd
omlaag is gegaan, dat zal de drempel verlagen. Gevraagd wordt waar de toernooiheffing
voor is.
De heer Verbeek antwoordt dat het een onderdeel is om een stuk contributie te innen. Dit is
ontstaan omdat er door het bureau bepaalde werkzaamheden voor verricht worden.
De voorzitter voegt toe dat het dus een algemene heffing is.
De heer De Wit merkt op dat er nu vragen worden gesteld die onderdeel van de on boarding
van nieuwe afgevaardigden zouden moeten zijn zodat deze vragen voorkomen kunnen
worden.
De voorzitter beaamt dit maar merkt ook op dat vragen gesteld mogen worden. Het is ook
goed om weer over iets na te denken, niet alles uit het verleden moet ook zo blijven.
De heer Neelis voelt mee met het punt van de heer De Wit. Er moet zo snel mogelijk een
bijeenkomst gepland te worden om de nieuwe afgevaardigden bij te praten over de punten
van de afgelopen jaren, zoals ook de kweekvijver.
De voorzitter is het hier mee eens. De nieuwe afgevaardigden zullen op korte termijn
worden bijgesproken over onderwerpen als financiën en de kweekvijver. Het bestuur en het
bureau zullen dit oppakken.
6.2
Begroting 2021 en toelichting
De heer Verbeek licht toe dat de weergave een uitkomst is van de afspraak uit de
bondsvergadering van enkele jaren geleden. De verwachting is dat de daling van het ledental
minder zal zijn dan voorheen en dat de competitieteams minder tot niets zullen dalen.
Er zit ambitie in de begroting en er moet hard gewerkt worden om contributie binnen te
halen middels aanmelden leden alsook met nieuwe verdienmodellen. Als dat niet lukt zal
gekeken moeten worden hoe op een andere manier de kostenstructuur en de dienst- en
productverlening ingericht kan worden.
De heer Van Voorthuijsen van de financiële commissie komt terug op de contributietarieven.
De contributiesystematiek is opgezet aan de hand van klachten uit het verleden dat er een
vaste contributie was per lid en een geringe bijdrage competitie. De systematiek is opgezet
om het totaalplaatje gelijk te houden waarbij de recreatieve spelers minder betalen dan
voorheen.
De heer De Wit licht toe dat de begroting is doorgesproken met de financiële commissie. Het
is een moeilijke situatie met veel onzekerheid en de heer Verbeek heeft prima scenarioanalyses opgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat de heer Verbeek in staat is om bij te
sturen bij veranderingen. De financiële commissie meent dat er een solide begroting is
neergelegd.
Mevrouw Duijndam geeft aan te hopen dat de verenigingsondersteuning niet minder wordt
nu er minder voor begroot worden.
De heer Verbeek antwoordt dat de verenigingsondersteuning niet minder zal worden.
Bamito is onder promotie in de begroting opgenomen maar komt natuurlijk wel ten gunste
van de vereniging.
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De bijdrage aan Topbadminton is jarenlang 250.000 euro geweest. De afgelopen jaren zijn
dalingen niet verdisconteert naar de bijdrage Topsport. Het bestuur vindt de voorgestelde
mutatie waarbij een deel terugvloeit naar de algemene begroting.
De voorzitter stelt vast dat iedereen akkoord gaat en daarmee is de begroting vastgesteld.
6.3
Meerjarenprognose
De heer Verbeek licht toe dat in de bondsvergadering is afgesproken om een
meerjarendoorkijk te geven en terug te kijken op de vorige doorkijk. In het staatje op pagina
2 is de ontwikkeling van de contributie van de afgelopen jaren te zien. Dat biedt een basis
voor wat verwacht kan worden als er in de context van nu aan de radertjes van contributie,
subsidie en nieuwe verdienmodellen wordt gedraaid.
Er zijn vier scenario’s opgesteld. Een scenario is gebaseerd op de trend die tot nu toe te zien
is, jaarlijks -5%, een scenario, -3%, waar ook de begroting op gebaseerd is. De hoop is dat het
tij gekeerd kan worden en de ambitie zit minimaal bij scenario 2 maar het liefst bij scenario
1.
Uit scenario 2 blijkt dat het nodig is om te groeien en nieuwe inkomstenbronnen te krijgen
om de dienstverlening te kunnen blijven bieden.
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn dat dit een goed uitgangspunt is voor de
verdere discussie over de financiële huishouding van BN.
6.4
Project Verdienmodellen
Mevrouw Mura dankt iedereen die aan het project heeft meegewerkt. De inzichten uit het
project zijn gekoppeld aan andere ontwikkelingen in de sportwereld. Dit heeft geresulteerd
in een andere manier van denken. Tijdens het traject heeft het bureau de wensen en
behoeften van verenigingen beter leren kennen. De grootste behoefte ligt in langdurige
ondersteuning. Daarom is het product Bamito gemaakt dat de verenigingen helpt bij het
opbouwen van de jeugdafdeling. Woosh! is een product voor registratie maar kan ook een
verdienmodel zijn voor de verenigingen. Met AirBadminton worden ongebonden sporters
bereikt en er is een webshop gecreëerd. BN is dus meer gaan ondernemen.
Presentatie over digitale marketing en datamarketing door Damian François van
Sportscloud.
De heer François geeft een presentatie en voegt daar het volgende aan toe:
- Sportscloud houdt zich bezig met het bereiken van de doelgroep.
- De wereld is de de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd en de afgelopen 7 maanden heeft
dat een extra vlucht genomen.
- Interacties vinden veelal via digitalisering en organisaties moeten zich daar op aanpassen.
- Ook ouderen maken gebruik van digitale media, en achter elke interactie ontstaat digitale
informatie, data.
- Waar vroeger marketing ging over het bereiken van zoveel mogelijk mensen met één
bericht. verschuift het nu naar het leren kennen van de doelgroep zodat de doelgroep
gerichter benaderd kan worden.
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- Voor organisaties verschuift de waarde naar targeting. Een miljoen Facebook-likes heeft
minder waarde dan 100 profielen.
- Bij een profiel is meer bekend van een persoon zoals leeftijd, opleiding of interesse in een
bepaalde sport.
- Alleen als je de klant kent kun je hem relevant benaderen, data as a service.
- het is belangrijk dat inspelen op een bepaalde behoefte real time gebeurt.
- Hoe meer je weet van een persoon des te beter ben je in staat om de klantreis te managen.
- Er ligt behoefte bij de consument op het gebied van digitaal verkeer. Slimme, relevante
advertenties zijn in.
- Mensen zijn bereid data te delen als ze hiervoor een meer persoonlijke ervaring
terugkrijgen.
- Er zijn 32.000 leden waarbij het verdienmodel de contributie is. Vaak kom je met deze
doelgroep fysiek in contact. Daaromheen zit een grotere doelgroep zoals de ongebonden
sporters. Deze groep is minder gemakkelijk te bereiken. Het contact met deze doelgroep is
vaak digitaal. Inkomsten uit de doelgroep halen dient dan ook op een andere manier plaats
te vinden zoals bijvoorbeeld via de webshop of evenementen.
- Om meer met deze doelgroep in contact te komen is het belangrijk deze doelgroep te leren
kennen.
- Om het CRM-systeem is een Customer Data Platform gebouwd dat op de kanalen van BN
het gedrag van bezoekers registreren. Zo worden profielen opgebouwd.
- Om de doelstellingen te behalen wordt in vier fases gewerkt.
- Er zijn nieuwe tools toegevoegd zoals een e-mailtool.
- Sportscloud draagt veel kennis aan het bondsbureau zodat het bureau ook zelfstandig aan
de slag kan.
- Door slimme technieken toe te passen zijn de marketingresultaten verbeterd. Hierdoor zijn
e-mails vaker geopend en is er vaker doorgeklikt dan bij eerdere campagnes.
- Ten opzichte van 2019 zijn paginaweergaven, unieke weergaven en aantal gebruikers
toegenomen.
- Door slimmer campagne te voeren kan het budget efficiënter besteed worden.
De heer Seggers geeft aan A/B-testing te missen en vraagt wat er nu meer gedaan is tegen
welke budgettaire meerkosten.
De heer François geeft aan dat het een continu proces is met het marketingcommunicatieteam van BN.
Mevrouw Versantvoort vraagt of het doel voor de verenigingen is om aan meer leden te
komen of om ook aan meer inkomsten te komen.
De heer François antwoordt dat beide mogelijk is. Een database kan ten behoeve komen van
verenigingen. AirBadminton heeft daar mooie voorbeelden in laten zien. Daarnaast is er de
mogelijkheid om ook andere verdienmodellen te ontwikkelen. Het e-commerce-model is
daar een voorbeeld van.
De heer Eerden vraagt of het CRM-stuk van kijken of e-mails aankomen ook intern wordt
toegepast op de verenigingen.
De heer Reudink antwoordt dat bekend is dat er problemen zijn met e-mails naar besturen.
Op dat front bestaat een communicatieprobleem en daar moet wat aan gedaan worden.
8

Mevrouw Van den Bergh voegt toe dat het een uitdaging is om verenigingen te bereiken.
Daarom zijn de verenigingsmailadressen in het leven geroepen en deze worden nu
aangevuld met reguliere adressen die bijvoorbeeld op websites van verenigingen te vinden.
De uitdaging komt vooral door wisselingen van bestuursleden en het ontvangen van de
juiste e-mailadressen van de verenigingen te ontvangen. Het bereik op mailings ligt tussen
de 45 tot 50%. Met de vouchercode ten aanzien van de AVG bleek dat er veel verenigingen
bereikt worden.
De heer Eerden geeft aan hier veel urgentie in te zien. Hij suggereert om mensen die mails
niet openen na te bellen.
De heer Seggers verwijst naar de resultaten en geeft aan dat als er meer aan digitale
marketing gedaan wordt elke inspanning spaak loopt omdat de inspanning niet gelijk is.
Gevraagd wordt hoe je tot een eerlijke resultaatevaluatie komt.
De heer François antwoordt dat altijd wordt geprobeerd om een evaluatie te doen van de
communicatie. Daarnaast wordt er ook naar de markt wordt gekeken en vergeleken met
andere sportorganisaties.
De voorzitter stelt voor dat de heer Seggers misschien eens mee kan denken in dit proces.
De heer Wit vraagt wat de strategische keuzes achter Woosh! zijn geweest. Het is niet
gebruiksvriendelijk en zijn club is afgehaakt.
De heer Deken licht toe dat vanwege corona geregistreerd moest worden wie op een baan
ging spelen en Woosh! biedt een functie voor baanreservering. Daarnaast kan het een
verdienmodel zijn als niet alle banen gebruikt worden door de vereniging. Ook worden er
ranglijsten in de app opgesteld en kan men in heel Nederland zien waar gebadmintond kan
worden.
De heer De Wit werpt tegen dat de app wel goed moet werken omdat mensen anders
afhaken. De meeste verenigingen werken met labelborden en Woosh! wordt niet als
vervanging daarvan gezien.
De heer Deken licht toe dat er continu gewerkt wordt om de functionaliteit te verbeteren.
Hij begrijpt dat het goed werkt en dat de functionaliteit als steeds prettiger wordt ervaren.
De voorzitter geeft aan dat het signaal helder is. BN moet mee in de digitale ontwikkelingen
en dat zal met vallen en opstaan gebeuren.
7.
Competitiereglement
7.1
Wijziging Competitiereglement
De voorzitter licht toe dat dit punt niet ter besluitvorming voorligt, dat zal in februari
gebeuren.
De heer Gelauf geeft aan dat het voorstel is om het punt nu wel inhoudelijk te bespreken.
Het nieuwe reglement zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden, dit zal nog aan
de tekst worden toegevoegd.
De heer Baas geeft aan dat er binnen de regio nog steeds competitievormen zijn die ook
willen aanhaken bij dit reglement.
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De heer Gelauf stelt dat het uitgangspunt is dat je in het competitiereglement zoveel
mogelijk vaste gegevens hebt zitten. Zaken die in de uitvoering zitten wil je niet in het
reglement omdat veranderingen dan zo lang duren.
In formele zin vallen competities die in de regio worden georganiseerd, behoudens de
jeugdcompetitie, onder de recreantencompetities. Daarvoor kan zelf een reglement worden
opgesteld maar er kan ook verwezen worden naar het competitiereglement.
De heer Baas licht toe dat het niet alleen recreantencompetities zijn.
De heer Gelauf antwoordt dat voor speciale regionale competities gekeken moet worden
hoe dit het best vormgegeven kan worden.
De voorzitter stelt voor dat beide heren hier buiten de vergadering contact over hebben.
De heer Eerden vraagt of de inwerkingtreding niet eerder kan.
De heer Gelauf antwoordt dat dit gezien de looptijden die in het reglement staan niet anders
kan. Er staan looptijden in die langer zijn dan bij een statutenwijziging.
De heer Eerden geeft aan dat er de facto niets verandert en stelt voor tussentijdse
vergaderingen uit te schrijven zodat het een hamerstuk kan worden.
De voorzitter stelt dat de wens is om het reglement eerder vast te stellen zodat het komend
seizoen al in werking kan treden.
De heer Gelauf zegt toe uit te zoeken of dit mogelijk is en zal hier de volgende week op
terugkomen.

De heer De Wit stelt dat het plan voor AirBadminton ambitieus is. Hier is funding voor nodig
en deze zal niet uit de begroting komen. Veel geld is een randvoorwaarde voor het succes
van AirBadminton. Gevraagd wordt hoe de funding binnengehaald gaat worden.
De heer Deken licht toe dat afgelopen jaar het platform gelanceerd is met subsidie van
NOC*NSF en financiële bijstand van de BWF. Dit jaar konden een aantal zaken niet worden
uitgevoerd waardoor bedragen gerealloceerd worden. De ambitie is om volgend jaar de
doorontwikkeling te maken en daar is 125.000 euro voor nodig. Met de reallocatie en het
sponsorship van Adidas is er al 80.000 euro gerealiseerd en BN is nu bezig om de rest van de
funding rond te krijgen via sponsoring en partnerships. Daarnaast is er een goede kans dat er
geld verdiend wordt via het platform met de webshop. Er komt dus inderdaad geen geld uit
de begroting.
De heer Verbeek vult aan dat 125.000 euro begroot is. BN heeft van NOC*NSF toestemming
gekregen om een groot deel van de 100.000 euro in 2021 in te zetten omdat in 2020 niet
veel kon plaatsvinden.
8.
Rondvraag
De heer Seggers geeft aan dat teams toch de volledige contributie moeten voldoen als de
competitie niet kan worden uitgespeeld. Gevraagd wordt of er compensatiemogelijkheden
zijn voor teams die in de problemen komen.
De heer Verbeek licht toe dat in de vorige week verstuurde notitie is aangegeven dat er nog
een aantal trajecten lopen. Het Rijk geeft 60 miljoen euro aan het NOC*NSF om de
verenigingsstructuur sport te steunen. Naar verwachting komt er in december of januari
meer duidelijkheid over de verdeling van deze gelden. Het bestuur ziet dat als vertrekpunt
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om voor te leggen hoe het dit ten gunste wil laten komen van verenigingen die het echt
nodig hebben. De eigen middelen zijn beperkt.
In de tussentijd kunnen er afspraken gemaakt worden over het tempo van betalen van
nota’s.
9.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun deelname, wenst een ieder alvast fijne feestdagen en
sluit de vergadering om 12.25 uur.
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