Agendapunt 4

Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering

Datum
Nr overleg
1. 241118

Actie

2. 150619

Nadenken over het verbeteren van de wijze waarop de
digitale stukken worden aangeleverd en (be)werkbaar
zijn.

3. 150619

Nadenken over hoe om te gaan met verenigingen
opgericht voor alleen het spelen van competitie.
Onderzoeken of de prioriteiten in het
meerjarenbeleidsplan goed zijn gesteld of dat nog
aanpassingen moeten worden gedaan.

In uitvoering
In uitvoering

Dit is een lopend traject. Op dit
moment hebben we geen voorstel voor
aanpassing.

Het plan grijze leden aanmelden in de zomer verder
uitwerken zodat het duidelijk wordt wat er naar de
verenigingen wordt gecommuniceerd en wat de
mogelijke rol van de afgevaardigden zou kunnen zijn.
Inspanning leveren om bij de volgende Bondsvergadering
het onderwerp integriteit te bepreken en te duiden.
Nieuwe afgevaardigde niet alleen een taakomschrijving
mee te geven maar ook een toelichting te geven op de
lopende dossiers.

Uitgevoerd

Periodiek zal de BV geïnformeerd
worden over de voortgang.

4. 150619

5. 150619

6. 301119
7. 301119

Jaarplan meetbaar maken.

Afronding

Status

Stand van zaken 10 september 2020

Uitgevoerd (en
wordt ieder jaar
uitgevoerd)
Uitgevoerd

Jaarplan: hierin zijn de activiteiten
gekoppeld aan een concreet
doel/resultaat.
De stukken worden op de website
geplaatst en er wordt geen bundel
meer aangeboden. Tevens wordt een
samenvatting van de stukken geplaatst.

In uitvoering
Nog niet uitgevoerd

Het wordt uitgevoerd na de
verkiezingen in september 2020

8. 301119

Een visie voorleggen over de koers voor de komende
jaren.

In uitvoering

9. 010220
0

E-mail Sandra van Rooijen over het doen van kwalitatief
of kwantitatief onderzoek van waaruit de analyse en de
probleemstelling worden gedefinieerd behandelen.

Uitgevoerd

10. 010220

Notitie opstellen over wat te doen met de sporters die
geen lid zijn van een vereniging voor Jaarvergadering
2020.
Presentatie nieuwe leerlijn badminton sturen
afgevaardigden.
Stand van zaken van de werkgroepen wedstrijdaanbod in
relatie tot lidmaatschap’ geven bij Jaarvergadering.

Nog niet uitgevoerd

11. 010220
0
12. 010220

Het bondsbestuur komt hier op terug
tijdens de BV 281120 of BV in het
voorjaar 2021
Er is contact geweest met Van Rooijen.
Het punt wordt meegenomen in het
visietraject.

Is uitgevoerd
In uitvoering

Een stuk wordt voor de Jaarvergadering
verzonden naar de afgevaardigden.

