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Agendapunt 4 Verslag Bondsvergadering Badminton Nederland d.d. 1 
februari 2020 

 
Aanwezigen: 

afgevaardigden Regio Noord 
 
J. Baas 
J. Seggers 
 

afgevaardigden Regio Oost 
 
E. Bakker 
J. Beelen 
 

 

afgevaardigden Regio Centrum 
 
P. de Wit 

afgevaardigden Regio Noord-
Holland  
 
J. Apeldoorn  
G. Berkelmans 
S. van Rooijen 
 

afgevaardigden Regio Zuid-
West 
 
M. Duijndam 
A. Eerden 
P. Jansen Schoonhoven 
G.J. Le Roy 
G. Scholtes 

afgevaardigden Regio Noord-
Brabant 
 

J. Bouwmans 
W. Koornstra 
F. Neelis 
 

afgevaardigden Regio 
Limburg 
 
F. Ang 
M. Schormans 
 

Adviserende leden 
 
 
T. Jille 
G. Kortenaar 
J. Nouwt 
W. van Voorthuijsen 
 

 
 

bondsbestuur 
 
M. Bezuijen 
A. Gelauf 
B. Reudink 
P. van Soerland 
R. Verbeek 
 
 

Werkorganisatie 
 
H. Boosman 
R. de Keijzer 
B. Mura 
D. Oosterbeek 
J. Peeters 
I. Vaessen 
J. Wals 
 

Overige aanwezigen 
 
K. van Dieën 
R. Oskam 
M. Rosanow 
E. Ruimschotel 
R. Schotsman (notulist) 
R. Salawan Bessie 
T. Wijers 
C. Wortel 
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Verslag van de Bondsvergadering d.d. 1 februari 2020 
 
1.  Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Bezuijen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vergadering is 
ingelast in verband met het voorstel nieuwe contributiesysteem. De mensen op de tribune 
en de tijdelijke Technisch Directeur (TD), de heer Jaap Wals worden van harte welkom 
geheten. 
De agenda wordt vastgesteld 
2.  Benoeming leden van het stembureau 
Voorzitter Bezuijen vraagt of kan worden ingestemd met de benoeming van de voorgestelde 
leden van het stembureau: Oosterbeek, Rosanow, Nouwt en Ruimschotel. De vergadering 
stemt hier mee in.  
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn twee ingekomen stukken. Het bestuur heeft al gereageerd op het stuk van de heer 
Kuijten. De vragen van de heer Eerden zullen bij de rondvraag worden besproken. 
 
De heer Gelauf licht toe dat hij binnen het bestuur de taak van secretaris op zich heeft 
genomen. Daarnaast zal hij zich bezig houden met wedstrijdzaken, waarbij de eredivisie 
samen met de heer Van Soerland zal worden gedaan.  
 
Voorzitter Bezuijen deelt mee dat het ledenaantal in 2019 met 2,3% is gegroeid. 
Vanzelfsprekend is het bestuur blij met deze groei en hoopt zij dat de groei voortzet. Er is 
wel sprake van een daling bij de categorie jeugd. Het bestuur is de ontwikkeling in het 
ledenaantal aan het analyseren.  
 
Vanuit het innovatiefonds van NOC*NSF heeft Badminton Nederland een subsidie van 
100.000 euro gekregen voor AirBadminton. Het plan hieromtrent wordt uitgewerkt en het 
bestuur zal hier later op terugkomen. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de inzet 
van het bureau op dit gebied.  
 
Er zijn verder geen mededelingen. 
 
4.  Verslag Jaarvergadering d.d. 30 november 2019, Besluitenlijst en Actielijst en 
verslag  
Het verslag worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Le Roy aan dat hij graag een onderbouwing 
zou zien van de uitgangspunten van de notitie. Met name wordt gevraagd naar waarom 
meer leden aangemeld zouden worden als de contributie met 30% omhoog gaat.  
Voorzitter Bezuijen stelt voor om dit punt bij agendapunt 5.1 te bespreken.  
 
Besluiten en actielijst 
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Het bestuur heeft een lijst met de stand van zaken van de actiepunten Bondsvergadering 
doen rondgaan. De leden van de vergadering worden uitgenodigd er nu vragen over te 
stellen of om per e-mail vragen in te dienen. 
 
5.  Beleid 
5.1  Voorstel contributiesysteem per 2021 
De voorzitter licht toe dat het aangepaste voorstel conform afspraak voor de kerst is 
rondgestuurd en geeft het woord aan de heer Verbeek. 
 
De heer Verbeek licht toe dat het bestuur na de bondsvergadering van 30 november 2020 
heeft gekeken naar alle informatie die is binnengekomen en verzameld. Ook is onderzocht of 
er sinds de aanpassing van het contributiesysteem in 2014 een verandering zichtbaar was in 
deelname aan de competitie in relatie tot het aantal leden. Gebleken is dat vanaf 2014 de 
deelname aan de competitie sterker is afgenomen dan in de periode daarvoor. De gedachte 
dat de aanpassing voor een deel van de verenigingen van invloed is geweest op het 
inschrijven van teams werd daarmee bevestigd.  
Het was duidelijk dat er geen draagvlak was voor het oorspronkelijke voorstel. Het bestuur is 
van mening dat er desalniettemin een aantal vraagstukken opgelost dient te worden. 
Het bestuur heeft in het gewijzigde voorstel bewust gekozen voor de jeugd omdat dit de 
hoofdaanleiding was om het contributiesysteem aan te passen. Daarmee is er voor gekozen 
om de opstapcompetitie gratis te maken en de bijdrage voor de juniorencompetitie te 
verlagen om de  doorstroom van opstap- naar juniorencompetitie  te bevorderen. Om dit te 
financieren werd in voorstel het lidbedrag iets verhoogd. Hiermee is gepoogd om invulling te 
geven aan de problematiek en het bestuur hoopt dat het voorstel voldoende draagvlak heeft 
om zo voor de jeugd een oplossing te bieden.  
 
De heer Le Roy geeft aan de analyse niet te delen en vraagt het bestuur om de analyses te 
onderbouwen. Er wordt gesteld dat men de jeugd kwijtraakt omdat de competitie te duur 
zou zijn. De heer Le Roy meent dat de jeugd verdwijnt omdat de jongeren andere interesses 
krijgen en geen tijd meer hebben voor competitie.  
Het bestuur spreekt over de balans tussen inkomsten en contributie. De heer Le Roy mist 
hierbij de balans tussen inkomsten en uitgaven. Minder leden en minder competitie 
betekent minder inkomsten en zou daarmee ook minder uitgaven moeten betekenen. 
Het is goed dat er nu aandacht is voor alternatieve competities. Dit komt echter te laat en er 
had eerder op veranderingen ingespeeld moeten worden.  
 
Voorzitter Bezuijen stelt voor om een rondje langs de afgevaardigden te maken zodat het 
bestuur daar later op kan reageren. 
 
Mevrouw Duijndam geeft aan dat verenigingen zich afvragen, als er geen jeugdleden zijn, 
waarom de competitie gratis moet. Er moeten eerst meer jeugdleden komen en zij had 
graag meer argumenten voor dit voorstel gezien.  
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De heer Berkelmans geeft aan met mevrouw Mura per e-mail een discussie te hebben 
gevoerd over het contributiesysteem. Dit ging vooral over het aan- en afmelden van leden 
bij de bond. Het is opvallend dat als een lid dat gedurende het jaar wordt aangemeld naar 
rato van het moment van aanmelden de lidbijdrage moet betalen  maar dat als een lid 
gedurende het jaar wordt afgemeld er geen restitutie plaatsvindt. Gevraagd wordt of als een 
lid zich bij de ene club afmeldt en zich bij een andere club aanmeldt er twee keer betaald 
moet worden. 
Mevrouw Mura antwoordt dat dat niet het geval is.  
 
De heer Le Roy vraagt of als een lid in juni wordt aangemeld er voor het gehele jaar wordt 
betaald. 
De heer De Wit geeft aan dat er meer positieve dan negatieve reacties vanuit de 
verenigingen zijn gekomen over het voorstel. De verenigingen hebben aangegeven dat ze blij 
zijn dat er naar ze geluisterd is en dat er wat is gedaan met de input die is gegeven tijdens de 
regiovergaderingen en de bondsvergadering. Hij heeft vanuit de verenigingen volledige 
support gekregen voor dit voorstel waar de reactie op het vorige voorstel louter negatief 
was.  
 
De heer Jansen Schoonhoven licht toe met mevrouw Mura en de heer Reudink overleg te 
hebben gehad over het democratisch gehalte in de verenigingen. Er is een verschil van 
betrokkenheid tussen de recreanten en de competitiespelers. Hij betreurt dat recreanten 
niet bezig zijn met wat er speelt in de bond. 
De recreanten worden nu meer belast. Dit heeft bij een aantal mensen tot een schrikreactie 
geleid. In de regio Zuid Holland zijn veel recreatieve competities die veel mogelijkheden tot 
flexibiliteit bieden. Binnen de verenigingen is hier veel belangstelling voor.  
De vijf afgevaardigden van Zuid-West hebben allen 20 verenigingen benaderd. Gebleken is 
dat 8 op de 20 verenigingen gebruik maken van de goedkopere competities. Bij grote 
verenigingen wordt de keuze hierover aan de spelers gelaten. Deze discussie is opgekomen 
na het voorstel over de 40 euro. Er wordt nu ook sceptisch gekeken naar het bedrag van 
€14,55 en dit wordt als een behoorlijke correctie ervaren. Het prijselement blijkt een 
belangrijke rol van betekenis te spelen. 
Daarnaast is gebleken dat er bij veel verenigingen veel grijze leden zijn. Gevraagd wordt hoe 
hier mee om wordt gegaan. Als de bond er naar streeft om de mensen uit de goedkopere 
competities binnen te halen zal er iets met de prijzen worden gedaan. Hierbij valt te denken 
aan een lager tarief voor recreanten.  
 
Mevrouw Duijndam geeft aan dat e-mail vanuit de bond vaak niet bij de juiste persoon 
terecht komt en vraagt hier aandacht voor. 
 
De heer Beelen verwijst naar de discussie over de recreanten en stelt dat er in het verleden 
een veel hoger bedrag werd berekend. Er is toen besloten om dit te verlagen. Gebleken is 
dat dit geen enkel effect heeft gehad. Een lagere prijs leidt niet tot aanmelden en de 
discussie moet dan ook gericht zijn op wat de verenigingen moeten doen om de leden aan te 
melden. 
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De heer Le Roy geeft aan dat er 98 verenigingen zijn aangeschreven en dat 30 verenigingen 
hebben gereageerd. De reacties zijn verdeeld. Ook de verenigingen die voor het voorstel 
stemmen hebben een aantal aantekeningen gemaakt: 
- Dit is geen oplossing voor de benoemde problemen maar slechts een verschuiving 
van kosten. 
- Er is geen groei in het deelnemen aan competities en minder leden zal leiden tot 
minder competities. 
- Er wordt alleen naar de inkomsten gekeken. 
- Als het bedrag nog verder omhoog gaat dan zal een aantal verenigingen stoppen met 
het lidmaatschap van de bond. Op termijn wordt de bond onbetaalbaar.  
- Zorg voor meer zichtbaarheid bij de recreanten, communiceer naar de recreant en 
niet naar de vereniging. 
- Verenigingsondersteuning is een kerntaak maar moet gratis zijn. Voor een lespakket 
of een diploma moet worden betaald terwijl de verenigingen al betalen aan de bond. 
- Meld eerst de grijze leden aan en praat dan pas over contributie. 
- Waarom geen lagere bijdrage voor de senioren? 
- Wat is het nut van het nieuwe voorstel. 
De regio Zuid-West zal haar stemverhouding op basis van deze inbreng laten gelden.  
 
De heer De Wit onderschrijft het verhaal van de heer Beelen. Er is geen prijselasticiteit. Er 
moet bij de verenigingen op ingezet worden om mensen binnen te halen. De bondsbijdrage 
is relatief laag. Dit is een complex onderwerp en er wordt al ruim drie jaar over gesproken. 
Leden zien dat het voorstel een beperkte wijziging is en dat dit het enige is wat mogelijk is.  
 
De heer Verbeek beaamt dat het een complex onderwerp betreft. Het gaat niet alleen om de 
contributiesysteem maar ook om hoe je wat je met elkaar wilt realiseren financiert. Het is 
niet mogelijk om 100% zeker te weten dat er door de aanpassing meer junioren mee gaan 
doen. Echter na de gesprekken met de verenigingen is gebleken dat de prijs een aspect is dat 
meespeelt in de keuze om wel of niet deel te nemen aan de competitie. Het bestuur heeft 
dan ook de verwachting dat het voorstel voor de junioren effect zal hebben.  
Ook bij de regiovergaderingen is al toegelicht dat de daling van de leden die in de afgelopen 
jaren heeft plaatsgevonden,  is opgevangen door de kosten te verlagen en nadrukkelijk niet 
door het verhogen van de tarieven, buiten de algemene kostenindexatie. 
In de bijlage van het voorstel wordt getoond welk aantal verenigingen meer zal gaan 
betalen. Dat is een keuze die is gemaakt waar je het wel of niet mee eens kunt zien. Die 
afweging wordt door de afgevaardigden gemaakt. De verlaging van de kosten voor de 
competitie wordt met de voorgestelde aanpassing voor een deel door de senioren 
gefinancierd.  
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Berkelmans wordt toegelicht dat voor een 
ieder die in een jaar wordt aangemeld het gehele lidbedrag  in rekening wordt gebracht. Dit 
is al sinds 2014 het geval. Met betrekking tot het afmelden heeft het bestuur nog geen 
geluiden van de verenigingen gehoord dat dit een issue is. Dit is de reden waarom het ook 
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niet in het voorstel is verwerkt. Als dit aangepast zou moeten worden heeft dit tot gevolg 
dat het lidbedrag moeten worden verhoogd.  
 
De heer Jansen Schoonhoven geeft aan dat de verenigingen hebben aangegeven dat de 
opstap best iets mag kosten. Gevraagd wordt hoe het bestuur de groei van de goedkope 
regionale competities verklaart.  
 
De heer Berkelmans reageert op de argumentatie van de heer Verbeek dat de contributie 
omhoog moet. Strikt genomen wordt dit nu al door de verenigingen betaald. Als een 
vereniging een verloop heeft van 10% dan is de contributie 10% meer dan wat nu op papier 
staat. Hij vraagt waarom er niet gewoon wordt opgeschreven wat het kost.  
 
De heer Baas geeft aan in zijn regio geen toename te zien in de grijze competities. Hij geeft 
daarnaast aan dat het probleem met de jeugd is dat er te weinig leden zijn, ongeacht de 
competitievorm. De heer Baas vraagt tevens waarom de toernooiheffing niet afgeschaft is. 
 
De heer Seggers stelt dat er gesuggereerd wordt dat er een financiële afweging zit in het al 
dan niet competitie spelen. Dat is niet zijn ervaring. Er is weliswaar kritiek op de 
competitiebijdrage maar dat weerhoudt leden en verenigingen niet om competitie te spelen.  
 
Mevrouw van Rooijen geeft aan in december een e-mail te hebben gestuurd over het doen 
van kwalitatief of kwantitatief onderzoek van waaruit de analyse en de probleemstelling 
worden gedefinieerd. Het nu gevolgde proces krijgt een onvoldoende. 
Voorzitter Bezuijen licht toe dat de e-mail is ontvangen en niet is vergeten. 
 
De heer Jansen Schoonhoven geeft aan dat er in Zuid-Holland gesproken wordt over de 
goedkope competities. Een van de genoemde voordelen is dat het in de nabijheid speelt en 
dat er dus niet ver gereisd hoeft te worden. Vooral voor de jeugd is dit belangrijk. 
 
De heer Verbeek licht toe dat er bewust voor is gekozen om het huidige contributiesysteem 
in tact te laten om het lid-bedrag niet nog hoger te laten worden als ook de toernooiheffing 
zou worden afgeschaft.  
Het voorstel is op ontwikkelingen op landelijk niveau gebaseerd en de heer Verbeek erkent 
dat er regionale verschillen zijn. 
Het bestuur heeft de afweging gemaakt om geen aanpassing te maken in het proces voor 
het aanmelden en afmelden van leden.  
 
Voorzitter Bezuijen licht toe dat er ook in het bestuur wordt nagedacht over de sporters die 
geen lid zijn van een vereniging. Het bestuur wil in de zomer met een notitie komen over dit 
onderwerp om zo de discussie met de afgevaardigden aan te kunnen gaan. Er wordt over dit 
onderwerp ook met NOC*NSF nagedacht aangezien er meer bonden zijn die met deze 
problematiek kampen.  
Er is een quorum om een besluit te kunnen nemen en de voorzitter brengt het voorstel in 
stemming. 
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Voor: 13 
Tegen: 3 
Onthouding: 0  
 
Hiermee is het voorstel aangenomen. 
Voorzitter Bezuijen licht toe dat twee van de aanwezige afgevaardigden geen stem hebben 
uitgebracht.  
 
De heer Le Roy licht toe dat de afgevaardigden van Zuid-West de mening van de 
verenigingen naar voren brengen. 17 verenigingen hebben voor het voorstel gestemd en 13 
tegen. De afgevaardigden hebben er derhalve voor gekozen om 3 stemmen voor en 2 
stemmen tegen uit te brengen.  
 
5.2  Ter informatie: stand van zaken ‘Aanmelden leden’ 
De heer Verbeek licht toe dat anderhalve week geleden de derde brief is gestuurd naar alle 
verenigingen met de oproep om alle leden aan te melden en om toe te lichten welke 
processen er worden doorlopen als vermoed wordt dat niet alle leden zijn aangemeld.  
 
De heer Beelen vraagt of de ledenstijging aan dit proces toe te schrijven is. 
De heer Verbeek antwoordt dat deze vraag onderdeel is van de analyse die nog gemaakt 
moet worden om de stijging te verklaren. Als de stijging zich vooral in het afgelopen half jaar 
heeft voorgedaan ligt die conclusie voor de hand.  
 
De heer De Wit vraagt met betrekking tot het ledenaantal wat de eindstand van 2018 en die 
van 2019 was. 
De heer Verbeek antwoordt dat de stijging van 2,3% is gebaseerd op de stand van 1 januari.  
 
5.3 Presentatie Leerlijn 
Voorzitter Bezuijen licht toe dat de presentatie nog zal worden nagestuurd. 
De heer De Keijzer geeft een presentatie over de leerlijn: 
- De leerlijn is, zeker tot T1, toepasbaar voor verenigingstrainers. 
- Er zijn filmpjes van alle slagen die zijn benoemd beschikbaar. 
- De leerlijn zal prominent op de website worden geplaatst en zal worden 
gepresenteerd bij de regiovergaderingen. 
- Shuttle Time zal een belangrijke plaats in gaan nemen.  
 
6. Rondvraag 
De heer Eerden heeft een drietal vragen gesteld over de werkgroep ‘wedstrijdaanbod in 
relatie tot lidmaatschap’: 
- Wat is het vervolgplan om de doelstellingen van deze werkgroep te realiseren? 
- Bij wie ligt de vervolgactie om dit project opnieuw op te pakken? 
- Wat is de nieuwe planning voor deze doelstellingen? Welke acties worden genomen 
om de vertraging in dit project te minimaliseren. 
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Mevrouw Mura geeft aan dat er binnenkort een stand van zaken van het project 
CS/verdienmodellen aan de afgevaardigden gestuurd zal worden, de werkgroep 
‘wedstrijdaanbod in relatie tot lidmaatschap’ is hier een onderdeel van. Bij de 
jaarvergadering een nieuwe stand van zaken van de werkgroepen zal worden gegeven. Ten 
aanzien van deze werkgroep zal worden begonnen bij de regiovergaderingen om de regio zo 
de gelegenheid te geven om mee te doen. Mevrouw Mura licht toe dat er door haar wordt 
toegezien dat de activiteiten worden opgepakt. 
 
De heer Wals stelt zich voor. 
Hij is 58 jaar en werkt al 30 jaar in allerlei functies in de sport. Hij heeft lang bij de 
Gymnastiek Unie gewerkt en daar de trainingsinfrastructuur mogen opbouwen. Dit is 
vergelijkbaar met wat hij bij Badminton Nederland gaat doen.  
De heer Wals is van mening dat er al veel staat en dat het nu een kwestie is van 
doorbouwen. Eind april zal bekend zijn welke spelers naar de Olympische Spelen gaan.  
Hij zal zich met drie zaken bezighouden: 
- Aanspreekpunt voor trainers. 
- Het plan richting Parijs 2024 en zorgen voor de financiering bij NOC*NSF. 
- Kijken naar de trainingsinfrastructuur en het verbreden van de instroom. 
De heer Wals combineert deze functie met een functie bij de Cricketbond. 
Applaus volgt. 
 
Mevrouw Duijndam stelt dat tijdens de vorige vergadering is besproken dat nieuwe 
afgevaardigden meer ondersteuning zouden krijgen en vraagt naar de stand van zaken 
hieromtrent. 
Voorzitter Bezuijen antwoordt dat hier in het bestuur nog niet over is gesproken.  
De heer Reudink licht toe dat dat de nieuwe afgevaardigden hebben aangegeven dat het 
goed is om te weten welke dossiers spelen. Er wordt onderzocht wat de afgevaardigden 
vinden van het huidige bestuursmodel. Hierbij zal dit punt worden meegenomen en het 
bestuur zal hier op terugkomen.  
 
De heer Jansen Schoonhoven vraagt wat de boetes zijn als verenigingen leden niet 
aanmelden. 
De heer Verbeek antwoordt dat het tuchtreglement hier in voorziet. Het bestuur kan een 
vermoeden kwantificeren en als administratieve maatregel opleggen. Daarnaast kan er een 
boete opgelegd worden. Hij benadrukt dat het doel niet is om boetes uit te delen maar om 
verenigingen te bewegen om leden aan te melden. Verenigingen hebben altijd de 
mogelijkheid om stukken ter verdediging aan te leveren.  
 
De heer Beelen verwijst naar probeerbadminton.nl. Dit project is in de regio Noord 
begonnen en succesvol geweest. Er komen vragen over probeerbadminton.nl uit het hele 
land en de heer Beelen oppert om een algemene mail te sturen over wanneer er contact is 
en wanneer acties worden opgepakt. Hij biedt hierbij aan te ondersteunen.  
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De heer Reudink voegt toe dat probeerbadminton.nl een succes is. Het heeft geleid tot 
ongeveer 200 nieuwe leden. Het project wordt gepromoot op de regiovergadering en het 
bestuur zou graag zien dat dit initiatief ook in andere regio’s wordt opgestart.  
De heer Beelen geeft aan dat het goed zou zijn als dit project jaarlijks als standaardactie 
vanuit de bond wordt opgenomen in elke regio. 
 
Voorzitter Bezuijen merkt op dat dit voor de afgevaardigden Beelen, Ang en Schormans de 
laatste vergadering is en dankt hen namens het bestuur voor hun inzet van de afgelopen 
jaren. De afgevaardigden nemen een bos bloemen en een hartelijk applaus in ontvangst.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.  
 
 
 


