Verslag van de Jaarvergadering d.d. 10 oktober 2020
De Jaarvergadering vond online plaats vanwege de Coronasituatie.
Aanwezigen:
afgevaardigden Regio
Noord

afgevaardigden Regio Oost

afgevaardigden Regio
Centrum

Jan-Maarten ten Katen

J. Appels
F. Versantvoort
P. de Wit

afgevaardigden Regio
Noord- Holland

afgevaardigden Regio ZuidWest

afgevaardigden Regio
Noord-Brabant

Geen

M. Duijndam
A. Eerden
G. Scholtes
Adviserende leden

F. Neelis

A. Seinen

T. Jille
R. Oskam

Geen

Bondsbestuur

Werkorganisatie

Overige aanwezigen

M. Bezuijen
B. Reudink
P. van Soerland
R. Verbeek

K. Berends
H. Boosman
M. Deken
B. Mura
J. Peeters
D. van Putten
M. Toonen
I. Vaessen
J. Wals

C. de Rooij
R. Schotsman
(Notuleerservice Nederland)

J. Seggers
J. Baas

afgevaardigden Regio
Limburg
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Reglementscommissie

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bezuijen opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Het is in meerdere opzichten een bijzondere vergadering met alle elf onlangs gekozen
afgevaardigden aanwezig, waaronder drie nieuwe. Er zijn nog 5 posities vacant en de regio
Noord-Holland heeft geen enkele afgevaardigde. De voorzitter spreekt de hoop uit dat
iedereen zijn best doet om de zetels in te vullen omdat dat belangrijk is voor de manier
waarop het beleid wordt gevoerd binnen Badminton Nederland.
Een aantal afgevaardigden is er deze vergadering niet bij omdat zij afscheid hebben
genomen:
- K. Kuilman
- E. Bakker
- J. Beelen
- S. van Rooijen
- G. Berkelmans
- J. Apeldoorn
- J. Bongers
- J. Boumans
- W. Koornstra
- F. Breuer
- M. Schormans
- F. Ang
Deze afgevaardigden zullen bedankt worden voor hun inzet. Het bestuur is deze
afgevaardigden erkentelijk voor wat ze voor de sport hebben gedaan.
De aanwezige afgevaardigden stellen zich kort voor:
Noord:
Jos Seggers is 33 jaar en badmintont al 20 jaar. Zijn passies liggen bij digitalisering, ecommerce en spelvreugde voor de recreatieve leden.
Jacob Baas heeft al heel wat sessies als afgevaardigde meegemaakt. Hij is betrokken in het
Regioteam van de Regio Noord, is trainer en houdt zich bezig met competitiebegeleiding.
Oost:
Jan-Maarten ten Katen is 35 jaar en speelt 28 jaar badminton. Hij heeft ondanks blessures de
passie voor het spel gehouden en wil dat graag verspreiden. Jan-Maarten probeert een
verbinding te leggen tussen de topsport en de recreatieve spelers.
Er is in Oost nog een zetel vacant.
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Centrum:
John Appels is 58 jaar, wedstrijdfunctionaris en hij speelt als recreant. John is nu 2,5 jaar
afgevaardigde.
Felicia Versantvoort speelt al lang badminton en vindt het belangrijk ook iets terug te geven
aan de sport. Daarom probeert ze altijd haar vereniging of de sport te helpen, nu in de
hoedanigheid van afgevaardigde.
Paul de Wit is een oud gediende die bezig is aan zijn derde termijn. Hij is naast afgevaardigde
ook al vijf jaar lid van de Financiële Commissie. Hij is ooit gestart om iets terug te doen voor
de sport. Directe aanleiding voor zijn betrokkenheid was het clusterplan en de laatste jaren
heeft hij zich vooral beziggehouden met bestuurlijke vernieuwing. De nieuwe
afgevaardigden kunnen met vragen altijd bij Paul terecht.
Zuid-West:
Miranda Duijndam is sinds vorig jaar afgevaardigde en speelt 18 jaar badminton. Als
afgevaardigde streeft ze naar kortere lijnen tussen de verenigingen en de bond.
Arjen Eerden is 33 jaar en ook een oud gediende. Hij speelt bij Dropshot en is ook bestuurder
van die vereniging geweest. Hij hoopt in de komende termijn een slag te maken met
alternatieve competitievormen.
Gert Scholtes komt uit Rijswijk en is 32 jaar. Hij is de voorzitter van BC Voorburg en als
afgevaardigde bezig aan zijn tweede termijn. Hij streeft er naar om het badminton vooruit te
helpen op verenigingsniveau maar ook bij Badminton Nederland.
Noord-Brabant:
Frans Neelis is bezig aan zijn derde termijn en al meer dan 35 jaar actief binnen de
badmintonsport als bestuurder, trainer en wedstrijdfunctionaris. De nieuwe afgevaardigden
kunnen met vragen altijd bij Frans terecht.
Limburg:
Alfonds Seinen komt uit een badmintonfamilie en is actief binnen de vereniging als trainer.
Zijn twee dochters badmintonnen ook.
De voorzitter hoopt, ondanks de beperkingen, op een goede vergadering.
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 Tamara Jille, Ellen Ruimschotel en Paul de Wit. De vergadering stemt hier
mee in.
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3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.
4.

Verslag Bondsvergadering d.d. 1 februari 2020, Besluitenlijst en Actielijst, stand van
zaken actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Met betrekking tot de Besluiten en actielijst zijn er geen vragen of opmerkingen.
Met betrekking tot de stand van zaken actielijst deelt de voorzitter mee dat de uitwerking
van actiepunt 12 bij de volgende jaarvergadering zal worden toegezonden. Er zijn geen
vragen of opmerkingen.
De stukken worden vastgesteld.
5.
Jaarverslag 2019
5.1 en 5.2
Bondsbestuur en Werkorganisatie
Voorzitter Bezuijen licht toe dat Corona een enorme impact op het maatschappelijk leven
heeft . Ook voor de bond en voor de sportbeoefening heeft het Coronavirus veel gevolgen.
Het bestuur heeft geprobeerd hier zo goed mogelijk mee om te gaan wat soms tot
ingewikkelde situaties heeft geleid. Zo konden afgevaardigden tot aan vandaag niet meer
doorfunctioneren wat gevolgen had voor de besluitvorming. De kans bestaat dat er weer
strengere maatregelen komen en de voorzitter sluit niet uit dat dat ook betrekking zal
hebben op sportbeoefening.
Corona heeft ook gevolgen gehad voor de financiën. Hier zal de penningmeester later op
terugkomen. Het bestuur heeft geprobeerd zoveel mogelijk zaken door te laten lopen en
spreekt zijn waardering uit voor het bondsbureau dat veel heeft gedaan om zoveel mogelijk
activiteiten uit het Jaarplan doorgang te laten vinden.
Mevrouw Mura geeft aan dat het bijzonder jaar is geweest waar dat zowel op Papendal als
op het bureau is gedaan wat mogelijk was. Op dit moment gaat het goed en loopt de
competitie. De hoop is dat dat ook zo blijft.
Voorzitter Bezuijen geeft aan dat het verslag natuurlijk over 2019 gaat maar dat hij niet
voorbij kan gaan aan de gebeurtenissen in 2020.
De heer De Wit geeft aan dat schoolbadminton een aantal jaar geleden door de
afgevaardigden als een van de speerpunten aangewezen. In het verslag blijft het echter iets
kleins en gevraagd wordt welke acties ondernomen worden om dit tot een succes te laten
worden.
Mevrouw Mura antwoordt dat dit jaar is gestart met schoolpakketten, dat loopt nog niet
storm. Er wordt nu bekeken of dit gekoppeld kan worden aan het nieuwe product voor 4-124

jarigen om te zien of het dan wel aanslaat. Dit blijft een aandachtspunt omdat het niet loopt
zoals gewenst. Tijdens de volgende vergadering zal er een update gegeven worden.
De heer Appels geeft aan dat in het verslag staat dat er twee aanvragen zijn beloond en
vraagt of daar een toelichting op gegeven kan worden en waarom er zo weinig gebruik van
wordt gemaakt.
De heer Berends antwoordt dat een aanvraag het project Badminton Experience in
Maastricht betrof waar een aantal verenigingen een badmintonpromotiedag hebben
georganiseerd. De andere aanvraag die is beloond is ProbeerBadminton.nu in de
Achterhoek. Dit is inmiddels een wat groter project waar ook vanuit een andere pot
ondersteuning aan geboden wordt.
Er is veel gedaan om Samenwerken (be)loont te promoten, onder andere via de nieuwsbrief
en bij fysieke bijeenkomsten. Dit heeft helaas niet tot meer aanvragen geleid.
Er zijn ook andere vragen gesteld over schoolbadminton. Hier zal tijdens de
bondsvergadering op worden teruggekomen.
De heer De Wit vraagt naar een update over Loyalty en vraagt of hier successen mee worden
geboekt.
Mevrouw Mura antwoordt dat er bij de bondsvergadering in november een update gegeven
zal worden. Het bureau gaat binnenkort weer aan de slag met het project Alle leden
opgeven. Van blessurepreventie zal geen product gemaakt worden. Met betrekking tot
Versterken aanbod is een contract aangegaan met Optisport.
Het verslag van het Bondsbestuur en de Werkorganisatie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.4
Tuchtcommissie Badminton Nederland
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.5
Reglementscommissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.6
Financiële commissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
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5.7
Klachtencommissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
6.
Financiën 2019
6.1
Financieel Jaarverslag 2019 met Controleverklaring
De heer Verbeek licht toe dat enige jaren geleden is afgesproken om vanuit de samenvatting
het jaarverslag te bespreken. Met de Financiële Commissie worden wel alle achterliggende
stukken besproken. 2019 was conform de begroting. Na bestemming blijft een positief
resultaat van 45.000 euro over. De contributie was wat lager dan begroot maar er waren ook
een aantal meevallers.
In 2017 is een bestemmingsreserve gecreëerd in het kader van het project
Contributiesystematiek. In 2019 is een bedrag van 18.000 euro ten laste van deze reserve
gebracht.
Het vermogen is prima te noemen maar op advies van de accountant is het Coronavirus nu
ook opgenomen. De Jaarrekening is in mei 2020 vastgesteld. Door Corona is de situatie nu
wel veranderd.
Conform begroting zijn de financiële resultaten behaald en het is goed dat het bruto aantal
leden niet meer is gedaald dan het jaar ervoor.
De heer Eerden geeft aan dat het aantal competitieteams met 7% is gedaald. Hij maakt zich
zorgen over het gegeven dat deze trend nog niet gekeerd is.
De heer Verbeek deelt deze zorg. Er wordt geprobeerd om met nieuwe wedstrijdvormen het
tij te doen keren.
Mevrouw Mura geeft aan dat competitievernieuwing een van de vier focuspunten is die aan
de bondsvergadering zullen worden voorgesteld.
Er zijn geen verdere vragen over het financiële jaarverslag.
6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2019 met accountant
De heer Verbeek licht toe dat dit het verslag is van de bespreking van het jaarverslag met de
Financiële Commissie en de externe accountant.
Mevrouw Duijndam geeft aan dat RCZ geen recreatieve competitie kan organiseren en
meent dat de bond de organisatiekracht in huis heeft om een recreatieve competitie te
kunnen organiseren. Gevraagd wordt of de bond hier iets in kan betekenen waardoor het
contact met de bond ook nauwer wordt.
Mevrouw Mura antwoordt dat hier naar gekeken gaat worden. Er is eerder al met RCZ
gesproken maar toen is het niet tot een samenwerking gekomen.
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Voorzitter Bezuijen stelt voor om hoe om te gaan met recreanten later te laten terugkomen.
6.3
Advies Financiële Commissie
De heer De Wit geeft aan dat het contact met de accountant dit jaar goed is verlopen. Vorig
jaar was de Financiële Commissie minder tevreden over de eerste aanzet van de accountant
en hij heeft zijn huiswerk dit jaar beter gedaan.
Voorzitter Bezuijen deelt mee dat de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Van
Voorthuijsen ziek is en daarom niet aan de vergadering kan deelnemen.
De heer Eerden adviseert om het bestuursverslag te integreren met de algemene
beschouwingen aan het begin van de Jaarrekening.
De heer Verbeek antwoordt dat dit advies meegenomen zal worden.
De vergadering verleent decharge aan het bestuur.
7.
Stand van zaken 2020
7.1
Stand van zaken Jaarplan
Mevrouw Mura geeft aan dat afgelopen jaar veel gewerkt is aan verenigingsondersteuning.
De informatie die van NOC*NSF is ontvangen was daar bij behulpzaam.
Er is doorgegaan met ontwikkeling en promotie van de sport met bijvoorbeeld
Airbadminton.
Er is meer gebruik gemaakt van social media en ook op Papendal is verder gegaan voor zover
dat mogelijk was.
In november zal worden teruggekomen op social media en dataverwerking dat in relatie
staat tot het project Verdienmodellen.
De heer De Wit meent dat deze rapportage prima als overzicht naar de verenigingen
gestuurd kan worden maar de afgevaardigden zouden wel een wat uitgebreidere update
mogen krijgen met een overzicht van de acties en de behaalde doelen. Door meer doelen te
stellen wordt beter inzichtelijk wat de voortgang is.
Mevrouw Mura geeft aan dat er in het verleden kritiek was op een te uitgebreide rapportage
en stelt voor om telefonisch met de heer De Wit af te stemmen hoe de rapportage verbeterd
kan worden.
Voorzitter Bezuijen meent dat het goed is om de afgevaardigden te informeren over wat de
plannen voor een bepaald jaar zijn en wat daar ten tijde van de vergaderingen van
gerealiseerd is met daarbij een toelichting waarom een bepaald doel wel of niet behaald is.
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De heer Seggers geeft aan dat er in Noord met betrekking tot Airbadminton kritiek is op de
speelbaarheid en de levensduur van de shuttles. Gevraagd wordt of er concrete plannen zijn
om deze speelvorm door te ontwikkelen en verder uit te rollen.
Mevrouw Mura antwoordt dat de problemen met de shuttles zijn opgelost en zijn inderdaad
plannen om Airbadminton verder te ontwikkelen. Hier zal in november met een voorstel op
teruggekomen worden.
7.2
Stand van zaken prognose financieel resultaat
De heer Verbeek licht toe dat er in het voorjaar competities moesten afgebroken worden.
Dit is niet aan de verenigingen in rekening gebracht. Daarnaast kon een aantal trajecten niet
opgestart worden. Hierdoor wordt 100.000 euro minder aan inkomsten verwacht. Er zijn ook
minder uitgaven en als Corona niet erger zou worden zou het resultaat op nul uit kunnen
komen.
NOC*NSF heeft aan het begin van de crisis aangegeven dat de onderbestedingen gebruikt
kunnen worden om de bonden niet om te laten vallen. Dat standpunt is nu gewijzigd en de
onderbestedingen moeten worden ingezet binnen topbadminton. Hierdoor zal er een verlies
ontstaan. Veel bonden zijn daarom nu in overleg met NOC*NSF om de onderbestedingen
weer voor een deel naar de algemene middelen te laten terugvloeien. In de prognose is er
van uitgegaan dat het standpunt van NOC*NSF niet wijzigt.
Deze situatie brengt de vermogenspositie overigens niet in gevaar.
8.
Beleid Badminton Nederland
8.1
Aanmelden van alle leden door verenigingen
Voorzitter Bezuijen schorst de vergadering voor een korte pauze om 10.56 uur.
Voorzitter Bezuijen heropent de vergadering om 11.05 uur.
De heer Verbeek licht toe dat een jaar geleden is gestart met dit traject. Er is gestart met een
communicatietraject in drie fasen. In de laatste brief van dit jaar is duidelijk aangegeven wat
het bestuur gaat doen als het vermoed dat niet alle leden zijn aangemeld. Vanaf december
vorig jaar werd het effect van het traject al zichtbaar. Toch blijkt het ook nodig te zijn dat
duidelijk wordt gemaakt dat het ernst is. Half maart was alles gereed om verenigingen
waarvan het vermoeden was dat niet alle leden waren aangemeld te benaderen. Toen brak
Corona uit en is het traject even stilgelegd. Nu is besloten om deze maand de eerste
verenigingen aan te schrijven. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om door middel
van het aanleveren van stukken aan te tonen dat wel alle leden zijn aangemeld. Vervolgens
zal worden besloten hoe verder te gaan.
Via de chat wordt gevraagd hoeveel verenigingen het betreft en of het bestuur niet te
voorzichtig is geweest.
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De heer Verbeek antwoordt dat er bewust is gekozen voor een langere periode van
communicatie om teweeg te brengen dat niet alleen het bestuur de verenigingen op deze
verplichting wijst maar dat verenigingen dat ook onderling naar elkaar doen. Het is ook een
bewuste keuze om niet in één keer alle verenigingen aan te schrijven omdat het bestuur
ervaring wil opdoen. Het bestuur verwacht dat er minimaal 50 verenigingen zijn die niet alle
leden hebben aangemeld en deze zullen allemaal worden benaderd. Als dat vermoeden juist
is, zullen deze verenigingen een administratieve maatregel opgelegd krijgen. Afhankelijk van
het vervolg kan ook nog een boete opgelegd worden van 300 euro per verzuim waarbij elk
niet aangemeld lid als verzuim gezien kan worden.
De heer Appels stelt dat de kans dat je verenigingen gaat missen steeds groter wordt en
geeft aan dat er ook beleid is met betrekking tot het aanmelden van
wedstrijdfunctionarissen waar niets mee gebeurt.
De heer Verbeek antwoordt dat het bestuur juist wel bezig is om deze situatie op te lossen.
Er is bewust gekozen voor een wat langer pad en er is vertrouwen dat dit traject gaat lukken.
Tijdens de komende vergaderingen zal het bestuur de stand van zaken steeds
terugkoppelen.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat nu al is gebleken dat dit traject effect heeft gehad.
Mevrouw Duijndam doet de suggestie om niet alleen per brief te communiceren maar ook
persoonlijk, telefonisch of via beeldvergaderen uit te leggen waarom het aanmelden van alle
leden zo belangrijk is.
De heer Verbeek licht toe dat het versturen van brieven een vervolg was op het gegeven dat
er tijdens regiovergaderingen ook uitgebreid over dit onderwerp is gesproken. De brief zelf is
ook vanwege de juridische kant van belang en nadat de brief wordt gestuurd wordt er ook
contact opgenomen.
Mevrouw Versantvoort geeft aan dat in de brief wordt gefocust dat aanmelden moet en dat
het in verband met de veiligheid ook handig is voor de vereniging zelf. Ze suggereert om ook
de andere voordelen voor de verenigingen te benoemen.
De heer Verbeek antwoordt dat dit elementen zijn die in eerdere brieven al naar voren zijn
gekomen.
Echter, suggesties over de manier van communiceren zullen worden meegenomen en zijn
altijd welkom.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat de afgevaardigden hier ook een rol in kunnen spelen. Het is
goed om dit met elkaar te doen. Het bestuur schroomt niet om als verenigingen niet willen
meewerken verdere stappen te ondernemen maar ziet het probleem natuurlijk liever op een
andere manier opgelost en iedereen kan daar bij helpen.
8.2
Bestuurlijke vernieuwing
De heer Reudink licht toe dat er een stuk is opgesteld om de afgevaardigden mee te nemen
in het proces van de bestuurlijke vernieuwing. De opdracht was het versterken van de
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regio’s en het versterken van de bondsvergadering. Bestuurlijke vernieuwing is een van de
speerpunten van het bestuur en in het stuk is aangegeven op welke manier het bestuur
hiermee door wil gaan.
Er zijn gesprekken gevoerd met de regioteams en het voornemen van het bestuur is om hier
een evaluatie van te doen met de regioteams om te bepalen waar in de volgende periode
mee verder wordt gegaan. Het is op dit moment voor de regioteams complex om een goede
invulling te geven aan hun rol.
Er zijn wat aanpassingen in de structuur gedaan met betrekking tot het aanpassen van de
bondsvergadering. Het is nu vooral zaak om met elkaar na te denken over hoe er
daadwerkelijk tot een versterking wordt gekomen en het bestuur wil dan ook spreken van
versterken in plaats van aanpassen van de bondsvergadering. Het stuk eindigt met het
voorstel om na de installatie van de afgevaardigden zo snel mogelijk in gesprek te gaan over
het rapport dat Thomas Wijers heeft opgesteld. De afgevaardigden zullen op korte termijn
uitgenodigd voor dit gesprek en de hoop is dat een aantal afgevaardigden bereid is om het
bestuur te helpen met het voorbereiden en organiseren van het gesprek.
Mevrouw Versantvoort, en de heren Neelis, Seinen en De Wit bieden hun hulp aan.
De heer De Wit stelt voor om het gesprek in november te doen na de vergadering. Het
versterken van de regio’s is bedacht omdat er te weinig bestuurlijk talent in de regio’s was.
Nu is alleen de structuur aangepast en zijn de regio’s beter geïntegreerd in de
werkorganisatie van Badminton Nederland. Niet duidelijk is hoe er nu echt versterkt wordt.
Gevraagd wordt of er inzicht is hoeveel vrijwilligers er in de regio waren en hoeveel dat er nu
zijn. Ook hier lijkt geen echt doel te zijn gesteld. Gevraagd wordt hoe ervoor gezorgd gaat
worden dat er meer mensen als vrijwilliger betrokken raken bij de functies op regionaal
niveau.
De heer Reudink antwoordt dat er veel gesprekken zijn gevoerd gericht op het uitbreiden
van het takenpakket naar de verenigingsondersteuning. Het doel was ervoor te zorgen dat
de relatie tussen regioteam en verenigingen steviger zou worden zodat de regio de
verenigingen kan ondersteunen om vitaler te worden. Er zijn een aantal mensen gevonden
die bereid zijn om de verenigingsondersteuning op te pakken maar daarnaast is het goed om
de doelstellingen SMART te maken. Een onderdeel van de evaluatie moet dan ook zijn hoe er
meer resultaten geboekt kunnen worden. De afgevaardigden worden uitgenodigd om
hierover mee te denken.
De heer De Wit vraagt wanneer de afgevaardigden hier een SMART=verhaal over mogen
ontvangen.
De heer Reudink stelt voor om aan te sluiten op de volgende bondsvergadering in november.
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Voorzitter Bezuijen voegt toe dat het versterken van de regio geen doel op zich is zoals het
kleiner maken van de bondsvergadering dat ook niet is. Het doel is om de achterban te
versterken en daarbij geldt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hij stelt voor
om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen met de bestuurlijke werkgroep en de
afgevaardigden die zich hebben aangemeld. Het is dan ook belangrijk om na te denken over
hoe de relatie met de vereniging is en hoe die relatie versterkt kan worden.
De heer Reudink geeft aan hierin de lead te zullen nemen en maakt gebruik van het aanbod
van de afgevaardigden die zich hebben aangeboden om te kijken of er dan op papier kan
worden gezet wat er concreet bereikt zou moeten worden. Dan kan in de vergadering van
november een voorstel worden neergelegd.
De heer De Wit meent dat de regioteams of de werkorganisatie zelf met een voorstel
zouden moeten komen. Dit zou niet opgelegd moeten worden en zij staan ook veel dichter
bij de verenigingen.
Voorzitter Bezuijen licht toe dat het niet de bedoeling is dat de afgevaardigden en de heer
Reudink zelf het toekomstplaatje gaan bedenken. Het bureau en de regio’s zullen hierbij
betrokken worden. Het kan niet allemaal van bovenaf worden bedacht maar het gaat niet
lukken als de heer Reudink en de afgevaardigden niet meedenken.
Mevrouw Mura voegt toe dat er de afgelopen maanden veel met de regioteams is
gesproken en dat er ideeën zijn opgehaald over de verdere invulling. De input van de regio’s
en van het bureau zal dan ook de basis vormen.
Mevrouw Versantvoort denkt dat het belangrijk is dat de regio’s zelf met een plan voor de
invulling komen maar meent ook dat niet iedereen hier zelfstandig in zal slagen. Ze stelt voor
om met de groep te onderzoeken hoe de regio’s geholpen kunnen worden om de doelen,
met name voor hun eigen regio SMART te maken. Daarnaast is het mogelijk dat de regio’s
ook bij de uitvoering hulp kunnen gebruiken.
De heer De Wit meent dat uit iedere regio iemand zou moeten participeren om zo tot een
gezamenlijk doel te komen.
De heer Reudink is het daar mee eens en herkent de suggesties. Hij stel voor om op korte
termijn bij elkaar te komen om dit soort punten met elkaar te delen om vervolgens te kiezen
voor een aanpak die aansluit op wat naar voren is gebracht.
Voorzitter Bezuijen vat samen dat er nu een groep is vanuit de afgevaardigden die zich actief
wil inzetten waar uiteraard wel de input van de regio’s bij nodig is. Deze groep komt snel bij
elkaar om te kijken hoe te komen tot een SMART en geconcretiseerd plan te komen om
ervoor te zorgen dat de bestuurlijke versterking gaat plaatsvinden en de relatie met de
verenigingen op een goede manier wordt geborgd. In november komt het plan van aanpak
en in februari 2021 het daadwerkelijke plan.
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8.3
Topbadminton
De heer Van Soerland licht toe dat het bijzondere tijden zijn voor de topbadmintonners. Het
is veel trainen en geen toernooien. Het plan voor de komende vier jaar is niet alleen door
NOC*NSF goedgekeurd maar het NOC*NSF heeft Badminton Nederland erover
gecomplimenteerd.
Omdat er nu geen toernooien gespeeld kunnen worden is het plan opgevat om de
infrastructuur te versterken.
Daarnaast wordt er, net als in het land, zoveel mogelijk geprobeerd om zaken door te laten
gaan.
Mevrouw Duijndam vraagt mevrouw Vaessen wat het doel is van Badminton Stars en hoe zij
vindt dat het tot nu toe loopt.
Mevrouw Vaessen antwoordt dat Badminton Stars in 2019 is gestart. Er is één sessie
gedraaid en het doel is om op een leuke en creatieve manier een extra training aan te
bieden aan U11-U13 kinderen. Het is vrijblijvend en er is voor gekozen dit op Papendal te
doen met toppers. Er zijn 8 trainingen met een topper bij elke trainer en een hoofdtrainer.
Het doel was om dit een keer in het voorjaar en een keer in het najaar te organiseren. Door
Corona is Badminton Stars dit jaar blijven liggen. De voorbereidingen voor een herstart in
2021 zijn al gestart. Het is laagdrempelig en het plezier moet voorop staan.
Mevrouw Duijndam geeft aan vanuit de regio minder positieve geluiden te hebben gehoord.
De afstand is te groot en mensen haken af door de grote niveauverschillen en de toppers
toonden weinig betrokkenheid. Ze vraagt of hier nog eens kritisch naar gekeken kan worden.
Mevrouw Vaessen geeft aan dat deze feedback bij haar niet bekend is. Als ouders een ander
gevoel hebben gekregen kunnen ze met hun feedback altijd bij haar terecht. Er is veel
positieve feedback over de combinatie met de toppers binnengekomen.
Voorzitter Bezuijen stelt voor dat de dames Duijndam en Vaessen met elkaar in contact
treden om deze feedback nader te bespreken.
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe de communicatie met betrekking tot aanmelden is
georganiseerd.
Mevrouw Vaessen antwoordt dat er flyers zijn verspreid en dat social media is ingezet. Ook
op dit vlak zijn suggesties welkom.
De heer De Wit stelt voor om dit bij de RTC’s te organiseren en de kinderen die er qua niveau
bovenuit steken zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een keer op Papendal te gaan
kijken. Te grote kwaliteitsverschillen is voor de kinderen niet leuk.
Mevrouw Vaessen geeft aan deze goede suggesties te zullen onderzoeken. Als de afstand
verkleind zou kunnen worden kan inderdaad wellicht een grotere groep bereikt worden.
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8.4
Coronavirus
Voorzitter Bezuijen geeft aan hier bij het jaarverslag al bij stil te hebben gestaan. Er is verslag
gedaan van wat er de afgelopen periode is gedaan en gebeurd. Dit had vooral te maken met
communicatie naar alle betrokkenen. Dit, omdat de sport in maart en april heeft stilgelegen
en de kosten niet zijn doorberekend.
De competities zijn vanaf 1 september weer opgestart, zij het zonder publiek. Wat er in de
komende periode gaat gebeuren is onbekend maar het is niet onwaarschijnlijk dat er nieuwe
maatregelen komen waarbij nog niet duidelijk is of deze ook het sportdomein raken.
Het bestuur is hier op voorbereid en heeft scenario’s ontwikkeld. Het bestuur zal hier naar
handelen als de situatie zich voordoet en mocht dat nodig zijn zal een extra vergadering
bijeengeroepen worden.
Op de vraag wat het betekent als de competitie stopgezet moet worden antwoordt de
voorzitter dat als dat gebeurt er gekeken moet worden wat dat voor gevolgen heeft voor de
verenigingen en voor de te innen gelden.
De heer Verbeek voegt toe dat de financiële consequenties afhankelijk zijn van het type
maatregelen dat wordt genomen. In het geval dat er een maatregel komt die inhoudt dat
alles voor 3 maanden wordt stilgelegd dan zullen de partijen met elkaar het gesprek aangaan
over hoe om te gaan met de facturen die deze week zijn uitgezonden. Een groot deel van de
inkomsten komt van de teambijdragen.
Hier zijn blauwdrukken voor maar alles hangt af van de maatregelen. Er is een verschil
tussen een tijdelijke stop waarbij de competitie nog afgerond kan worden of dat het
helemaal onmogelijk wordt om de competitie te vervolgen. Dit is een kernafweging bij het
gesprek over de financiën.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat de bond in geval van maatregelen bij NOC*NSF aandacht
zal vragen voor de financiële gevolgen van die maatregelen.
De heer De Wit vraagt naar de promotie-degradatieregeling bij stopzetting.
Mevrouw Mura licht toe dat de oplossing afhankelijk is van hoeveel wedstrijden er zijn
gespeeld.
Voorzitter Bezuijen suggereert om dit, afhankelijk van wat er de komende dagen gebeurt,
duidelijk mee te nemen in de communicatie richting de verenigingen.
9.
Statuten- en reglementswijzigingen
9.1
Wijzigingen Statuten
Voorzitter Bezuijen deelt mee dat er quorum is en dat er dus besluiten genomen kunnen
worden.
Er zijn geen vragen en iedereen is akkoord met de wijzigingen.
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9.2
Wijzigingen Competitiereglement
De heer Eerden vindt het lastig lezen omdat er veel geschrapt is. Het lijkt alsof er maar één
kant van de medaille in beeld is. Er wordt veel naar de uitvoeringsregeling verplaatst waarbij
de bond zelf de reglementen kan aanpassen.
Er wordt gesuggereerd om de invalregeling aan te passen en de invalregeling van de hogere
divisies door te trekken naar de vierde divisie en lager. Dat betekent dat de ranglijst leidend
zou moeten zijn en deze is niet van voldoende kwaliteit om gebruik van te maken. Zo zou
voor een nieuwe speler zonder ranking niemand mogen invallen terwijl deze situatie zich
vaak in de regiocompetitie voordoet.
De heer De Wit ziet het doel van het schrappen van heren- en damescompetities dat meer
onder één regeling wordt gebracht. Of dat juist is blijkt niet uit de stukken.
De heer Peeters antwoordt dat er een invalranglijst wordt gemaakt en dat er zal worden
gekeken naar spelers die rondom een speler staan die bijvoorbeeld in Dropshot 2 wordt
geplaatst. Er zal dus altijd iemand voor een speler kunnen invullen. Hier wordt maatwerk op
geleverd.
Het schrappen van een aantal competities is inderdaad om het wat eenvoudiger te maken.
De heer Eerden is blij met het maatwerk maar twijfelt of de oplossing beter is dan de kwaal.
De invalmogelijkheden worden beperkt wat veel consequenties kan hebben voor
verenigingen.
De heer Baas geeft aan dat overal het woord RCW wordt geschrapt. Er worden binnen de
regio’s nog steeds andere competities georganiseerd. Er kan een eigen competitiereglement
voor de eigen regio worden gemaakt maar dan bestaat de kans dat er weer afwijkende
reglementen komen.
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe het zit met de kostenverdeling met betrekking tot
verenigingen die thuisspelen op zondag en geen alternatief hebben om -zonder extra kosten
te maken- een thuiswedstrijd te spelen tegen een zondagsvereniging te verplaatsen naar de
zaterdag. Zij kent een aantal verenigingen die extra moeten inhuren om tegen een
zondagsvereniging te spelen
De heer Peeters antwoordt dat er met betrekking tot zondagsverenigingen al lange tijd een
artikel in het reglement staat. Degene die verantwoordelijk is voor het verplaatsen draagt de
kosten.
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De heer De Wit voegt toe dat de kosten zijn voor de vereniging die thuis speelt, er worden
geen kosten gedeeld. Vaak wordt er dan op een doordeweekse avond op een speelavond
van de club gespeeld en een enkele vereniging verplaatst naar de zaterdag.
De heer Peeters antwoordt richting de heer Baas dat als de competities die hij organiseert
regulier zijn deze onder het reglement vallen.
De afgelopen jaren is de invalregeling goed in de gaten gehouden. Met het competitiehuis is
besloten de vierde divisie daaruit te halen en onbeperkt invallen mogelijke te maken. Er zijn
voorbeelden van teams in de vierde divisie die zich veilig spelen door spelers uit team 1 in
team 2 te laten spelen. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de invalregeling aan te
passen. Bij kleine verenigingen kan altijd onbeperkt ingevallen worden.
De heer Eerden begrijpt deze zorg maar vraagt wat er nu verder gaat gebeuren als er
akkoord gegeven gaat worden. Hij mist een uitwerking van wat de invalregeling wordt.
De heer Oskam geeft aan dat in het competitiereglement een aantal zaken staat dat
praktisch van aard is en waarvan het soms nodig is om kleine aanpassingen te doen. Dat kan
alleen via een bondsvergadering verlopen en dat is een langdurig proces. Daarom wordt nu
voorgesteld om bijvoorbeeld invallen en speeltijden niet via het competitiereglement te
laten verlopen maar via een uitvoeringsregeling.
Voorzitter Bezuijen stelt voor om dit besluit een vergadering op te schuiven om zo de vragen
van de heer Eerden beantwoord te krijgen.
Aldus wordt besloten.
9.3
Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement
Er zijn geen vragen en iedereen is akkoord met de wijzigingen.
10.
Verkiezing leden Bondsbestuur
Dit punt is niet aan de orde.
11.
Verkiezing leden commissies
Dit punt is niet aan de orde.
12.
Rondvraag
De heer Eerden ziet spanning tussen het topsportprogramma van de spelers van de
nationale selectie en de competitieverplichtingen vanuit Badminton Nederland. Er zijn
gedurende het seizoen discussies over het wel of niet inzetten van spelers in de competitie
die ook in het topsportprogramma zitten. Tijdens het landskampioenschap was er ook een
toernooi waar spelers van beide clubs aan deel moesten nemen waardoor tot op het laatste
moment onzeker was of deze spelers in de finale zouden kunnen spelen. Deze twee
activiteiten worden allebei vanuit de bond georganiseerd en de heer Eerden zou graag
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beleid zien over welke keuzes de bond maakt en welke punten de bond van mening is dat de
eredivisie prioriteit krijgt en wanneer het topsportprogramma.
De heer Van Soerland antwoordt dat deze problematiek bekend is. Een aantal jaar geleden is
al het beleid gemaakt dat bij het vaststellen van de agenda voor topsport en voor de
competitie deze agenda’s op elkaar worden uitgelijnd. Dat is complex waarbij geldt dat de
finale eredivisie spelen niet automatisch inhoudt geen toernooien spelen. Er zijn ongeveer
40 à 50 volwassenen en kinderen in het topsportprogramma waarvan er op dat moment
maximaal 10 potentieel een competitiewedstrijd moeten spelen. Hier ligt ook een rol voor
de spelers op communicatief gebied. Zij moeten duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, dat zij
iets willen, dat er iets niet mocht of dat er een medisch probleem is. Het beleid zit dus in het
uitlijnen van de kalenders. Er zal nog gekeken worden of er, als dit zich weer voordoet, er
extra aandacht wordt besteed aan de communicatie die via de spelers plaatsvindt.
Voorzitter Bezuijen stelt dat het goed is dat dit punt onder de aandacht is gebracht en het
zal op de agenda van het bestuur worden gezet.
De heer De Wit vraagt aandacht voor de werving van scheidsrechters. Er zijn nu veel
wedstrijden zonder scheidsrechter en het gevoel leeft dat het corps veroudert. Er wordt
gesuggereerd om meer aan werving te gaan doen.
Mevrouw Mura geeft aan dat dit de aandacht van het bureau heeft.
Voorzitter Bezuijen stelt voor om dit ook op de actielijst komt zodat er terugkoppeling wordt
gegeven over hoe hier invulling aan gegeven gaat worden.
De heer Scholtes vraagt aandacht voor de zoektocht naar een trainer voor de senioren.
Hiervoor is hulp gevraagd bij de VBO-trainers maar daar is geen enkele reactie op gekomen.
Mevrouw Mura geeft aan geen samenwerking te hebben met VBO maar wel weer
binnenkort om tafel te gaan om te bezien of er vanuit de landelijke organisatie toch iets
gedaan kan worden.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat er regelmatig overleg is met VBO en hij zal dit nogmaals
aankaarten.
De voorzitter licht toe dat er voor november een vergadering op de planning staat die vooral
betrekking heeft op de begroting van volgend jaar.
De heer Verbeek voegt toe dat de begroting over een aantal weken wordt besproken met de
Financiële Commissie en dan zal worden aangeboden aan de bondsvergadering.
De heer Neelis geeft aan tijdens het vorige overleg ook al aandacht te hebben gevraagd voor
de wedstrijdfunctionarissen en vraagt of er nu actie wordt ondernomen om voor iedere
wedstijd een scheidsrechter te leveren.
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Mevrouw Mura licht toe bij de overleg al te hebben aangegeven hier aandacht voor te
hebben. Ze heeft nog geen acties maar zal daar binnenkort mee komen.
De heer Neelis geeft aan dat het ook voor verenigingen hinderlijk is als je alleen als
wedstrijdfunctionaris aanwezig bent en alleen de refereetaak mag uitvoeren. Het is, zeker nu
met Corona, handig als er twee scheidsrechter bij een wedstrijd aanwezig zijn.
De heer De Wit voegt toe dat er scheidsrechters zijn die drie wedstrijden doen. De groep
moet dan ook vergroot worden.
Voorzitter Bezuijen stelt dat iedereen het daar over eens is. In het bestuur zal besproken
worden hoe om te gaan met het probleem van een tekort aan scheidsrechters,
wedstrijdfunctionarissen en vrijwilligers in het algemeen.
De voorzitter geeft aan dat de vergadering van november waarschijnlijk weer digitaal zal
plaatsvinden.
13.
Sluiting
Voorzitter Bezuijen dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 12.30 uur.
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