
   
 

   
Besluitenlijst Bondsvergadering 19 november 2022 

Besluiten 

1. De vergadering stemt in met de benoeming van de heer Boosman, de heer Oskam, 

de heer Nouwt en de heer Salawan Bessie tot leden van het stembureau. 

2. Het verslag van de Bondsvergadering van 25 juni 2022 is vastgesteld. 

3. De besluitenlijst van de Bondvergadering van 25 juni 2022 is vastgesteld. 

4. De vergadering stemt in met de notitie bestuurlijke vernieuwing.  

5. De vergadering stemt in met het jaarplan 2023.  

6. De bondsvergadering stemt in met de benoeming van de heer Dumatubun als 
voorzitter van de Tuchtcommissie.  

7. De bondsvergadering stemt unaniem in met de benoeming van mevrouw Straaijer 
als lid van de Tuchtcommissie. 

8. De bondsvergadering stemt unaniem in met de benoeming van mevrouw Van 
Nispen als lid van de Tuchtcommissie. 

9. De bondsvergadering stemt unaniem in met de benoeming als Leden van Verdienste 
de heer Hoofd, de heer Kortenaar en de heer Ligtvoet.  

 

Actiepuntenlijst Bondsvergadering 19 november 2022 

Acties bondsbestuur 

1. Wijzigingen in statuten en reglementen toevoegen aan actielijst Bondsvergadering.  

2. Heroverwegen focusprojecten of wanneer iets onder de reguliere activiteiten valt.  

3. Plan trainerspool met financiële onderbouwing presenteren op jaarvergadering in 

juni 2023. 

4. Definitie van focusprojecten bespreken t.a.v. jaarplan. 

5. In de voorjaarsvergadering van 2023 routekaart netwerkorganisatie presenteren. 

6. Uitwerken scenario contributietarieven, conform suggestie afgevaardigden. 

7. Tijdens voorjaarsvergadering 2023 voorstel indienen nieuwe structuur begroting 

(gekoppeld aan nieuwe opzet managementrapportage). 

8. AirBadminton als apart onderdeel opnemen in de begroting.  

9. Antwoord formuleren om duidelijk te zijn wat de uitgangspunten zijn voor de 

financiële bijdrage aan topsport.  

10. Voorstel hoe om te gaan met vergoedingen voor wedstrijdfunctionarissen in de 

toekomst. 

11. Afgevaardigden (vervolg-)stukken sturen aangaande de LCW/RCW-wijziging. 

12. Uitwerken voorstel scheidslijn van de reglementen ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid van de bondsvergadering en het bondsbestuur. 

13. Analyse mismatch tussen de rekenpunten die worden vergaard tussen de competitie 

en de toernooien. 

 


