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Agendapunt 4.1     Begeleidende tekst begroting 2023 
 
Verzoek aan bondsvergadering 
Akkoord gaan met bijgaande begroting en contributievoorstel. 
 
Inleiding 
Tijdens de najaarsvergadering op 19 november jl. waren de begroting en contributietarieven 
voor 2023 het voornaamste onderwerp van gesprek. Na een uitgebreide discussie werd 
besloten om de voorgestelde begroting en contributietarieven niet in stemming te brengen. 
Het bondsbestuur heeft de opdracht meegenomen om de feedback en suggesties van de 
vergadering te verwerken en tot aangepaste voorstellen te komen waarover tijdens een 
extra online bondsvergadering in december een besluit zal worden genomen. 
 
Wens bondsvergadering 
Het eerdere contributievoorstel ging uit van een generieke indexatie van 6% op alle tarieven. 
Deze relatief hoge indexatie komt voort uit de hoge inflatie waar Nederland, en dus ook 
Badminton Nederland, dit jaar mee geconfronteerd is. De vergadering heeft het bestuur 
verzocht om met een nieuw voorstel te komen, waarin er geen prijsstijgingen worden 
doorgevoerd voor de teambijdrage van de 5 tot en met 9 klasse en ook de tarieven voor de 
jeugdcompetitie ongemoeid te laten. 
 
Nieuw voorstel 
Bijgaande voorstel komt tegemoet aan dat verzoek. Het bestuur heeft indachtig de 
opmerkingen over differentiatie een voorstel uitgewerkt dat ruimte biedt voor een gesprek 
over het prijsbeleid van Badminton Nederland en tevens geen claim legt op de toekomst 
door nu al grotere prijsstijgingen door te voeren op andere tarieven, om de lagere 
inkomsten van de teambijdrage van jeugd en de competitieklassen 5 t/m 9 te compenseren. 
 
Concrete wijzigingen 
De bondsvergadering is niet akkoord gegaan met de reservering van 40.000 Euro voor het 
opzetten van de trainerspool. Deze middelen vloeien dan ook terug in de algemene reserve 
en dit komt ten goede aan resultaat van de jaarbegroting. Deze ruimte is in het voorstel 
deels ingezet om de tarieven voor de aangegeven klassen op 0% te zetten, conform verzoek 
van de bondsvergadering. De overige tarieven zijn geïndexeerd op 6%. 
 
Prijsbeleid 
Tijdens de vergadering kwam ook het prijsbeleid ter sprake. Zoals bekend is in 2019 een 
voorstel gedaan om terug te gaan naar één grondslag voor de inning van de contributie, 
namelijk één prijs per lid. Dit heeft destijds voor de nodige ophef gezorgd binnen Badminton 
Nederland en sindsdien is afgesproken voorlopig geen aanpassingen meer te doen aan de 
contributiesystematiek.  
 
Het beleid dat hieruit voortvloeit hield de afgelopen jaren in, dat er in principe wordt 
uitgegaan van evenredige prijsstijgingen voor de diverse grondslagen. De uitzondering 
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hiervoor was de verandering ten aanzien van de recreatieve competitiebijdrage om de stap 
naar de bondscompetitie te verkleinen. 
 
Ditzelfde argument is door de afgevaardigden naar voren gebracht om te zorgen dat de prijs 
geen (of zo min mogelijk) een drempel vormt om deel te nemen aan de competitie. Het 
bestuur staat hier in de basis hetzelfde in. Dit betekent echter wel dat de inkomsten uit een 
andere grondslag verhoogd moeten worden om op eenzelfde begroting uit te komen (voor 
wat betreft de contributie-inkomsten).  
 
Door het vrijvallen van de reservering van de trainerspool kan dit verlies eenmalig worden 
opgevangen. Hierdoor wordt de ruimte gecreëerd om in 2023 met elkaar in gesprek te gaan 
over het prijsbeleid van Badminton Nederland. Dit in lijn met de suggestie die ook door het 
bestuur en de Financiële Commissie is gedaan tijdens de vergadering. 
 
Het bestuur is van mening dat hierover een open gesprek dient plaats te vinden, zonder dat 
we al stappen in een bepaalde richting hebben gezet. Hierbij dient ook rekening te worden 
gehouden met onderstaande aspecten.  
 
Commerciële activiteiten 
Een factor bij het bepalen van het prijsbeleid, zijn de inkomsten van de commerciële 
activiteiten. De bondsvergadering heeft het bestuur verzocht om met voorstel te komen hoe 
deze inkomsten worden aangewend. Of in andere woorden, waarvoor worden deze extra 
inkomsten ingezet. Het bestuur verwacht dat de uitkomst van het gesprek hierover, impact 
gaat hebben op de diverse tarieven.  
 
Nieuwe visie  
Een ander aspect dat van betekenis kan zijn op het prijsbeleid, is de nieuwe visie. Zoals 
aangekondigd zal het bestuur in 2023 aan de slag gaan met het formuleren van een nieuw 
visieplan. Uiteraard in afstemming met alle betrokkenen. Hierin zitten keuzes die bepalend 
gaan zijn voor onze dienstverlening in de komende jaren.  
 
Samengevat biedt dit voorstel de ruimte om het gesprek met elkaar te voeren, waarbij er 
tegemoet is gekomen aan de wens van de vergadering. Wij hopen dan ook dat we elkaar 
hierin vinden en tot vaststelling van de begroting en de contributietarieven voor 2023 
kunnen komen.  
 
 


