
     
 

Agendapunt 4  Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering 
 

 
Nr 

Datum 
overleg 

Actie Bestuurslid Status Verwachte 
datum gereed 

Stand van zaken 16 maart 2023 

1.  250622 Bepaal welke commissies noodzakelijk 

zijn en welke kunnen vervallen. 

Helmond In uitvoering Jaarvergadering 
2023 

 

2.  250622 Rol Klachtencommissie herbeschouwen. Helmond In uitvoering Jaarvergadering 
2023 

We stellen voor dit agendapunt te 

schrappen aangezien het tevens onder punt 

1 van de Actielijst valt. 

3.  250622 Bij de stand van zaken jaarplan 

terugkoppeling geven op eerder 

afgesproken doelen. 

Helmond Wordt t.z.t. 
uitgevoerd 

Jaarvergadering 
2023 

 

4.  191122 Plan trainerspool met financiële 

onderbouwing presenteren op 

jaarvergadering in juni 2023. 

Reudink  Juni 2023  

5.  191122 Definitie van focusprojecten bespreken 

t.a.v. jaarplan. 

Helmond  September 2023  

6.  191122 In de voorjaarsvergadering van 2023 

routekaart netwerkorganisatie 

presenteren. 

Reudink  Maart 2023 We gaan dit meenemen in de bredere 

discussie over onze visie. We stellen voor dit 

agendapunt te schrappen. 



     
7.  191122 Tijdens voorjaarsvergadering 2023 

voorstel indienen nieuwe structuur 

begroting (gekoppeld aan nieuwe opzet 

managementrapportage). 

Hartong Uitgevoerd Maart 2023 Het voorstel wordt na reactie FC voor de 

Bondsvergadering verstuurd. 

8.  191122 AirBadminton als apart onderdeel 

opnemen in de begroting.  

Hartong Uitgevoerd Maart 2023 Zie punt 7. 

9.  191122 Antwoord formuleren om duidelijk te 

zijn wat de uitgangspunten zijn voor de 

financiële bijdrage aan topsport. 

Hartong Uitgevoerd Maart 2023 Het nieuwe uitgangspunt is een percentage 

van 23-25% van de contributie als financiële 

bijdrage aan topsport. Hiermee voldoen we 

aan de eisen van NOC*NSF. 

10.  191122 Voorstel hoe om te gaan met 

vergoedingen voor 

wedstrijdfunctionarissen in de 

toekomst. 

Gelauf Uitgevoerd Mei 2023 Dit voorstel wordt voor de Bondsvergadering 
naar de afgevaardigden verstuurd. 

11.  191122 Afgevaardigden (vervolg-)stukken sturen 

aangaande de LCW/RCW-wijziging. 

Gelauf Uitgevoerd  Februari 2023  

12.  191122 Analyse mismatch tussen de 

rekenpunten die worden vergaard 

tussen de competitie en de toernooien. 

Gelauf Uitgevoerd Februari 2023 Actiepunt individueel besproken met 

Eerden. Eerden werkt voorstel uit richting 

bondsbureau. 

13.  171222 Opmerkingen aangaande de 

voorgenomen wijzigingen in 

Reglementen en Statuten meenemen 

Gelauf Uitgevoerd Maart 2023  



     
richting Bondsvergadering in maart 

2023. 

14.  171222 Contact opnemen met verenigingen 

aangaande leveringsplicht 

wedstrijdfunctionarissen. 

Gelauf In uitvoering Maart 2023 In het lopende traject "vernieuwing 
Eredivisie" is de leveringsplicht van 
scheidsrechters een essentieel onderdeel. In 
het vervolg daarvan zal er contact worden 
opgenomen de andere verenigingen uit de 
overige divisies die op dit moment nog niet 
aan de verplichting voldoen. 

15.  171222 Het thema wedstrijdfunctionarissen met 

terugwerkende kracht opnemen in het 

Jaarplan 2023 na het overleg op 10 

januari 2023. 

Gelauf  Maart 2023 Er zijn sinds 10 januari meerdere overleggen 

geweest. Hieruit is een actielijst opgesteld. 

Voor de Bondsvergadering volgt er nog een 

schriftelijke update. 

16.  171222 Het opstellen van een roadmap voor de 

ontwikkeling van de nieuwe visie en 

missie. 

Helmond  Maart 2023 Aansluitend aan de Bondsvergadering wordt 

een update gegeven. 

 


