Agendapunt 6.1

Stand van zaken ‘Aanmelden leden’

Aanleiding
Uit een uitstroomonderzoek van januari 2019 bleek dat meerdere verenigingen leden afmeldden bij
Badminton Nederland terwijl ze nog wel lid bleken te zijn van de vereniging. Dit vormde de
aanleiding om in het voorjaar 2019 het onderwerp ‘aanmelden leden’ tijdens alle
regiovergaderingen te bespreken. De meerderheid van de verenigingen gaf tijdens de
regiovergaderingen aan het wenselijk te vinden dat erop toegezien wordt dat alle verenigingen zich
houden aan de statutaire afspraak dat alle leden aangemeld worden.
Tijdens de Jaarvergadering van juni 2019 heeft het bestuur aangekondigd een traject te starten met
als doel dat de verenigingen alle leden aanmelden. Middels een drietal brieven aan verenigingen in
de periode augustus 2019 t/m januari 2020 is het belang hiervan toegelicht. De verenigingen hebben
tot 1 maart 2020 de mogelijkheid gekregen om zonder consequenties (d.w.z. een boete) alle leden
alsnog aan te melden. In de brief van januari 2020 is ook toegelicht dat vanaf maart 2020
verenigingen benaderd zouden worden waarvan het vermoeden bestaat dat niet alle leden zijn
aangemeld. Deze verenigingen wordt onder andere gevraagd financiële stukken en ledenlijsten aan
te leveren. In de situatie dat uit deze stukken blijkt dat het vermoeden juist blijkt te zijn, zullen de
leden alsnog aangemeld moeten worden en volgt er een boete.
Stand van zaken
Op het moment dat in maart 2020 gestart zou worden met het benaderen van verenigingen
waarvan het vermoeden bestaat dat niet alle leden aangemeld zijn, belandde Nederland in de
intelligente lockdown. Het bondsbestuur vond het niet passend om (een aantal) verenigingen, naast
de corona-uitdagingen, extra te belasten met controle van het ledenbestand. De start is verschoven
naar oktober. Er is bewust voor gekozen om per keer een aantal verenigingen tegelijkertijd aan te
schrijven. In oktober zijn drie verenigingen aangeschreven en begin december vier. In het algemeen
zijn de contacten goed verlopen en 6 verenigingen hebben alle leden aangemeld en een factuur voor
de niet aangemelde leden in 2019 en 2020 ontvangen. In 1 geval heeft de vereniging zich afgemeld.
Samenvatting aangemelde leden, stand per 24 januari 2021

Periode
September 2019 t/m maart 2020
1e tranche (okt-dec 2020)
2e tranche (dec 2020-jan 2021)
Totaal

Aantal aangemelde leden
1.970
96
78
2.144

Komende periode
Het aanschrijven van vereniging als gevolg van de huidige lockdown is op dit moment on hold gezet.
Op het moment dat de badmintonsport weer opgestart is zal het traject weer verder vervolgd
worden.

