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6.1 Commerciële activiteiten BN 

 
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 is het doel verwerkt om de financiering van 
Badminton Nederland minder afhankelijk te maken van de contributie-inkomsten. Dit willen 
we doen door meer focus aan te gaan brengen op het ontwikkelen van commerciële 
activiteiten waarmee extra inkomsten verdiend worden. Deze inkomsten zijn primair 
bedoeld om terug te laten vloeien naar verenigingen, in eerste instantie door deze 
inkomsten in te zetten om de teambijdragen te verlagen. 
 
In voorbereiding op de komende bondsvergadering is over dit onderwerp door het bestuur 
een aantal keer overleg gevoerd. Hierbij is ook input van adviseurs betrokken. Duidelijk werd 
dat dit onderwerp meerdere facetten raakt die goed uitgewerkt moeten worden om op een 
succesvolle wijze commerciële activiteiten te verrichten met als doel de teambijdragen te 
verlagen. Deze facetten betreffen onder andere: 

 Aan welke doelen/binnen welke kaders moeten de commerciële activiteiten invulling 
geven/krijgen, anders dan het genereren van een positieve kasstroom? Waaronder: 
op wie/voor wie richten we de commerciële activiteiten en vanuit welke visie? 

 Zullen de commerciële activiteiten voldoende tot wasdom komen in een 
verenigingsvorm? En als er sprake is van een tweede organisatievorm: hoe moet die 
zich gaan verhouden tot de vereniging Badminton Nederland, o.a. op de gebieden 
financiën, fiscaal, juridisch, governance en onderlinge dienstverlening? 

 Financieringswijze van deze activiteiten? 
 
Tijdens dit (denk)proces kwam ook het besef dat het belangrijk is om de bondsvergadering 
eerst mee te nemen in deze facetten en input te vragen in plaats van direct een besluit te 
vragen. De insteek op 2 april is om vanuit de bespreking tijdens de bondsvergadering een 
besluitvormende notitie voor te bereiden ten behoeve van de jaarvergadering in juni.  
 
Het blijft altijd een afweging om tijdens dit soort processen eerste informatie op papier te 
verschaffen en daarna een mondelinge toelichting te geven of andersom. We hebben er 
voor gekozen om dit onderwerp aan de hand van een presentatie mondeling toe te lichten 
en daarna met de bondsvergadering te delen. Dit leidt er tevens toe dat ook na de 
bondsvergadering er de mogelijk zal zijn om input te leveren op dit onderwerp. En als tijdens 
de bondsvergadering blijkt dat een extra gezamenlijk afstemmoment nodig is voorafgaande 
aan de jaarvergadering zal dat ingepland worden. 
 
 
 


