Voorstel programma Afgevaardigden
Deze memo betreft een voorstel op welke wijze er concreet invulling gegeven kan worden
aan het spoor ‘Versterken bondsvergadering’ onder het traject Bestuurlijke Vernieuwing.
Het doel is om in gezamenlijkheid (afgevaardigden, bestuur en bureau) te komen tot een
programma waarmee we de komende periode aan de slag gaan.
We zien 3 trajecten onder het spoor van Versterken Bondsvergadering:
a)
onboarden vanuit Badminton Nederland (BN);
b)
aanmoedigen/faciliteren contact afgevaardigden onderling zodat ze elkaar kunnen
helpen in de uitoefening van hun functie;
c)
faciliteren contact met de verenigingen.
Doel van het traject is om afgevaardigden in staat te stellen om goed en naar tevredenheid
te functioneren, hen zo volledig mogelijk mee te nemen in de benodigde inhoudelijke kennis
voor het functioneren. Dit teneinde hen te behouden en zo mogelijk ook om nieuwe
afgevaardigden aan te trekken op de plekken waar we nu niemand hebben, hierbij ook
kijkend naar 2024. Dit is het volgende moment waarop weer een groot aantal
afgevaardigden zal moeten stoppen vanwege de termijnen. Daarbij wordt de groep van
afgevaardigden ook aangemerkt als kweekvijver (Rapport Bos).
Ad a: onboarden vanuit BN
1.
Bijeenkomst introductie besturen in de sport door Jolina Broesder (december 2020)
2.
Bijeenkomst over financiën door Rémon Verbeek (januari 2021)
3.
Bondsvergadering (februari 2021)
4.
Bijeenkomst over rapport Representativiteit van Thomas Wijers (februari 2021)
Eventueel gekoppeld aan uitleg ‘organogram’ BN en de rol rolbeschrijving in de statuten en
reglementen. Hierbij is het belangrijk dat we beginnen met de discussie over de rol van
afgevaardigden om te komen tot een gedeelde visie en aanpak. Idee is om dit te doen aan
de hand van stellingen, met de presentatie van Thomas als start. Het programma moet nog
worden voorbereid, bij voorkeur in samenwerking met aantal afgevaardigden.
5.
Bijeenkomst Strategisch cyclus (maart 2021)
In aanloop naar de regiovergadering praten we met elkaar over een cyclus zoals NOC*NSF
heeft ter voorbereiding van de besluitvormingsmomenten (invulling strategische cyclus).
6.
Regiovergaderingen (april/mei 2021)
7.
Jaarvergadering (juni 2021)
8.
Evaluatie (juli 2021)
Na de Jaarvergadering evalueren we en stellen we het programma voor het seizoen daarna
op; het zal dan niet meer gaan over onboarden maar over behoud en verdere ontwikkeling
van de afgevaardigden plus inhoudelijke zaken; hierbij hoort ook een ‘enquête’ waarmee we
naast de evaluatie ook input vragen over het programma voor het a.s. seizoen; de wens is
ook het aankaarten van ‘gedragsregels’ (hoe gaan we met elkaar om).
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9.
Start met fysieke bijeenkomst (sep 2021)
Seizoen starten met een fysieke bijeenkomst met een inspirerende spreker en een lekkere
lunch oid. Kan ook gecombineerd worden met een bezoek aan het bondsbureau om daar
een keer mee te kijken .
10.
Bondsvergadering (nov 2021)
Ad b: onderling contact afgevaardigden
1.
Het weer in gebruik nemen van afgevaardigden@badminton.nl.
2.
Telefoonnummers uitwisselen.
3.
WhatsAppgroep aanmaken waarbij de vraag aan afgevaardigden is of er ook anderen
in deze groep ook moeten zitten of niet.
4.
Eventueel vergadermogelijkheid regelen voor hen, (periodiek overleg, vaste
momenten dan weten ze waar ze aan toe zijn)
Ad c: contact verenigingen
1.
Gebruik kunnen maken van de adressen die we van verenigingen hebben.
2.
Afgevaardigden aanmoedigen hun recht te gebruiken om zaken te agenderen voor
regiovergaderingen en om hierbij aanwezig te zijn.
3.
Eventuele overleggen van afgevaardigden met verenigingen faciliteren.
4.
Bespreken: aanschuiven bij regioteam(overleg) en/of clusteroverleg (geen onderdeel
van regioteam).
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