Agendapunt 7.4 Ter informatie: stand van zaken ‘Aanmelden leden’
Inleiding
Tijdens de bondsvergadering in juni 2021 is mondeling toegelicht dat in het eerste halfjaar
2021, als gevolg van de beperkende coronamaatregelen er geen vervolg is gegeven aan het
project Aanmelden leden. Na de zomervakantie is het project weer opgepakt en is een
4-tal verenigingen benaderd waarvan het vermoeden bestond dat niet alle leden waren
aangemeld.
De uitkomst hiervan is:
- twee verenigingen die bij Badminton Nederland maar een handjevol leden hadden
aangemeld hebben zich naar aanleiding van de controle afgemeld;
- één vereniging meldde niet alle leden aan en heeft constructief en positief
gereageerd met als resultaat dat ze 41 leden aangemeld hebben (en ervoor betaald
voor 2020 en 2021) en toegezegd hebben voortaan alle leden aan te blijven melden;
- één vereniging bleek na de controle wel alle leden te hebben aangemeld maar bleek
onderdeel van een constructie te zijn waardoor in hun hal ook andere activiteiten
(geen sport) aangeboden worden aan niet-leden.
Samenvatting aangemelde leden, stand per 8 november 2021
Periode
September 2019 t/m maart 2020
1e tranche (okt-dec 2020)
2e tranche (dec 2020-jan 2021)
3e tranche (sept-okt 2021)
Totaal

Aantal aangemelde leden
1.970
96
78
41
2.185

Het contact met de verenigingen die worden aangeschreven is intensief. De verenigingen
vragen veelal om een toelichting waarom ze aangeschreven zijn. Het is belangrijk dat tijdens
dit proces voldoende aandacht aan deze verenigingen besteed wordt om goed in contact te
blijven zodat de verenigingen ook betrokken blijven bij Badminton Nederland. De
doorlooptijd is hierdoor langer dan aanvankelijk verwacht, nog afgezien van de impact van
corona in 2020 en 2021. Het doel blijft echter onverminderd: alle verenigingen die bij
Badminton Nederland zijn aangesloten melden alle leden aan. Hieraan zal blijven gewerkt
worden.
Komende periode
Indien er in de komende weken geen beperkende coronamaatregelen voor de
badmintonsport getroffen worden door de overheid zal de volgende tranche eind november
plaatsvinden. Dan zullen vijf verenigingen worden aangeschreven waarvan het vermoeden
bestaat dat ze niet alle leden aanmelden.

