
 

 
 

Agendapunt 8.1 Stand van zaken aanmelden leden 
In 2019 zijn we begonnen met een traject met als doel verenigingen alle leden te laten 
aanmelden, dus ook de recreanten.  
 
Via deze link https://www.badminton.nl/uploads/documents/8.4-Leden-die-niet-
aangemeld-worden-door-verenigingen-def.pdf is het stuk te lezen voor de Jaarvergadering 
2019 met de aankondiging van het traject, dat uiteindelijk gestart is in augustus 2019 met 
een brief naar alle verenigingen. In oktober 2019 hebben we een tweede brief verzonden en 
in afgelopen januari de derde brief. Deze brieven zijn te vinden in de bijlagen. 
Op basis van de toename van de aanmeldingen in de laatste maand van 2019 en in de 
eerste twee maanden in 2020 kunnen we aangeven dat de oproep in de brieven naar de 
verenigingen een positief effect heeft teweeggebracht. Het resultaat was het aanmelden 
van alle leden door een aantal verenigingen: 
 
Aanmeldingen december 2019:  1692 (dezelfde periode 2018: 218) 
Aanmeldingen januari/februari 2020: 2560 (jan/feb 2019 = 1352) 
 
18 verenigingen hebben meer dan 30 leden aangemeld (1 vereniging, 76 leden). 
 
Het is goed te constateren dat meerdere verenigingen gehoor hebben gegeven aan hun 
verplichting om alle leden aan te melden. Tegelijkertijd moeten we helaas ook constateren 
dat niet alle verenigingen waarvan het vermoeden bestaat dat niet alle leden aangemeld 
worden hieraan gehoor hebben gegeven. Vlak voordat de coronacrisis uitbrak waren de 
voorbereidingen afgerond om deze verenigingen te benaderen. Tijdens de crisis die daarop 
gevolgd is, hebben verenigingen het druk gekregen met het oplossen van interne issues, 
bijvoorbeeld financieel maar ook qua ledenbinding, om hun voortbestaan te garanderen. 
Het bondsbestuur heeft in deze periode verenigingsbesturen niet extra willen belasten en 
heeft besloten om het project Aanmelden leden tijdelijk ‘on hold’ te zetten. 
 
Nu de situatie gestabiliseerd is (van ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’) en veel 
activiteiten weer plaats kunnen vinden, inclusief trainingen, competities en kleine 
toernooien, zal het bondsbestuur dit najaar het project weer oppakken. Verenigingen 
waarvan het vermoeden bestaat dat niet alle leden worden aangemeld zullen benaderd 
worden op de manier zoals beschreven in het bericht van 23 januari jl.   
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