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Agendapunt 8.4 Aanmelden van alle leden door verenigingen 
 
We krijgen steeds duidelijkere signalen dat niet alle verenigingen al hun leden opgeven als 
lid van Badminton Nederland. Daarmee worden de afspraken die we statutair met elkaar 
gemaakt hebben, ondermijnd. Wij gaan actief handhaven op het aanmelden van alle leden. 
Deze zomer wordt een plan uitgewerkt hoe we hieraan invulling geven. Onderdeel van dit 
plan zal zijn dat we verenigingen eerst nog een mogelijkheid geven om voor een bepaalde 
datum alle leden aan te melden zonder dat hieraan consequenties verbonden worden voor 
de betreffende vereniging. Hulp van afgevaardigden is daarbij nodig.  
 
Onlangs hebben we een uitstroomenquête uitgezet om te onderzoeken waarom mensen 
stoppen met badmintonnen c.q. hun lidmaatschap beëindigen. Er was een hoge respons, 
wat betekent dat de resultaten betrouwbaar zijn. Een van de uitkomsten is dat 11% van de 
respondenten aangaf nog gewoon lid te zijn bij hun vereniging en nog te spelen. Bij 
steekproefsgewijs navragen bleek dat deze leden veelal geen melding krijgen van het 
bestuur van de vereniging over de afmelding bij de bond en anderzijds geven sommige 
verenigingen aan inderdaad leden die geen competitie (meer) spelen af te melden.  
 
Naar aanleiding hiervan hebben we tijdens de regiovergaderingen in het voorjaar 2019 dit 
onderwerp aan de orde gebracht. Hieruit ontstaat het beeld dat het niet opgeven van alle 
leden op een grote schaal blijkt plaats te vinden wat duidt op een bewust gemaakte keuze 
door verenigingen. Een voorbeeld: tijdens een afgelopen maart gehouden regiovergadering 
stak op de vraag ‘wie meldt niet alle leden aan?’ ruim de helft van de aanwezige 
verenigingen de hand op. Meerdere verenigingen rechtvaardigen hun gedrag door aan te 
geven dat de bond in hun optiek niets doet voor de leden/recreanten. Interessant en 
hoopgevend is wel dat na de discussie die daarover in een regiovergadering gevoerd is twee 
verenigingen alsnog alle hun leden aangemeld hebben. 
De inschatting is dat minimaal 25% van alle leden die lid zijn van verenigingen die 
aangesloten zijn bij Badminton Nederland niet opgegeven zijn. Dit ondermijnt het 
solidariteitsprincipe waarop Badminton Nederland als vereniging is gebaseerd. 
 
We hebben binnen de bond statutair afgesproken dat lidverenigingen al hun leden 
aanmelden. Verenigingen die niet voldoen aan deze (door henzelf in hun statuten 
opgenomen) verplichting benadelen de vele verenigingen die deze verplichting wel nakomen 
en benadelen hierdoor niet alleen de organisatie maar ook de collega-verenigingen. De 
tarieven waarop de verenigingsbijdrage is gebaseerd worden hierdoor namelijk hoger dan 
noodzakelijk. 
 
Het bondsbestuur acht het essentieel om deze situatie aan te pakken en op te lossen. Op het 
moment dat op grote schaal het idee binnen verenigingen opgevat wordt dat er zonder 
consequenties afgeweken kan worden van de (statutaire) afspraken is het voortbestaan van 
de organisatie in gevaar. Tijdens de regiovergaderingen in maart/april hebben we aan 
verenigingen gevraagd hoe we samen om moeten gaan met deze situatie. Op een enkele 
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uitzondering na, was het antwoord eenduidig: zorgen dat alle verenigingen van de bond alle 
leden aanmelden. De aanwezige verenigingen vonden het dus ook belangrijk dat hierop 
actief gehandhaafd wordt. 
 
Met de voorliggende notitie zet het bondsbestuur de ambitie neer om in 2020 alle 
verenigingen te houden aan hun statutaire afspraak met ons en met zichzelf: alle leden 
aanmelden. De komende periode werken we aan het plan van aanpak dat vanaf de zomer 
ten uitvoer wordt gebracht. 
 
Voor het handhaven van statutaire verplichten hoeft het bestuur geen toestemming te 
vragen aan de bondsvergadering. Gezien het onderwerp en de impact die het handhaven 
mogelijk kan hebben voor verenigingen, vinden wij het van belang om de afgevaardigden 
vooraf te hebben ingelicht en ook tijdens dit proces de afgevaardigden op de hoogte te 
houden van de voortgang.  
 
De afgevaardigden spelen ons inziens ook een belangrijke rol in het zo laag mogelijk houden 
van het risico dat actief handhaven met zich mee kan brengen. Als vertegenwoordigers van 
verenigingen kunnen afgevaardigden vanuit een gevoelsmatige kleinere afstand 
verenigingsbesturen uitleggen waarom het belangrijk is dat ze alle leden aanmelden op het 
moment dat ze hiervoor benaderd worden. Als leden van het hoogste orgaan van de bond 
kunnen afgevaardigden vanuit hun positie verenigingen mede ervan overtuigen en/of 
aanspreken zich aan hun statutaire afspraken te houden. Dit met als doel dat de 
solidariteitsbasis van Badminton Nederland weer gezond wordt. 


