Agendapunt 9

Verkiezing Bondsvoorzitter

Hieronder volgt het agendapunt dat betrekking heeft op de verkiezingen.
Een toelichting op de verkiezingsprocedure is opgenomen in de bijlage.
Voordracht bondsvoorzitter
De heer Jan Helmond stelt zich verkiesbaar voor de reglementaire termijn van vier jaar.

9.1. Verkiezing van bondsvoorzitter
Voorstel
De heer Helmond benoemen tot voorzitter voor de reglementaire termijn van vier jaar.
De heer Helmond stelt zich hieronder voor.

Jan Helmond
Terugblik
Ik ben in 1959 geboren in Culemborg en kwam al vroeg in aanraking met de
badmintonsport na een verhuizing naar Beneden-Leeuwen. Ik was meteen
verkocht. Ik ging op 12-jarige leeftijd mee met een vriendje naar BC Argus. Ik
kreeg van de trainer (Joop Speekenbrink) een racket in mijn handen geduwd
en na een paar minuten was ik al verslaafd aan badminton. Het was liefde
op het eerste gezicht. Gedurende mijn middelbare schooltijd was sport erg
belangrijk voor me (badminton en tennis) en ik begon al vroeg met het
geven van training aan recreanten en jeugdspelers.
Trainer
Mijn trainerscarrière bouwde ik gestaag uit en behaalde in 1988 het C-diploma. Ik ben onder
meer hoofdtrainer geweest bij meerdere Eredivisieverenigingen: BC Culemborg, BC
Smashing en BC Duinwijck. Daarnaast ben ik coach geweest van nationale selecties bij België,
Nederland en Slowakije. Afgelopen decennium heb ik de sportieve prestaties van de
Nederlandse spelers weliswaar gevolgd maar ben ik minder betrokken geweest bij de
badmintonwereld.
Dagelijks werk/persoonlijk
Momenteel ben ik algemeen directeur/bestuurder bij FWG Progressional People, een adviesen onderzoeksbureau voor HR in de zorg. Het bedrijf kijkt steeds waar er ontwikkeling en
innovatie mogelijk is. Ook heb ik samen met ex-politica Sabine Uitslag de Beweging van
Werkplezier in de Zorg opgericht. Mijn ervaring heb ik met name opgedaan in
‘opbouwsituaties’ in meerdere sectoren waarbij vaak reorganiseren en commercieel ‘gezond
maken’ tot mijn opdrachten behoorden. Na veel woonplaatsen in Nederland te hebben
aangedaan, ben ik nu al een aantal jaar woonachtig in Zeist samen met mijn vriendin
Chantal.
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Ambitie en mijn stijl
Ik wil graag iets terug doen voor zijn eerste grote liefde; badminton. Ik zie kansen om de
badmintonsport weer te laten groeien en hoop met mijn ervaring als bestuurder een
steentje bij te dragen aan de toekomst van badminton in Nederland. Ik wil graag snel
beginnen als ik word gekozen tot voorzitter, maar begrijp dat een goede oriëntatie van
essentieel belang is. Inlezen in het huidige badmintonlandschap, diverse gesprekken voeren
en goed luisteren horen daarbij. In mijn stijl staat inspireren, verbinden en
teamsamenwerking centraal. Ik heb altijd een sterke loyaliteit met die organisaties waar ik
mij aan verbind. En van daaruit ben ik van nature competitief: ik wil met die organisatie dan
ook graag de beste zijn!
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Bijlage

Procedure verkiezing bestuursleden Badminton Nederland

Tijdens de Bondsvergadering van 27 november 2021 zal een verkiezing voor een bestuurslid
plaatsvinden. In deze notitie, die in overleg met de Reglementscommissie in 2013 is
opgesteld, wordt de procedure uiteengezet. De procedure is gebaseerd op hetgeen in de
Statuten en Algemeen Reglement is beschreven over verkiezingen. In de bijlage zijn de
betreffende artikelen opgenomen.
Stap 1
Het bestuur doet een voordracht voor de verkiezing van het bestuurslid. Deze voordracht
wordt uiterlijk 14 oktober 2021 naar de afgevaardigden gestuurd en gepubliceerd op de
website.
Op grond van de Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 2, lid 4 treedt een tussentijds gekozen nieuw
bestuurslid in de lopende zittingstermijn van de voorganger. Daarom wordt bij de
voordracht een overzicht gegeven van de thans bestaande bestuursvacature met
bijbehorende zittingstermijn.
Stap 2
Op grond van Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 1 kunnen ook kandidaten voor de
bestuursverkiezing gesteld worden door drie afgevaardigden. Zij dienen deze tenminste drie
weken voor de Bondsvergadering schriftelijk aan te melden bij de secretaris van het bestuur
(via het bondsbureau).
De drie afgevaardigden, die een kandidatuur ondersteunen, sturen ieder voor zich een email naar het bondsbureau. In de stukken voor de Jaarvergadering worden de namen van
deze afgevaardigden gepubliceerd.
Het uiterlijke tijdstip waarop de bovengenoemde verklaringen kunnen worden ingediend is
zaterdag 6 november 2021 23.59 uur. De datum op het e-mailbericht bepaalt het tijdstip van
binnenkomst. De kandidaten en de ondersteunende afgevaardigden ontvangen een
bevestiging van hun e-mail.
Stap 3
Indien voldaan is aan de onder stap 2 benoemde vereisten wordt in de Nieuwsbrief en op de
website melding gemaakt van de kandidatuur.
Iedere kandidaat heeft de mogelijkheid een toelichtende tekst plus een CV aan het
bondsbureau te zenden waarin hij/zij zichzelf kan voorstellen.
De regels voor de verzending van de stukken zijn bepaald in de Statuten.
Stap 4
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De stemprocedure voor verkiezingen tijdens de Jaarvergadering is geregeld in Hoofdstuk V
van de Statuten. In het kort is de procedure als volgt:









Instellen van een stembureau: dit zijn 3 personen die bij de vergadering aanwezig zijn,
aangevuld met een medewerker van het bondsbureau. Zij halen de stemmen op, tellen
ze en maken de uitslag bekend.
Er wordt schriftelijk, met stembriefjes, gestemd.
Iedere kandidaat moet per persoon worden gekozen, ook al is er maar een kandidaat
voor een vacante bestuurszetel.
Per verkiezingsronde zijn er twee mogelijkheden:
o Er is één kandidaat voor de vacante zetel:
 Er wordt maximaal 1 stemronde gehouden:
 indien de kandidaat de meerderheid (= meer dan de helft1) van de
uitgebrachte geldige stemmen heeft behaald is hij gekozen; blanco
en andere ongeldige stemmen tellen niet mee;
 indien de kandidaat niet de meerderheid (= meer dan de helft) van
de uitgebrachte geldige stemmen heeft behaald is hij afgewezen
en blijft de zetel vacant; blanco en andere ongeldige stemmen
tellen niet mee;
o Er zijn meerdere kandidaten voor de vacante zetel:
 Er worden maximaal 3 stemrondes gehouden:
Ronde 1: er kan op iedere kandidaat worden gestemd; de kandidaat met een
meerderheid (= meer dan de helft) van de uitgebrachte geldige stemmen wordt
gekozen2; blanco en andere ongeldige stemmen tellen niet mee;
Ronde 2: indien er geen kandidaat is gekozen, kan opnieuw op iedere kandidaat worden
gestemd; de kandidaat met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
wordt gekozen;
Ronde 3: indien er geen kandidaat is gekozen, kan op de twee kandidaten met de meeste
stemmen worden gestemd; de kandidaat met een meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen wordt gekozen. Behalen beide kandidaten een gelijk aantal stemmen,
dan beslist het lot, door middel van het trekken van briefjes uit een doos, uitgevoerd
door het stembureau).

Het gekozen bestuurslid treedt in functie op de dag na de Jaarvergadering.

Statuten
HOOFDSTUK IV

BESTUUR

1

Een rekenvoorbeeld: indien er 12 stemmen zijn uitgebracht waarvan er 2 ongeldig
zijn, dan heeft een kandidaat minimaal 7 stemmen nodig om te worden gekozen.
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Een rekenvoorbeeld: indien er 12 stemmen zijn uitgebracht waarvan er 2 ongeldig
zijn, dan heeft een kandidaat minimaal 7 stemmen nodig om te worden gekozen.
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Bondsbestuur
Artikel 1
1. a. Het bestuur van Badminton Nederland (Bondsbestuur) bestaat uit ten minste
vijf personen, te weten: een voorzitter, secretaris, penningmeester, alsmede
twee of meer overige bestuursleden.
b. Het juiste aantal leden wordt door de Bondsvergadering vastgesteld.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het Bondsbestuur benoemt uit zijn
midden een secretaris, een penningmeester en een vicevoorzitter.
2. a. De bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bondsbestuur of door
drie afgevaardigden als gedefinieerd in Hoofdstuk V art. 3 lid 1 sub a.
b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de Jaarvergadering
schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bondsbestuur te zijn gebracht en
dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat
hij een benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten
minste drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid
gegeven in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
c. Kandidaten dienen lid van Badminton Nederland en meerderjarig te zijn.
3. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het zijn van afgevaardigde of gemachtigde van een vereniging op een Regiovergadering van Badminton
Nederland, alsmede met het lidmaatschap van de Tuchtcommissie Badminton
Nederland, de Commissie van Beroep Badminton Nederland, de Tuchtcommissie
Instituut Sportrechtspraak, de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, de
Financiële Commissie en de Reglementscommissie.

Verkiezing bestuursleden
Artikel 2
1. De leden van het Bondsbestuur worden door de Jaarvergadering benoemd en
hebben gedurende drie jaar zitting.
2. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.
3. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgende op die waarop de
Jaarvergadering is gehouden en treden af aan het eind van de dag, waarop de derde
daaropvolgende Jaarvergadering wordt gehouden.
4. In een tussentijdse vacature wordt met inachtneming van het bepaalde in
Hoofdstuk 4 art.1 van deze Statuten voorzien. De gekozene treedt in functie op de
dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn
afgetreden.
5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd gekozen, te allen tijde door het
orgaan dat hem heeft benoemd, bij gewone meerderheid van stemmen worden
ontslagen of geschorst. Indien een schorsing niet binnen een maand nadien leidt tot
een ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop.

HOOFDSTUK V

ORGANISATIE

Leiding en besluitvorming
Artikel 8
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1. a. Een Bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste
de helft van het aantal afgevaardigden ter vergadering aanwezig is. Stemmen
bij volmacht is niet toegestaan.
b. Wanneer op de onder a bedoelde vergadering niet het vereiste aantal afgevaardigden aanwezig is, kan niet eerder dan na tien werkdagen, doch niet later dan
vier weken na deze vergadering een nieuwe vergadering worden gehouden,
waarop met betrekking tot de oorspronkelijke agendapunten besluitvorming
kan plaatsvinden ongeacht het alsdan aanwezige aantal stemgerechtigde afgevaardigden. Tot bijeenroeping zijn gerechtigd de organen of personen,
genoemd in artikel 4 lid 2. De oproepingstermijn bedraagt ten minste twee
weken.
2. a. Tenzij anders in deze Statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter
bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de
ongeldige stemmen als bedoeld in lid 5 worden afgetrokken.
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen.
c. In geval van een bindende voordracht kan het bindend karakter daaraan worden
ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen genomen besluit van het benoemende orgaan.
3. De stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij met algemene stemmen
wordt besloten tot besluitvorming bij acclamatie. Over zaken wordt mondeling
gestemd tenzij de voorzitter of een afgevaardigde een schriftelijke stemming
gewenst acht.
4. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering
aanwezigen een stembureau van drie personen, met dien verstande dat leden van
het Bondsbestuur geen zitting kunnen hebben in het stembureau. Een medewerker
van het bondsbureau wordt aan het stembureau toegevoegd. Het stembureau
opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem.
5. Ongeldig zijn stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar of onduidelijk zijn;
d. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld.
6. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een
tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming
plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt
herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal
stemmen heeft verkregen.
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Zijn er meer personen die het op één na hoogst aantal stemmen hebben
verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken
wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij
deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
7. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
8. a. Over alle voorstellen wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij naar het
oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te
worden behandeld.
b. Wanneer op een voorstel een amendement is ingediend komt dit eerst in
stemming. Een amendement op een voorstel mag niet de strekking hebben het
doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende
beoordeling van de voorzitter.
c. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid
is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van het amendement
op het voorstel.
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Bondsvergaderingen een
besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is
vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens
beslissend.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit
verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde - wanneer een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. De Bondsvergadering wordt voorgezeten door een voorzitter die door de
Bondsvergadering uit zijn midden wordt gekozen voor drie jaar. Elke afgevaardigde
kan daartoe zichzelf of een ander lid kandidaat stellen, vooraf of ter vergadering. De
voorzitter treedt onmiddellijk na de verkiezing in functie. De voorzitter kan de
leiding van een Bondsvergadering tijdelijk aan een andere afgevaardigde overdragen. Indien de voorzitter afwezig is zonder dat hij vooraf de leiding van de Bondsvergadering heeft overgedragen, voorziet de Bondsvergadering zelf in haar leiding;
tot dat moment fungeert de oudste aanwezige afgevaardigde als voorzitter.
11. Tenzij anders is bepaald, vindt het bepaalde in dit artikel overeenkomstige
toepassing ten aanzien van vergaderingen van het Bondsbestuur, het Dagelijks Bestuur
en vergaderingen van commissies.

Algemeen Reglement
HOOFDSTUK III

ORGANISATIE

Verkiezingen
Artikel 2
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1. Alle verkiezingen voor functies binnen Badminton Nederland, of één van zijn
organen geschieden door stemming en zo nodig herstemming. Indien meer dan één
vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies moeten lid van Badminton
Nederland en meerderjarig zijn.
3. a. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan
van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten minste
drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven
in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
b. Van de kandidaatstelling wordt kennis gegeven aan de deelnemers aan de
Bondsvergaderingen.
4. De besturen regelen de verkiezingen, welke binnen hun verband worden gehouden.
5. Alle leden die voorgedragen worden voor benoeming in organen van Badminton
Nederland dienen eveneens te voldoen aan de in lid 2 gestelde vereisten.
6. Kandidaten voor de functies van lid van de Commissie van Beroep Badminton
Nederland en lid van de Tuchtcommissie Badminton Nederland worden gesteld
door het Bondsbestuur of een afgevaardigde naar de Bondsvergadering..
7. Van een vacature wordt door het Bondsbestuur mededeling gedaan aan de
afgevaardigden.
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