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Agendapunt 4 Verslag Bondsvergadering Badminton Nederland d.d. 24 
november 2018 

 
Aanwezigen: 

afgevaardigden Regio Noord 
 
J. Seggers 
 

 

afgevaardigden Regio Oost 
 
E. Bakker 
J. Beelen 
J. Bos 
 

 

afgevaardigden Regio Centrum 
 
J. Appels 
P. de Wit 
 

afgevaardigden Regio Noord-
Holland  
 
J. Apeldoorn 
G. Berkelmans 
S. van Rooijen 
 

afgevaardigden Regio Zuid-
West 
 
 

afgevaardigden Regio Noord-
Brabant 
 

W. Koornstra 
F. Neelis 

afgevaardigden Regio 
Limburg 
 
F. Ang 
M. Schormans 
 

Adviserende leden 
 
 
L. Hoofd 
T. Jille 
J. Nouwt 
 

 
 

bondsbestuur 
 
M. Bezuijen 
B. Reudink 
P. van Soerland 
R. Verbeek 
T. Wijers 

 
 

Werkorganisatie 
 
B. Mura 
D. Oosterbeek 
 

Overige aanwezigen 
 
W. Schotsman (notulist) 
E. Ruimschotel 
C. Wortel 
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Verslag van de Bondsvergadering d.d. 24 november 2018 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Bakker opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij vraagt of 

er nog aanvullingen op de agenda zijn. Dat is niet het geval en daarmee is de agenda vastgesteld. 

2. Benoeming leden van het stembureau 

Het voorstel is de heren Dick Oosterbeek en Jos Nouwt en mevrouw Ruimschotel te benoemen tot 

leden van het stembureau. De Bondsvergadering stemt hiermee in.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorzitter Bakker vraagt het bestuur of er nog ingekomen stukken en mededelingen zijn. Dat is niet 

het geval. Bondsvoorzitter Bezuijen merkt op dat gevraagd is om de data van de volgende 

vergaderingen tijdig door te geven. De data van de volgende Bondsvergaderingen zijn 2 februari en 

15 juni 2019. 

4. Verslag Bondsvergadering d.d. 23 juni, Besluitenlijst en Actielijst 

De heer Verbeek meldt dat de op bladzijde 10 genoemde cijfers iets gewijzigd zijn. De 

Bondsvergadering neemt dat voor kennisgeving aan. 

De heer De Wit komt terug op agendapunt 8.2 van het verslag. Hij heeft toen opmerkingen gemaakt 

over bestuurlijke vernieuwing. Daar staat onder meer: ‘ De heer De Wit heeft de statuten van 7 

verschillende bonden bekeken. Die sportbonden kennen doorgaans dezelfde structuur als Badminton 

Nederland. Ze hebben echter wel allemaal een sterke regiocultuur’. De heer De Wit geeft aan dat dit 

onjuist is. Die tekst moet luiden: ‘De heer De Wit heeft de statuten van 7 verschillende bonden 

bekeken. De bonden zijn op verschillende wijze georganiseerd, maar de sportbonden die op dezelfde 

wijze als Badminton Nederland zijn georganiseerd, kennen allemaal een zeer sterke regio- of 

districtencultuur.’ De vergadering kan zich vinden in deze aanvulling op het verslag 

Voorzitter  Bakker merkt op dat op bladzijde 2 van het verslag, onder agendapunt 5.6, gesproken 

wordt over de invloed die het krijgen van een andere administrateur had op de jaarrekening. Hij wil 

graag weten welke invloed dat heeft gehad. De heer Verbeek geeft aan dat het niet om financiële 

invloeden ging, maar om aanloop- en inwerkproblemen. De voorzitter neemt daar kennis van. 

Voorzitter Bakker wijst erop dat op bladzijde 11 van het verslag, aan het einde van de eerste alinea, 

geschreven staat: ‘Dat betaalt dan meteen op welke lijn de bond zit’. Dat moet natuurlijk zijn: ‘Dat 

bepaalt dan…’ 

Hij vraagt ook naar verduidelijking van de opmerking op bladzijde 3: ‘De verenigingen hebben per 

saldo 6.000 euro aan de actie in de Achterhoek .overgehouden. Met een landelijke aanpak kunnen 

de kosten misschien nog lager worden.’ Betekent dit dat er nog meer aan verdiend kan worden? De  
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heer Beelen bevestigt dat de algemene kosten per lid lager worden. als de kosten gedeeld kunnen 

worden door meer leden.  

Voorzitter Bakker stelt vast dat er geen vragen meer zijn en vraagt de vergadering of ingestemd kan 

worden met het verslag. Dat is het geval en daarmee is het verslag goedgekeurd, met dank aan de 

notulist. 

5. A. Jaarplan en B. Aanpassingen Begroting 2019 

Voorzitter Bakker geeft hiervoor het woord aan het bestuur. Bondsvoorzitter Bezuijen wijst erop dat 

toegezegd is dat de in de vorige vergadering gemaakte opmerkingen zouden leiden tot een 

aanvulling op het jaarplan. Voor de aanpassingen van de begroting verwijst hij naar penningmeester 

Verbeek. 

 De heer Van Soerland geeft een toelichting op het Jaarplan 2019 zoals het er nu ligt. Via de sheet 2 

‘achtergrond/aanleiding’ stelt hij vast dat maatschappelijke ontwikkelingen de sportbonden 

noodzaken tot anders kijken naar de toekomst. De verenigingsstructuur staat onder druk in de hele 

samenleving. Er moeten nieuwe initiatieven komen om het voortbestaan van badminton in 

Nederland te garanderen, ook gericht op de ongebonden sporters. Niets doen leidt tot verdere 

krimp. Daarom is de Aanpak 2019 (zoals op sheet 3) gebaseerd op twee speerpunten: ondersteunen 

van de verenigingen en initiatieven ontplooien gericht op de ongebonden sporter. In het geval van 

succesvolle pilots zal worden opgeschaald, bij geen succes worden de pilots stopgezet. De vraag 

blijft: wanneer heeft een pilot succes? Vroeger was dat als de pilot nieuwe leden opleverde, nu 

moeten we misschien blij zijn met veel publiciteit, die werkt als een olievlek. In het Jaarplan 2019 

komen verenigingsondersteuning en initiatieven naar ongebonden sporters beide voor, naast de 

reguliere activiteiten. 

Vanuit de Bondsvergadering komt de vraag . hoe we kunnen verbreden en de sport beter promoten. 

Resultaten moeten dan wel gemeten worden. De vraag is wat de financiële ruimte is, zowel bij de 

bond als bij de verenigingen. Veel sportverenigingen organiseren al allerlei activiteiten om geld te 

verdienen. In de richting van de heer Verbeek: de conclusie is dus, er is weinig ruimte in de 

begroting. Er moeten dus alternatieven gezocht worden, gericht op financiële verbreding.  

De heer Verbeek bevestigt dat er weinig ruimte in de begroting is. Hij zegt: “Prima dat we 

speerpunten formuleren, maar dan zullen we alternatieve financiering moeten zoeken om alles in 

stand te houden.’’ 

De heer Apeldoorn heeft het jaarplan en de begroting gelezen, als wetenschapper, en vindt het nogal 

verwarrend. Concrete acties prima, maar die vindt hij nog niet. Wat zijn de pijlers en wat zijn de 

speerpunten? Wat is ondernemerschap en wat zijn nieuwe markten? Nu komt er weer een extra 

pijler bij. Wat hoort nu waarbij? In de begroting ziet hij nog weinig terug van nieuw beleid: eigenlijk 

alleen maar ‘oude’ posten. 
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De heer Verbeek merkt op dat er nog gezocht wordt naar antwoorden. De samenhang van de dingen 

moet nog duidelijker opgeschreven worden. Dat is een opdracht voor de volgende keer. Opgemerkt  

 

wordt nog dat het jaarplan uitdagingen aangeeft. De twee pijlers zijn belangrijk en inderdaad, dat is 

nog niet zichtbaar in de begroting. Wel is het zo dat via aanpassingen in de begroting 45.000 euro is 

vrij gemaakt. Het is bekend dat ook andere sportbonden op zoek zijn naar mogelijkheden om andere 

middelen te genereren. Nieuwe activiteiten zijn belangrijk, maar het blijft ook gaan om ledenbehoud. 

Die twee sporen. Dat is de lijn. 

De heer Apeldoorn begrijpt dat de eerste stappen gezet gaan worden. Daarvoor is 45.000 euro in de 

begroting vrijgemaakt uit de algemene middelen. Hij is van mening dat goed gekeken wordt naar de 

projecten waar nu aan gewerkt wordt. Kunnen die nog doorgaan ja of nee. Zo is hij nogal 

geschrokken van het bedrag dat is weggehaald bij opleidingen voor het personeel. 

De heer Schormans vraagt waarom bij toernooien niet ook niet-leden mogen meedoen. De heer 

Hoofd geeft aan dat dat nu ook al kan, maar wel met dispensatie. 

De heer Berkelmans vraagt wanneer er wat gehoord wordt van die superleuke initiatieven. 

De heer Van Soerland stelt dat dat zal zijn in de volgende bondsvergadering. Dat wil zeggen: in geval 

van succes worden die initiatieven getoond en wordt geprobeerd de mensen daarin mee te nemen. 

Blijven ze zonder succes dan zullen ze ook gedeeld worden. 

De heer Berkelmans zegt uit de wetenschappelijke hoek te komen en gewend te zijn resultaten te 

meten. Hoe wordt dat gedaan bij nieuwe initiatieven? Bondsvoorzitter Bezuijen geeft aan dat meten 

vooralsnog lastig is. Zijn tien krantenkoppen een succes. De heer Dee Wit vraagt zich af hoe deze 

voornemens op langere termijn bewaakt worden. Of blijft de bond van jaarplan naar jaarplan 

stappen. Het bondsbestuur reageert met een verwijzing naar de opmerkingen van Jeroen Beelen. Het 

is inderdaad noodzakelijk een strategisch doorkijkje te maken dat houvast kan bieden. Het is de 

bedoeling zo’n doorkijkje te geven in de februarivergadering. 

De heer Beelen merkt op dat er goed samengewerkt moet worden met de  regio’s. Zo moet 

ledenwerving niet alleen landelijk plaatsvinden, maar overal. 

De heer Segers vraagt of er al een tijdsplan ligt voor het realiseren van vernieuwing van de website. 

Mevrouw Mura geeft aan die  er nog niet is. Wel is er een gesprek gaande met de huidige 

websitemaster over het toegankelijker maken van de website. 

Voorzitter Bakker concludeert dat er geen vragen meer zijn over het Jaarplan 2019 en vraagt of het 

ieders instemming heeft. Dat is het geval en daarmee is het Jaarplan 2019 goedgekeurd en 

vastgesteld. 

Voorzitter Bakker stelt agendapunt 5b Aanpassingen Begroting 2019 aan de orde. De heer Verbeek 

heeft de aanpassingen gepresenteerd en hoopt dat hiermee de aanpassingen voor iedereen leesbaar 

en duidelijk zijn. De vergadering stemt in met de aanpassingen en voorzitter Bakker stelt vast dat 

daarmee ook de aanpassingen zijn goedgekeurd. 
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6. Voordracht benoeming ambassadeur Badminton Nederland 

Voorgesteld wordt de heer Wortel te benoemen als ambassadeur voor Badminton Nederland. De 

vergadering stemt daar bij  applaus unaniem mee in. De heer Wortel neemt de benoeming graag 

aan. Hij vertelt al vele jaren betrokken te zijn bij Badminton Nederland, in allerlei functies. Hij is 

nieuwsgierig naar het succes van de verdienmodellen. Deze benoeming beschouwt hij als een blijk 

van waardering. Hij hoopt via het ambassadeurschap extra bijdragen te leveren aan de toekomst van 

Badminton Nederland. 

7. Verkiezing commissieleden 

Voorgesteld wordt de heer Joost van Klink te benoemen als lid van de Commissie van Beroep voor de 

reglementaire periode van drie jaar. De vergadering stemt daarmee in. 

8. Rondvraag 

De heer De Wit meent dat er in de najaarsvergadering een update gegeven zou worden van 

topbadminton. Gereageerd wordt met de mededeling dat dat nu voor de februarivergadering op het 

programma staat. 

Voorzitter Bakker voegt eraan toe dat hij een toenemende onrust signaleert binnen topbadminton. 

Dat zou te maken hebben met trainerswisselingen en met het voornemen voortaan alleen 

Nederlandse coaches te benoemen. Hij gaat ervan uit dat de vergadering in februari daar meer van 

hoort. De heer Van Soerland geeft aan dat al deze signalen de aandacht hebben van het bestuur. 

9. Sluiting 

 Voorzitter Bakker dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun bijdragen. Hij sluit de vergadering 

om 15.30 uur. 


