
 

 

Besluitenlijst Jaarvergadering 18 juni 2016 

 

Besluiten 

 
• De heren Esveld, Ligtvoet, Peeters en Rosanow zijn met instemming van de 

vergadering benoemd tot leden van het stembureau. 

 

• De notulen van de Bondsvergadering van 10 oktober 2016, inclusief Besluitenlijst en 

Actielijst zijn ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

• Het jaarverslag van het Bondsbestuur over 2013 is met inachtneming van de 

gemaakte opmerkingen en gestelde vragen goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Werkorganisatie over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Tuchtcommissie over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Reglementscommissie over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Financiële Commissie over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het jaarverslag van de Klachtencommissie over 2015 is goedgekeurd. 

 

• Het financieel jaarverslag over 2015 is goedgekeurd. 

 

• De vergadering verleent het bestuur decharge voor het in 2015 gevoerde financiële 

beleid. 

 

• De Focusactiviteiten en het jaarplan 2017 zullen n.a.v. de gemaakte opmerkingen 

worden aangepast en later dit jaar opnieuw worden geagendeerd voor de 

Bondsvergadering. 

 

• De Bondsvergadering stemt ermee in om het voorstel contributiesysteem niet in 

behandeling te nemen nu het bestuur het voorstel heeft teruggenomen.  

 

• Het voorstel bestuurlijke vernieuwing zal n.a.v. de gemaakte opmerkingen worden 

aangepast en later dit jaar opnieuw worden geagendeerd voor de Bondsvergadering. 

 

• De contributie, competitie- en toernooibijdragen 2017 zijn door de vergadering 

vastgesteld en goedgekeurd. 

 



 

 

• De begroting 2017 is door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. 

 

• De voorgestelde wijzigingen van artikel I.2, lid 2 en 3, artikel V.1, lid 2 en 3, artikel V.3, 

lid 2, artikel V.3 lid 4, artikel V.7a en artikel VI.17, lid 6 van het Competitiereglement, 

zijn met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. 

 

• De voorgestelde wijzigingen van artikel I.1, artikel I.2, artikel II.1, artikel IV. 5 lid 2 en 

artikel IV.8 van het Algemeen Wedstrijdreglement, zijn met algemene stemmen door 

de vergadering aangenomen. 

 

• De voorgestelde wijzigingen van Terugtrekking uit een onderdeel, I.3.2 en VI.6.4, 

VI.2.2 en artikel VI.5.8 van het Toernooireglement, zijn met algemene stemmen door 

de vergadering aangenomen. 

 

• De heer Wijers is benoemd tot bestuurslid voor de reglementaire periode van 3 jaar. 

 

• De heer Esveld is benoemd tot lid van de Commissie van Beroep voor de 

reglementaire periode van 3 jaar. 

 

• De heer Sol is benoemd tot lid van de Commissie van Beroep voor de reglementaire 

periode van 3 jaar. 

 

• De heer Ligtvoet is benoemd tot lid van de Reglementscommissie voor de 

reglementaire periode van 3 jaar. 

 

• Mevrouw Lammers is benoemd tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire 

periode van 3 jaar. 

 
• De heer Van Galen is benoemd tot lid van de Klachtencommissie voor de 

reglementaire periode van 3 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Actielijst Jaarvergadering 18 juni 2016 

 

Acties bondsbestuur 

• Nagaan waarom het bestuur het advies van de Klachtencommissie dat in de laatste alinea 

van het verslag wordt vermeld niet heeft overgenomen.  

• Tijdig en volgens de reglementen het advies van de Financiële Commissie vragen mbt  

arbeidsovereenkomsten. 

• Het resultaat van ieder deeltraject, zodra het voltooid is, terugkoppelen naar de 

afgevaardigden. 

• Afgevaardigden informeren over te sluiten sponsorcontracten. 

• Traject starten om de structuur van de organisatie helder en duidelijk neer te zetten, 

waarbij het van belang is dat de lokale vrijwilligers ondersteund worden.  

• Naar de nieuwe structuur kijken vanuit een langetermijnstrategie die rekening houdt met 

de a.s. wijzigingen ook op financieel gebied, zoals de voorgenomen afname van de 

subsidie door NOC*NSF. Over deze strategie zou Wieland graag met de afgevaardigden 

willen sparren. 

• Financiële prognose met diverse scenario’s jaarlijks agenderen voor de Jaarvergadering.  

• Taartdiagram toevoegen aan begroting van het totale bedrag aan inkomsten. 

• Voorstellen aanleveren om in samenwerking met de verenigingen de badmintonsport in 

het basisonderwijs op de kaart te zetten. 

• Idee van ouderraad voor de Nationale Jeugdselecties uitwerken. 

• Duidelijk aangeven wanneer een geagendeerd stuk een concept is. 

• De definitieve versie van het Masterplan Topbadminton ter informatie agenderen voor de 

volgende Bondsvergadering, inclusief de begroting. 

• Nadenken over mogelijkheden voor financiële ruimte voor trainersopleidingen.  

• Nadenken over en een oplossing vinden voor de omvang van de vergaderbundels. 

• Antwoorden op vragen Braaksma rondmailen. 

• Voorstel Democratische Besluitvorming agenderen voor bondsvergadering najaar 2016. 

 

• Acties afgevaardigden  

• Vragen n.a.v. Masterplan Topbadminton schriftelijk aan Poulsen sturen ter 

beantwoording. Actie Paul Braaksma. 

 

 

 


