Samenvatting agendapunten en
voorgestelde besluiten
Bondsvergadering 29 november 2014

De complete agendastukken zijn na te lezen op
http://www.badminton.nl/badminton_nederland/bondsvergaderin
g/29_november_2014
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Agendapunt 3

Verkiezing voorzitter Bondsvergadering

Inhoud agendapunt:
3.

Verkiezing voorzitter Bondsvergadering

Korte samenvatting van het agendapunt:
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. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de in leeftijd oudste
afgevaardigde op als voorzitter.
Na de verkiezing zal de vergadering kort worden geschorst om de nieuwe voorzitter van de
Bondsvergadering de gelegenheid te geven zich te installeren.

De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
3.

Het kiezen van een voorzitter van de Bondsvergadering voor de statutaire
termijn van 3 jaar.
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Agendapunt 4

Ingekomen stukken en mededelingen

Inhoud agendapunt:
4.

Er is een ingekomen stuk van afgevaardigde Paul Braaksma.

Korte samenvatting van het agendapunt:
Er is een ingekomen stuk van afgevaardigde Paul Braaksma, dat bij agendapunt 10a. zal
worden behandeld.

De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
4.

Geen.
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Agendapunt 5

Notulen Bondsvergadering d.d. 1 februari 2014,
inclusief Besluitenlijst en Actielijst en Notulen
Bondsvergadering d.d. 22 februari 2014, inclusief
Besluitenlijst en Notulen Jaarvergadering 28 juni 2014

Inhoud agendapunt:
5.1
5.2
5.3

Notulen Bondsvergadering d.d. 1 februari 2014, inclusief Besluitenlijst en Actielijst.
Notulen Bondsvergadering d.d. 22 februari 2014, inclusief Besluitenlijst.
Notulen Jaarvergadering 2014

Korte samenvatting van het agendapunt:
Van iedere Bondsvergadering wordt een nauwgezet verslag van de besprekingen gemaakt,
inclusief een besluitenlijst en een overzicht van acties. Tijdens de eerste Bondsvergadering,
die erop volgt, worden deze stukken vastgesteld.
De hierna opgenomen besluiten- en actielijst geeft een redelijk compleet beeld van hetgeen
tijdens de Bondsvergadering van 1 februari en van 22 februari 2014 is behandeld.
Let op! De notulen van de Jaarvergadering zijn een weergave van de bespreking op 28 juni jl.
Door het ontbreken van het vereiste quorum zijn op die dag geen geldige besluiten
genomen, ongeacht hoe de notulen opgeschreven zijn. Het verzoek aan de afgevaardigden is
om hier kennis van te nemen.

De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
5.1
5.2.
5.3.

Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 1 februari 2014, inclusief
Besluitenlijst en Actielijst.
Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 22 februari 2014, inclusief
Besluitenlijst.
Kennisnemen van de Notulen Jaarvergadering d.d. 28 juni 2014.
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Agendapunt 6

Jaarverslag 2013

Inhoud agendapunt:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Jaarverslag 2013 Bondsbestuur
Jaarverslag 2013 Werkorganisatie
Jaarverslag 2013 Commissie van Beroep
Jaarverslag 2013 Tuchtcommissie
Jaarverslag 2013 Reglementscommissie
Jaarverslag 2013 Financiële Commissie
Jaarverslag 2013 Klachtencommissie

Korte samenvatting van het agendapunt:
Dit agendapunt handelt over het jaarverslag van de diverse geledingen van Badminton
Nederland.
Het verslag van het bestuur bespreekt de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich
heeft bezig gehouden en enkele feitelijke gegevens.
Het verslag van de werkorganisatie is gebaseerd op het jaarplan 2013 dat door de
Bondsvergadering is goedgekeurd.
De verslagen van de commissies van de Bondsvergadering zijn door henzelf opgesteld.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Goedkeuring Jaarverslag 2013 Bondsbestuur.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Werkorganisatie.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Commissie van Beroep.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Tuchtcommissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Reglementscommissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Financiële Commissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2013 Klachtencommissie
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Agendapunt 7

Financiën 2013

Inhoud agendapunt:
7.1
7.2
7.3

Financieel Jaarverslag 2013
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2013 met accountant
Advies Financiële Commissie

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 7.1: Dit agendapunt handelt over het jaarrekening 2013 van Badminton
Nederland.
De staat van baten en lasten sluit met een negatief saldo uit de reguliere
bedrijfsuitvoering van -/- € 20.313,-. De begroting 2013 voorzag een positief saldo van €
20.000,-.
In deze jaarrekening zijn de begrotingscijfers opgenomen die in de Bondsvergadering
van 2 februari 2013 zijn vastgesteld. Het in de begroting voorziene saldo is € 40.313,lager uitgekomen.
Het bovengenoemde resultaat betreft het resultaat inclusief renteinkomsten. Zonder rente-inkomsten zou het resultaat -/- € 27.383,- bedragen. De
rente-inkomsten over het jaar 2013 bedragen € 7.070,-.
Badminton Nederland heeft in 2013 een negatief resultaat vóór bestemming behaald
van -/- € 20.313,-.
Het resultaat 2013 van Badminton Nederland na bestemming bedraagt -/- € 40.313,-.
Het resultaat na bestemming over 2013 is afgetrokken van de vrije reserve. Deze reserve
bedraagt eind 2013 € 251.211,-.
Agendapunt 7.2: Het verslag van het gesprek tussen vertegenwoordiging van het bestuur,
accountant en de Financiële Commissie is door de accountant geaccordeerd.
Agendapunt 7.3: De Financiële Commissie zal tijdens de vergadering zijn advies geven en
aan de vergadering voorstellen om het bestuur al dan niet décharge te verlenen.

De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
7.1
7.2
7.3

Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2013.
Geen.
Verlening van décharge voor het gevoerde financieel beleid 2013.
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Agendapunt 8

Beleid Badminton Nederland

Inhoud agendapunt:
8.1
8.2
8.3
8.4

Voortgang van en voorstel tot besluit in kader van kerntakendiscussie
Voortgang Topbadminton
Voortgang contributiesystematiek
Zakelijke relaties met afgevaardigden

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 8.1: in februari 2014 heeft de Bondsvergadering ingestemd met door het
bondsbestuur voorgestelde traject tot een Kerntakendiscussie. Sinds februari heeft dit
bondsbestuur de afgevaardigden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het
traject en presenteert nu aan de afgevaardigden het visiedocument van de werkgroep ‘A
Clear Future’ en het voorstel voor uitwerking, plan van aanpak, implementatietraject
inclusief de financiering.
Agendapunt 8.2: de bondscoach zal mondeling verslag doen van de voortgang
Topbadminton.
Agendapunt 8.3: het bestuur zal mondeling verslag doen van de voortgang
contributiesystematiek.
Agendapunt 8.4.: het bondsbestuur wil om redenen van good governance invulling gaan
geven aan het vraagstuk hoe om te gaan met zakelijke relaties met afgevaardigden.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
8.1

8.2
8.3
8.4

Na kennis genomen het hebben van het visiedocument van “A Clear Future”
1. In te stemmen met de voorgestelde uitwerking, plan van aanpak en
implementatietraject.
2. In te stemmen met de voorgestelde financiering: een éénmalige bijdrage in
2015 voor het noodzakelijke implementatietraject van €200.000,- (€5,- per
lid)
3. In te stemmen met betrokkenheid afgevaardigden.
a. De toekomstvisie onderschrijven en uitdragen
b. Inbreng beschikbaar stellen tijdens het implementatietraject en
uitvoering.
Geen.
Geen.
Geen.
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Agendapunt 9

Financiën 2015

Inhoud agendapunt:
9.1
9.2

Vaststelling contributietarieven 2015
Vaststelling begroting 2015

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 9.1: de tarieven voor 2015 worden voorgesteld. Zie
http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/bondsvergadering/29%20n
ovember%202014/agendapunt%209.1.%20Vaststelling%20contributietarieven%202015.pdf
Agendapunt 9.2: Dit agendapunt handelt over de begroting van Badminton Nederland voor
2015. Het totaaloverzicht ontvangsten en uitgaven 2015 is als volgt:

Topbadminton
Wedstrijdsport
Breedtesport
Algemeen
Totaal
Overschot

Uitgaven
€ 415.500,€ 528.000,€ 221.500,€ 844.295,€ 2.009.295,-

De concrete cijfers zijn opgenomen in de bijlagen.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
9.1 Goedkeuring contributietarieven 2015.
9.2 Goedkeuring begroting 2015.
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Ontvangsten
€ 65.500,€ 288.672,€ 112.600,€ 1.592.943,€ 2.059.715,€ 50.420,-

Agendapunt 10.

Statuten -en Reglementswijzigingen

Inhoud agendapunt:
10. Statuten– en Reglementswijzigingen
10.a Voorstel afgevaardigde Paul Braaksma
10.1 Wijziging Statuten
10.2 Wijziging Tuchtreglement
10.3 Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement
10.4 Wijziging Bondscompetitiereglement
10.5 Wijziging Toernooireglement
10.6 Wijziging Regiocompetitiereglement
Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen:
Agendapunt 10.a
De toelichting is te lezen in het voorstel van de heer Braaksma.
Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten
Het is de afgelopen jaren helaas regelmatig voorgekomen dat het aantal feitelijk in functie
zijnde afgevaardigden naar de Bondsvergadering aanzienlijk lager was dan het reglementaire
aantal van 32. Dit heeft al een aantal keren geleid tot problemen bij de besluitvorming op de
Bondsvergadering omdat het voorgeschreven minimum aantal deelnemers (het quorum)
niet werd gehaald. Dit minimum wordt op dit moment namelijk bepaald op basis van het
reglementaire aantal afgevaardigden. Om deze problemen te voorkomen stelt het
bondsbestuur voor om het quorum voortaan vast te stellen op basis van het aantal feitelijk
in functie zijnde afgevaardigden. Dit, in afwachting van een meer structurele heroverweging
van het systeem van vertegenwoordiging van de leden binnen Badminton Nederland. Met
de term "feitelijk in functie zijnde afgevaardigden" wordt bedoeld de afgevaardigden die
feitelijk zijn verkozen en in functie getreden, hun zittingstermijn nog niet hebben volgemaakt
en niet zijn afgetreden.
Agendapunten 10.2 Wijziging Tuchtreglement
Tijdens een Tuchtzaak afgelopen periode is gebleken dat het Tuchtreglement niet voorziet in
het instellen van een beroep tegen een opgelegde berisping.
De Commissie van Beroep heeft opgemerkt dat het momenteel gebruikelijk is in het
strafrecht dat tenminste eenmaal het recht op beroep moet worden geboden.
Tijdens een bijeenkomst van NOC*NSF waar dit principe ook werd behandeld, werd dit als
een van de verbeterpunten in de tuchtrechtspraak van bonden aangemerkt.
Agendapunt 10.3 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement:
De volgende wijziging is verwerkt in het Algemeen Wedstrijd Reglement:
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-

er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van het
Algemeen Wedstrijd Reglement en van Uitvoeringsregelingen bij het Algemeen
Wedstrijd Reglement , zoals de Accommodatieregeling.

Agendapunt 10.4 Wijziging Bondscompetitiereglement:
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Bondscompetitiereglement:
- de competitiebegeleider bestaat niet meer als functionaris en is uit de tekst
verwijderd.
- de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het
artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken.
- een inperking van de mogelijkheid voor Eredivisie en Eerste divisie teams om tot
halverwege de competitie op ieder moment vastspelers toe te kunnen voegen.
- t.b.v. van verandering van vereniging (2e t/m 4e Divisie) behoeft een speler
uitsluitend aan te geven dat deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal
uitkomen, en niet dat hij naar een andere vereniging gaat.
- het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging (2e t/m 4e Divisie)
betrekking heeft op ‘welke competitie dan ook’.
- T.b.v. van verandering van vereniging (Ere- en Eerste Divisie):
1. is de mogelijkheid toegevoegd om, mits de huidige vereniging een schriftelijke
toestemming verleend, om ook na 15 mei van vereniging te kunnen veranderen.
2. Toegevoegd is dat spelers die naar een buitenlandse vereniging of in de
regiocompetitie willen uitkomen ook een transferformulier dienen op te sturen
naar de LCW.
- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van
Uitvoeringsregelingen bij het Bondscompetitiereglement.
- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond
van Uitvoeringsregelingen.
Agendapunt 10.5 Wijziging Toernooireglement:
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Toernooireglement:
- er is een kapstok gemaakt voor de nieuwe Uitvoeringsregeling Aangepast Badminton
Circuit.
- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van
Uitvoeringsregelingen bij het Toernooireglement.
- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond
van Uitvoeringsregelingen.
Agendapunt 10.6 Wijziging Regiocompetitiereglement:
In navolging met de voorstelde wijzigingen in het Bondscompetitiereglement zijn in het
Regiocompetitiereglement de overeenkomstige artikelen gewijzigd:
- de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het
artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken.
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-

t.b.v. van verandering van vereniging behoeft een speler uitsluitend aan te geven dat
deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal uitkomen, en niet dat hij
naar een andere vereniging gaat.
- het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging betrekking heeft op
‘welke competitie dan ook’.
- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van
Uitvoeringsregelingen bij het Regiocompetitiereglement.
- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de RCW ook mogelijk is op grond
van Uitvoeringsregelingen.
Moment van in werkingtreding
Veel voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de competitie. In verband met de
periode waarin de competitie 2014-2015 loopt is het daarom niet wenselijk de wijzigingen in
te laten gaan na de standaard periode van 8 weken na besluitvorming door de
bondsvergadering, maar om de wijzigingen in te laten gaan per seizoen 2015-2016. Voor de
wijzigingen die betrekking hebben het einde van de competitie (veranderen van vereniging)
is gekozen voor 1 januari 2015, zodat hiervan aan het einde van de competitie 2014-2015
ook gebruik van gemaakt kan worden. Voor overige wijzigingen die niet ingrijpen in het
verloop van de competitie is eveneens gekozen voor 1 januari 2015 als ingangsdatum.Per
wijziging is aangegeven per welke datum de wijziging in het reglement in werking dient te
treden.
10.1 Wijziging Statuten
10.1.1 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a
10.1.2 Hoofdstuk VII
10.2 Wijziging Tuchtreglement:
10.2.1 Hoofdstuk IX, artikel 1, lid 1b
10.3 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement:
10.3.1 Inhoudsopgave
10.3.2 Hoofdstuk VI
10.3.3 Hoofdstuk VII
10.4 Wijziging Bondscompetitiereglement:
10.4.1 Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3
10.4.2 Hoofdstuk IV, artikel 3
10.4.3 Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3
10.4.4 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1
10.4.5 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2
10.4.6 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2
10.4.7 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
10.5 Wijziging Toernooireglement:
10.5.1 Hoofdstuk I, artikel 3 lid 3d
10.5.2 Hoofdstuk IV, artikel 4
10.5.3 Hoofdstuk IX, artikel lid 1c
10.5.4 Hoofdstuk X, artikel 1 lid 3
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Treedt in werking per
1 januari 2015

1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 augustus 2015
1 augustus 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 augustus 2015
1 augustus 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015
1 januari 2015

10.6 Wijziging Regiocompetitiereglement:
10.6.1 Hoofdstuk IV, artikel 3
1 augustus 2015
10.6.2 Hoofdstuk V, artikel 3
1 januari 2015
10.6.3 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2
1 augustus 2015
10.6.4 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
1 augustus 2015
`De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
10.a Besluit over voorstel afgevaardigde Braaksma
10.1 Goedkeuring wijziging Statuten:
10.1.1 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a
10.1.2 Hoofdstuk VII
10.2 Goedkeuring wijziging Tuchtreglement:
10.2.1 Hoofdstuk IX, artikel 1, lid 1b
10.3 Goedkeuring wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement:
10.3.1 Inhoudsopgave
10.3.2 Hoofdstuk VI
10.3.3 Hoofdstuk VII
10.4 Goedkeuring wijziging Bondscompetitiereglement:
10.4.1 Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3
10.4.2 Hoofdstuk IV, artikel 3
10.4.3 Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3
10.4.4 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1
10.4.5 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2
10.4.6 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2
10.4.7 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
10.5 Goedkeuring wijziging Toernooireglement:
10.5.1 Hoofdstuk I, artikel 3 lid 3d
10.5.2 Hoofdstuk IV, artikel 4
10.5.3 Hoofdstuk IX, artikel lid 1c
10.5.4 Hoofdstuk X, artikel 1 lid 3
10.6 Goedkeuring wijziging Regiocompetitiereglement:
10.6.1 Hoofdstuk IV, artikel 3
10.6.2 Hoofdstuk V, artikel 3
10.6.3 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2
10.6.4 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
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Agendapunt 11

Verkiezing leden bondsbestuur

Inhoud agendapunt:
11.
Verkiezing bestuursleden
Herverkiezing van Ger Tabeling en Clemens Wortel.
Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 11:
Tijdens de aanstaande Jaarvergadering zijn conform het rooster van aftreden de volgende
bestuursleden aftredend: Ger Tabeling en Clemens Wortel.
Het bestuur stelt voor Ger Tabeling te herkiezen als bestuurslid.
Het bestuur stelt voor Clemens Wortel te herkiezen als voorzitter

De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
11.1 Goedkeuring van herbenoeming van Clemens Wortel als voorzitter voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
11.2 Goedkeuring van herbenoeming van Ger Tabeling als bestuurslid voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
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Agendapunt 12

Verkiezing leden Commissies

Inhoud agendapunt:
12.

Verkiezing leden commissies

Korte samenvatting van het agendapunt:
De zittingstermijn van leden van de commissies van de Bondsvergadering is 3 jaar. Zij
kunnen na afloop worden herkozen. Deze herverkiezing geldt in 2014 voor drie leden.

De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
12.1 Goedkeuring herbenoeming Jos Smeets en benoeming Stef Linthorst tot lid
van de Commissie van Beroep voor de reglementaire termijn van drie jaar.
12.2 Goedkeuring herbenoeming Gilbert Kortenaar tot lid van de
Reglementscommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar.
12.3 Goedkeuring herbenoeming Tamara Jille tot lid van de Financiele Commissie
voor de reglementaire termijn van drie jaar.
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