Agendapunt 4.
Nr

Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering
Afronding Status

Stand van zaken 24 september 2015

Juni 2015

In behandeling

In behandeling

3.

010214 Voorstel voor een bijeenkomst van nieuwe afgevaardigden Juni 2015
bedenken, bijv. een studiemiddag in de vorm van een
workshop.
291114 Nader bezien van de definitie van lidmaatschap.
Juni 2015

4.

291114 Rol van de regio’s herzien.

Juni 2015

In behandeling

Het onderwerp wordt meegenomen in
het traject Kwaliteitsimpuls Eredivisie.
Naar aanleiding hiervan zal de visie
verder ontwikkeld worden. Het
bestuur zal t.z.t. hierover rapporteren.
Is onderdeel deelproject ACF
geworden: DP3 Democratische
Besluitvorming.
Is onderdeel deelproject ACF
geworden: DP7 Contributiesystematiek
Is onderdeel deelproject ACF
geworden: DP2 Heroriëntatie Regio’s

5.

291114 Zorgpunt van ‘grijze leden’ de komende maanden
uitwerken . Hierbij rekening houden met de opmerkingen
van Daniëls.
291114 Rapportage wedstrijdbadminton duidelijker opschrijven,
met name de behaalde resultaten.

Juni 2015

In behandeling

Juni 2015

In behandeling

7.
8.

291114 Ontwikkeling bestuursstatuut: wat is de stand van zaken?
291114 Vergaderstukken bondsvergadering eerder toesturen en
vragen schriftelijk voorafgaand aan de vergadering
indienen om de beantwoording voor handen te hebben en
waar relevant de Financiële Commissie hierbij te
betrekken.

X
Juni 2015

Is uitgevoerd
Is uitgevoerd

9.

291114 Het bestuur wil maatwerk met de verschillende regio’s

Juni 2015

In behandeling

1.

2.

6.

Datum Actie
overleg
010214 Een visie ontwikkelen en uitwerken in een notitie m.b.t.
hoe de uitstroom van Nederlandse spelers naar
buitenlandse competities tegen te gaan en hoe deze
spelers te behouden voor de eigen competitie.

In behandeling

Eerder toesturen van stukken is
besproken, maar i.vm. volgorde en
timing besluitvorming volgorde (BB
naar BV) niet mogelijk. Schriftelijk
voorafgaand vragen indienen, blijft wel
gehandhaafd
Is onderdeel deelproject ACF

afspreken, mede gebaseerd op de specifieke dynamiek van
elke regio.
10. 291114 Uitkomst werkgroep zakelijke relaties met Afgevaardigden X
bespreken.
11. 131214 Stuk aan te leveren m.b.t. quorum afgevaardigden.
Mei 2015

geworden: DP 2 Heroriëntatie Regio’s.
Zie ook actiepunt 20.
Is uitgevoerd

12. 131214 Financiële consequenties verhuizing agenderen voor de
Jaarvergadering juni 2015 agenderen.
13. 270615 Locatie Jaarvergadering centraal.

X

Is uitgevoerd

X

Is uitgevoerd

14. 270615 Correctie KC i.p.v. RC in jaarverslag KC.

X

Is uitgevoerd

15. 270615 Nieuwe vorm van stukken JV.

16. 270615 Format Jaarrekening en format managementinformatie
onder de loep nemen n.a.v. verzoek afgevaardigden om
vooral managementinformatie met zaken als KPI’s en
grafieken, te krijgen op basis waarvan zij naar de toekomst
kunnen kijken en kunnen (bij)sturen.
17. 270615 Vaker rapporteren naar afgevaardigden.
18. 270615 Namen contactpersonen op bureau per regio
communiceren
19. 270615 Update DP2 najaar 2015
20. 270615 Plan van aanpak bezoeken verenigingen.
21. 270615 Plan opleidingen/TO, 1e rapportage 10 oktober.

toegezegd over
na te denken,
hulp erbij
gevraagd
Toegezegd

X

Toegezegd
Is uitgevoerd

X

Is uitgevoerd

X

Is uitgevoerd
Toegezegd

Afgevaardigde Braaksma zal stuk
aanleveren.
De verhuizing is mondeling toegelicht
BV 10 oktober 2015 wordt in Almere
gehouden, JV 25 juni 2016 in Nijkerk
Nog geen actie ondernomen

Juni 2016

Update wordt gegeven tijdens BV 10
oktober 2015
Plan van aanpak is terug te vinden in
Beleidsplan 2016+ en focusactiviteiten
Geagendeerd voor BV 10 oktober 2015

22. 270615 Rapportage topbadminton concreter maken.
23. 270615 Beleidsplan SMART voor 13 juli rondsturen.
24. 270615 Stand van zaken ACF nu en plan komende maanden
communiceren met afgevaardigden.
25. 270615 Mutatie in stuk ‘Zakelijke relaties en afgevaardigden
aanbrengen
26. 270615 2 euro extra bijdrage aan contributie communiceren met
verenigingen
27. 270615 Nieuwe contributietarieven communiceren via de website
28. 270615 Begroting 4 weken voor BV verzenden.
29. 270615 Communicatie reglementswijzigingen
30. 270615 Werving nieuwe leden FC zo spoedig mogelijk starten

X

Toegezegd
Is uitgevoerd

Juni 2016
Geagendeerd voor BV 10 oktober 2015
en verder

X

Is uitgevoerd

X

Is uitgevoerd

X
X

Is uitgevoerd
Is uitgevoerd

X
X

Is uitgevoerd
Is uitgevoerd

Uiterlijke verzenddatum is 10
september 2015

