
   

  

Agendapunt 4.2 Notulen extra Bondsvergadering Badminton Nederland 
d.d.13 december 2014  
 
Aanwezigen: 
 

afgevaardigden Regio Noord 
 
 

afgevaardigden Regio Oost 
 
E. Bakker 
J. Beelen 
 

afgevaardigden Regio 
Centrum 
 
P. Braaksma 

afgevaardigden Regio Noord-
Holland  
 
 
 

afgevaardigden Regio Zuid-
West 
 
A. Gelauf 

afgevaardigden Regio 
Noord-Brabant 
 
 
 

afgevaardigden Regio 
Limburg 
 
 
 

Adviserende leden 
 
 
 

 
 

Bondsbestuur 
 
M. van Heteren 
G. Tabeling 
K. van der Valk 
R. Verbeek 
T. Wijers 
C. Wortel  
 
 

Werkorganisatie 
 
D. Oosterbeek 
(managementassistent) 
B. Mura (Hoofd Bureau) 

Overige aanwezigen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

Agenda Bondsvergadering 13 december 2014 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 
2. Benoeming leden stembureau 

 
3. Statutenwijzigingen 
  3.1. Voorstel tot wijziging Statuten van Afgevaardigde Paul Braaksma 

3.2. Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a 
3.3. Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3  

 
4. Rondvraag 
 
5. Sluiting 
 



   

  

1. Opening en vaststelling agenda 
 
Voorzitter de heer Bakker, opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Hij verwijst naar het besluit van het bondsbestuur om een extra Bondsvergadering 
uit te roepen, omdat tijdens de Bondsvergadering op 29 november jl. het vereiste quorum 
van afgevaardigden voor het goedkeuren van de voorgestelde statutenwijzigingen niet 
aanwezig was.  
 
Hij licht toe dat op basis van Statuten, hoofdstuk VII, artikel 4 voor deze vergadering geen 
quorumeis geldt. Naast hem zelf zijn de afgevaardigde Braaksma, Beelen en Gelauf 
aanwezig. Bakker stelt vast dat besluiten kunnen worden genomen. 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
2. Benoeming leden van het stembureau 
 
Er wordt geen schriftelijke stemming uitgevoerd, zodat geen stembureau behoeft te worden 
ingericht. 
 
3. Statutenwijzigingen 
 
3.1 Voorstel tot wijziging Statuten van Afgevaardigde Paul Braaksma 
De heer Bakker vraagt of de heer Braaksma nog een toelichting wil geven op zijn voorstel. De 
heer Braaksma geeft aan dat als er behoefte aan is hij zijn voorstel zal toelichten. De 
aanwezigen geven aan dat het voorstel duidelijk is.  
 
De heer Braaksma geeft als aanvulling op artikel 8, lid 1a aan dat het beter zou zijn om 
‘bestaat uit maximaal 32 afgevaardigden’ i.p.v. ‘bestaat uit 32 afgevaardigden’ op te nemen. 
De heer Bakker vindt dat nu niet over een amendement besloten kan worden, vanwege de 
kleine groep afgevaardigden die aanwezig is en die een volmacht hebben gekregen om met 
de in de Bondsvergadering van 29 november jl. ingebrachte statutenwijzigingen akkoord te 
gaan. De heer Beelen vindt ook dat de afgevaardigden vooraf over het nu ingediende 
voorstel van de heer Braaksma geïnformeerd hadden moeten worden om dit vandaag te 
behandelen. De heer Braaksma geeft aan bij de eerstvolgende gelegenheid zijn punt te 
zullen inbrengen. 
 
De heden mondeling door de heer Braaksma voorgestelde wijziging wordt niet door de 
vergadering in stemming gebracht.  
 
3.2 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a 
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering 
aangenomen.  
 
3.3. Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 



   

  

De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen door de vergadering 
aangenomen.  
 
De vergadering besluit hierbij machtiging te verlenen aan ieder van de medewerkers van 
Dijkstra|Sutter Notarissen te Nieuwegein, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de 
statutenwijziging vast te leggen in een notariële akte. 
 
4. Rondvraag 
 
De heer Wortel laat weten dat er 3 kandidaten hebben gereageerd op de vacature 
‘stageplek jurist’ die als taak heeft om de reglementen tegen het licht te houden en te kijken 
of er reglementen kunnen worden aangepast of mogelijk reglementen kunnen verdwijnen 
en in een beter te begrijpen taal geschreven kunnen worden. De heer Wortel noemt als 
voorbeeld het Bondscompetitiereglement, dat veel toegankelijker zou moeten zijn voor de 
leden.  
 
De heer Gelauf geeft aan eerder al te hebben geholpen bij het aanpassen van het 
Regiocompetitiereglement en biedt aan te willen helpen bij het bekijken van de 
reglementen. De heer Beelen merkt tot slot op dat de genoemde competitiereglementen nu 
niet op elkaar aansluiten en noemt als goed voorbeeld de invalregeling.  
 
De heer Bakker zou graag in het kader van de aankomende verhuizing zien dat het bestuur 
een voorstel m.b.t dit onderwerp agendeert op de Jaarvergadering. De heer Bakker geeft 
aan twee keer eerder bij de verhuizing van het bondsbureau betrokken te zijn geweest en 
wil graag op de hoogte worden gehouden. De heer Wortel vraagt zich af of de 
Bondsvergadering wel gaat over de verhuizing van het bondsbureau en twijfelt of het 
voorstel moet worden geagendeerd voor de Jaarvergadering. De heer Braaksma merkt op 
dat hij voor wat betreft de financiële consequenties van een verhuizing graag als 
afgevaardigde op de hoogte wil zijn. 
 
De heer Bakker hoort van spelers die niet bij de Nationale selectie zitten dat veel landen al 
bezig zijn met de voorbereidingen richting de EJK, maar dat zij niet weten waar zij aan toe 
zijn. De heer Wortel laat weten deze vraag mee te nemen naar het overleg aankomende 
week met de technische staf. 
 
De heer Bakker geeft aan dat 29 november jl. een Topsportcommissie is ingesteld en dat hij 
graag in de Jaarvergadering van juni 2015 hoort welke resultaten tot dan toe zijn behaald, 
maar mogelijk dat het bestuur er nu al iets over kan zeggen. De heer Wortel geeft aan dat er 
gewerkt wordt aan het opzetten van de Topsportcommissie. 
 
De heer Bakker vraagt zich af of er een noodzaak is om op 21 februari 2015 een 
Bondsvergadering te beleggen. Bakker vraagt zich af wat er te bespreken valt en of het niet 
verstandiger is om een informeel overleg te plannen bij de Carlton NK. De heer Wortel laat 



   

  

weten zich te kunnen vinden in de opmerking van Bakker, en dat als een bondsvergadering 
in het voorjaar plaats zal vinden in maart zal zijn.  
 
De heer Beelen vindt dat de afgevaardigden geïnformeerd moeten worden dat er geen 
Bondsvergadering op 21 februari zal plaatsvinden en dat bij de Carlton NK of in maart de 
afgevaardigden in een informeel overleg over de voortgang A Clear Future kunnen worden 
bijgepraat. De heer Wortel geeft aan dat dit zal gebeuren. 
 
 
5. Sluiting 
 
Voorzitter de heer Bakker sluit om 10.20 uur de vergadering. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



   

  

Besluitenlijst -en actielijst Bondsvergadering 13 december 2014 

Besluiten 

 De voorgestelde wijziging Statuten van afgevaardigde Paul Braaksma is niet in 
stemming gebracht. 
 

 De voorgestelde wijziging van Hoofdstuk V, artikel 6, lid 1a van de Statuten, is met 
algemene stemmen aangenomen. 

 

 De voorgestelde wijziging  van Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 van de Statuten, is met 
algemene stemmen aangenomen. 

 

 De vergadering verleent machtiging aan ieder van de medewerkers van Dijkstra 
Sutter Notarissen te Nieuwegein, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de 
statutenwijziging vast te leggen in een notariële akte. 

 

Acties 

 Afgevaardigde Gelauf betrekken bij het gelijktrekken van het Bonds- en 
Regiocompetitiereglement. 
 

 Afgevaardigden informeren dat de bondsvergadering niet op 21 februari 2015 
plaatsvindt, maar mogelijk in maart. Op 31 januari vindt een informele bijeenkomst 
plaats. 

 
 


