Agendapunt 7.3 Contributiesystematiek
In het eerste kwartaal van 2015 is Badminton Nederland aan de slag gegaan met het
deelproject voor een nieuw contributiesysteem. Het bondsbestuur heeft hierover intern en
extern informatie vergaard en overleg gevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze acties
is het bestuur tot de conclusie gekomen dat begrip en draagvlak bij de verenigingen cruciaal
zijn voor het succesvol implementeren van een nieuw contributiesysteem. Daarnaast kan er
pas zinnig invulling gegeven worden aan een goede waardeperceptie als Badminton
Nederland haar producten en diensten goed gepositioneerd heeft. Hiervoor dient eerst de
implementatie van A Clear Future afgerond te zijn en dit zal op z’n vroegst in de zomer zijn.
Pas dan ontstaat de situatie om vanuit een heldere producten -en dienstenstructuur te
werken aan een contributiesystematiek die hierop beter aansluit.
In 2015 zal het bondbestuur met de verenigingen over dit onderwerp praten, naar de
verenigingen luisteren en hiermee draagvlak verwerven, voordat een nieuw
contributiesysteem ontworpen en uiteindelijk geïntroduceerd wordt. De vergadering van
juni 2015 komt hierdoor te vroeg. Besluitvorming hierover tijdens een in het najaar te
houden bondsvergadering is ook door het bondsbestuur overwogen, maar zou te laat zijn
aangezien verenigingen (zeker diegene met een gebroken boekjaar) ook tijd moeten krijgen
om zich op een nieuw contributiesysteem voor te bereiden. Dit houdt in dat het voorstel
voor een nieuw contributiesysteem in juni 2016 aan de jaarvergadering voorgelegd zal
worden en zal ingaan per 1 januari 2017.
Stand van zaken
De volgende stappen op weg naar een nieuw contributiesysteem zijn al genomen:
 de huidige contributiesystematiek is geëvalueerd mede op basis van een enquête onder
de verenigingen (zie bijlage bij dit punt);
 benoemen van een projectleider;
 concept projectplan gereed;
 het sportbondenonderzoek is afgerond (zowel binnenlandse sportbonden als
buitenlandse badmintonbonden);
 er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met penningmeesters en andere
belanghebbenden en deskundigen;
 het nieuwe contributiesysteem zal agendapunt zijn tijdens alle regiovergaderingen 2015,
waarbij verenigingen actief hun bijdrage zullen kunnen leveren aan de totstandkoming
van het nieuwe systeem;
 in juni zal het projectteam gevormd worden en het projectplan in de definitieve vorm
aangenomen worden door het bondsbestuur;
 (in)formeel zal het bondsbestuur afgevaardigden en verenigingen op de hoogte houden
van het proces en voor de najaarsvergadering een schriftelijke stand van zaken geven.
Tijdens de Jaarvergadering zullen we het projectplan op hooflijnen toelichten.

