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Agenda Jaarvergadering 27 juni 2015 (gewijzigde versie)
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Benoeming leden van het stembureau

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

4.1 Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014, Besluitenlijst en Actielijst
4.2 Notulen Bondsvergadering d.d. 13 december 2014, Besluitenlijst en Actielijst

5.

Jaarverslag 2014
5.1 Bondsbestuur
5.2 Werkorganisatie
5.3 Commissie van Beroep Badminton Nederland
5.4 Tuchtcommissie Badminton Nederland
5.5 Reglementscommissie
5.6 Financiële commissie
5.7 Klachtencommissie

6.

Financiën 2014
6.1 Financieel Jaarverslag 2014
6.2 Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2014 met accountant
6.3 Advies Financiële Commissie

7.

Beleid Badminton Nederland
7.1 Voortgang A Clear Future
7.2 Voortgang Topbadminton
7.3 Voortgang contributiesystematiek
7.4 Beleidsplan 2016+
7.5 Zakelijke relaties met afgevaardigden
7.6 Voortgang Aangepast Badminton

8.

Financiën 2016
8.1 Vaststelling contributietarieven 2016
8.2 Begroting 2016

9.

Statuten- en reglementswijzigingen
9.1
Wijziging Bondscompetitiereglement
9.1.1 Hoofdstuk II, art.6
9.1.2 Hoofdstuk III, art. 1
9.1.3 Hoofdstuk III, art. 2
9.1.4 Hoofdstuk V, art. 2 lid 1
9.1.5 Hoofdstuk V art. 4, lid 1
9.1.6 Hoofdstuk V, art. 7
9.1.7 Hoofdstuk V, art. 8 lid 2
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9.1.8 Hoofdstuk VI, art. 4
9.2

Wijziging Regiocompetitiereglement
9.2.1 Hoofdstuk V, artikel 4
9.2.2 Hoofdstuk V, artikel 7, lid 1

10.

Verkiezing leden Bondsbestuur

11.

Verkiezing leden Commissies

12.

Rondvraag

13.

Sluiting
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Agendapunt 3

Ingekomen stukken en mededelingen

Inhoud agendapunt:
3.

Er zijn geen ingekomen stukken.

Korte samenvatting van het agendapunt:
Er zijn geen ingekomen stukken.

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

Geen.
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Agendapunt 4

Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014,
inclusief Besluitenlijst en Actielijst en Notulen
Bondsvergadering d.d. 13 december 2014, inclusief
Besluitenlijst.

Inhoud agendapunt:
4.1
4.2

Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014, inclusief Besluitenlijst en
Actielijst.
Notulen Bondsvergadering d.d. 13 december 2014, inclusief Besluitenlijst.

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 29 november en van 13 december 2014 is behandeld.

De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
4.1
4.2.

Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 29 november 2014, inclusief
Besluitenlijst en Actielijst.
Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 13 december 2014, inclusief
Besluitenlijst.

5

Agendapunt 5

Jaarverslag 2014

Inhoud agendapunt:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Jaarverslag 2014 Bondsbestuur
Jaarverslag 2014 Werkorganisatie
Jaarverslag 2014 Commissie van Beroep
Jaarverslag 2014 Tuchtcommissie
Jaarverslag 2014 Reglementscommissie
Jaarverslag 2014 Financiële Commissie
Jaarverslag 2014 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 2014 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:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Goedkeuring Jaarverslag 2014 Bondsbestuur.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Werkorganisatie.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Commissie van Beroep.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Tuchtcommissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Reglementscommissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Financiële Commissie.
Goedkeuring Jaarverslag 2014 Klachtencommissie
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Agendapunt 6

Financiën 2014

Inhoud agendapunt:
6.1
6.2
6.3

Financieel Jaarverslag 2014
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2014 met accountant
Advies Financiële Commissie

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 6.1: Dit agendapunt handelt over het jaarrekening 2014 van Badminton
Nederland.
Badminton Nederland heeft in 2014 een negatief resultaat vóór bestemming behaald van -/€ 36.541,-. In 2014 vond er een onttrekking plaats van de bestemmingsreserve voor de
uitvoering van ’A Clear Future’ voor een bedrag van € 7.768,-. Het resultaat 2014 van
Badminton Nederland na bestemming bedraagt -/- € 28.773,-. Het resultaat na bestemming
over 2014 is afgetrokken van de vrije reserve. Deze reserve bedraagt eind 2014 € 222.438,-.
In 2014 zijn de inkomsten van de leden en teams verder gedaald. De neerwaartse trend in
het aantal leden en teams is reeds enkele jaren gaande. Het bestuur van Badminton
Nederland heeft mede om deze reden besloten om een kerntakendiscussie op te starten. De
werkgroep A Clear Future is gevormd bestaande uit vrijwilligers en is eind 2013 en
gedurende het jaar 2014 actief aan de slag gegaan. Het doel is de badmintonsport in
Nederland toekomstbestendig te maken en daarmee de daling van het aantal leden en
teams te stoppen. Bij de beleidsvisie A Clear Future staan de verenigingen centraal, waarbij
de bond een verbindende rol tussen de verenigingen speelt. De verenigingen, leden en bond
zullen samen een mooie toekomst tegemoet treden.
Met het motto Fast, Fit & Fun zal Badminton weer zijn plaats gaan krijgen in de sportwereld.
Ondanks het negatieve resultaat is er in 2014 evenwel op financieel vlak een prestatie
geleverd die gezien de omstandigheden niet slecht genoemd kan worden. In 2014 heeft het
bestuur, uit financiële overwegingen besloten om niet verder te gaan met de algemene
directeur van Badminton Nederland. De éénmalige frictiekosten als gevolg van zijn ontslag
per 1 november 2014 hebben het resultaat sterk beïnvloed. In totaal is hiermee een bedrag
van circa € 83.000 aan niet begrote kosten gemoeid (ontslagvergoeding, advocaatkosten en
outplacementkosten). Daarnaast waren in 2014 de contributiebijdragen uit leden en teams
ca. € 50.000 lager dan begroot. Gezien het resultaat van -/- € 28.773,- waar de ontslagkosten
en lagere contributies inbegrepen zijn, heeft Badminton Nederland desalniettemin geen
slechte financiële prestatie geleverd. Mede als gevolg van de maatregelen die getroffen zijn
om de kosten te beheersen is het in 2014 gelukt om het Eigen Vermogen boven de €
200.000 te houden, een doelstelling die tijdens de bondsvergadering van 20 april 2013
gepresenteerd is.
Agendapunt 6.2: Het verslag van het gesprek tussen vertegenwoordiging van het bestuur,
accountant en de Financiële Commissie is door de accountant geaccordeerd.
7

Agendapunt 6.3: De Financiële Commissie zal tijdens de vergadering haar 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:
6.1
6.2
6.3

Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2014.
Geen.
Verlening van decharge voor het gevoerde financieel beleid 2014.
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Agendapunt 7

Beleid Badminton Nederland

Inhoud agendapunt:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Voortgang A Clear Future
Voortgang Topbadminton
Voortgang contributiesystematiek
Beleidsplan 2016+
Zakelijke relaties en afgevaardigden
Voortgang Aangepast Badminton

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 7.1: de bijlagen geven de ontwikkelingen weer van de deelprojecten van A
Clear Future per eind mei. Het bondsbestuur zal tijdens de vergaderingen de stand van
zaken mondeling toelichten.
Agendapunt 7.2: de bondscoach zal mondeling verslag doen van de voortgang
Topbadminton. Een stand van zaken per eind mei is toegevoegd als bijlage.
Agendapunt 7.3: het bestuur zal mondeling verslag doen van de voortgang
contributiesystematiek.
Agendapunt 7.4: op basis van de bijlage zal het bestuur mondeling het beleidsplan 2016+
verder toelichten.
Agendapunt 7.5: tijdens de bondsvergadering van 29 november jl. heeft het bondsbestuur
een werkgroep ingesteld. De opdracht luidde een besluitvormend stuk voor de komende
vergadering voor te bereiden omtrent het vraagstuk ‘hoe om te gaan met zakelijke relaties
met afgevaardigden: zijn deze wenselijk en zo ja, in welke vorm en onder welke
voorwaarden?’. De werkgroep heeft een stuk voorbereid wat heden voorligt bij de
Bondsvergadering.
Agendapunt 7.6: in de bijlage heeft de bondscoach Aangepast Badminton de stand van
zaken en voortgang Aangepast Badminton weergegeven voor 2015/2020.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Geen.
Geen.
Geen.
Geen
Goedkeuring van de procedure; instellen toetsingscommissie.
Geen
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Agendapunt 8

Financiën 2016

Inhoud agendapunt:
8.1
8.2

Vaststelling contributietarieven 2016
Begroting 2016

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 8.1: tijdens de bondsvergadering van 29 november 2014 is het eerdere besluit
bevestigd dat de contributie jaarlijks geïndexeerd zal worden conform de Consumenten Prijs
Index (CPI). Het bondsbestuur stelt voor om ten opzicht van 2015 de tarieven te verhogen
met deze indexering. Hiervoor wordt de meest recente CPI gehanteerd. De CPI over 2014
bedraagt afgerond 1,0%. Er wordt verder geen contributieverhoging voorgesteld.
Agendapunt 8.2: het bondsbestuur legt in de bijlage de stand van zaken uit omtrent de
begroting.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
8.1
8.2

Goedkeuring contributietarieven 2016.
Geen.
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Agendapunt 9

Reglementswijzigingen

Inhoud agendapunt:
9.1 Wijziging Bondscompetitiereglement
9.2 Wijziging Regiocompetitiereglement
Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen:
Agendapunt 9.1 Wijziging Bondscompetitiereglement
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Bondscompetitiereglement:
9.1.1 Wijziging hoofdstuk II, artikel 6
Uit -en thuiswedstrijden
Het artikel bepaalt: elk team speelt tegen ieder team van zijn afdeling twee wedstrijden,
namelijk één thuiswedstrijd en één uitwedstrijd, en wel één in elke helft van de competitie.
In een mogelijk andere opzet van de Eredivisie in het kader van de Kwaliteitsimpuls
Eredivisie wordt hieraan mogelijk niet voldaan.
Voorgesteld wordt voor de Eredivisie een uitzondering te maken op deze regel, waarbij de
feitelijke regeling wordt vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie.
Daartoe dient aan de huidige tekst te worden toegevoegd: “Voor de Eredivisie kan hiervan in
de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden afgeweken”.
9.1.2. Wijziging hoofdstuk III, artikel 1
Toekennen wedstrijdpunten
Het huidige artikel bepaalt dat het aantal wedstrijdpunten gelijk is aan het aantal gewonnen
partijen.
Voorgesteld wordt in het kader van de Kwaliteitsimpuls Eredivisie voor de Eredivisie een
uitzondering mogelijk te maken op deze regel, waarbij de feitelijke regeling wordt
vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie. Daartoe dient aan de
huidige tekst te worden toegevoegd: “Voor de Eredivisie kan hiervan in de
Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden afgeweken”.
9.1.3. Wijziging hoofdstuk III, artikel 2
Opmaken ranglijsten
Het huidige artikel bepaalt de wijze waarop de ranglijst in een afdeling wordt opgemaakt.
Voorgesteld wordt voor de Eredivisie een uitzondering te maken op deze regel, waarbij de
feitelijke regeling wordt vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie,
omdat de wijze waarop de Eredivisie in het kader van de Kwaliteitsimpuls Eredivisie wordt
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gespeeld, niet kan voldoen aan deze regels.
Daartoe dient aan de huidige tekst een lid 4 te worden toegevoegd: “Voor de Eredivisie kan
in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden afgeweken van de leden 2 en 3
van dit artikel”.
9.1.4. Wijziging hoofdstuk V, artikel 2, lid 1
Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
De huidige tekst verbiedt het uitkomen in meerdere competities in verschillende landen. Om
dit vrij te geven, dient dit artikel te worden aangepast.
Huidige tekst:
“Een speler in de Bondscompetitie mag in een en hetzelfde seizoen voor niet meer
dan één vereniging competitie spelen waar ook ter wereld, ook niet wanneer deze
vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken.”
Voorgestelde tekst:
“Een speler in de Bondscompetitie mag in een en hetzelfde seizoen voor niet meer
dan één vereniging in de Bondscompetitie of een competitie vallend onder het
Regiocompetitiereglement uitkomen, ook niet wanneer deze vereniging zich uit de
competitie heeft teruggetrokken.”
9.1.5. Wijziging hoofdstuk V artikel 4, lid 1
Invallen in Bondscompetitie en Regiocompetitie
De huidige teksten regelen niet ondubbelzinnig hoe om te gaan met invallen in hetzelfde
competitieweekend in Bondscompetitie en Regiocompetitie in sommige gevallen,
bijvoorbeeld voor spelers die geen vastspeler zijn.
Voorgesteld wordt om aan lid 1 van hoofdstuk V artikel 4 (en ook bij RCR, Hoofdstuk V art.
4), toe te voegen: “Voor de toepassing van lid 2 worden Bondscompetitie en
Regiocompetities als één geheel beschouwd”.
9.1.6. Wijziging hoofdstuk V, artikel 7
Vastspelers en invallers
De huidige tekst maakt het mogelijk vastspeler te zijn van een team in een lagere divisie,
veelvuldig in te vallen in hogere teams en niet of nauwelijks in het eigen team te spelen, en
dan op het einde van de competitie, als promotie of degradatie voor dat team op het spel
staat, alsnog een aantal keren in het eigen team te spelen. Dit is een ongewenste situatie,
die de andere teams in de afdeling benadeelt.
Voorgesteld wordt aan hoofdstuk 5, artikel 7 toe te voegen:
“- In de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vastspeler van een team niet
uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal invalbeurten
meer is dan 50% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is uitgekomen.”
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Dit voorstel maakt het lastiger om in de beslissende fase van de competitie op een te laag
niveau te spelen dan in de huidige regeling.
9.1.7. Wijziging hoofdstuk V, artikel 8, lid 2
Verandering van team van een vastspeler
Na 3 maanden niet-spelen kan een vastspeler worden opgegeven als vastspeler van het
naast lagere team. Anderzijds verbiedt artikel 6.1 van de Uitvoeringsregeling
Eredivisie/Eerste Divisie expliciet het toevoegen van vastspelers na een bepaalde datum
voor teams in de Eredivisie en Eerste Divisie, dit om in de tweede competitiehelft een zoveel
mogelijk gelijk speelveld te creëren. Deze bepaling geldt dus speciaal voor vastspelers in de
Eredivisie die niet naar het naast lagere team mogen.
Voorstel is deze laatste regel voorrang te geven door aan lid 2 van art. 8 toe te voegen:
“Dit geldt niet voor een vastspeler van een team in de Eredivisie na het begin van de tweede
competitiehelft, zoals bepaald in de Uitvoeringsregeling Eredivisie/Eerste Divisie.”
9.1.8. Wijziging hoofdstuk VI, artikel 4
Uitnodiging tegenstander
Dit artikel beschrijft de uitnodiging die de ontvangende vereniging naar de tegenstander
dient te sturen. Al deze informatie zal volgend seizoen op de website van Badminton
Nederland en/of in het onlinecompetitieprogramma aanwezig zijn. Het bespaart een hoop
werk en kosten als deze uitnodiging niet meer verstuurd hoeft te worden.
Voorgesteld wordt om dit artikel te laten vervallen.
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Bondscompetitiereglement
goed te keuren.
Agendapunt 9.2 Wijziging Regiocompetitiereglement
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Regiocompetitiereglement:
9.2.1 Wijziging hoofdstuk V, artikel. 4
Invallen in Bondscompetitie en Regiocompetitie
De huidige teksten regelen niet ondubbelzinnig hoe om te gaan met invallen in hetzelfde
competitieweekend in Bondscompetitie en Regiocompetitie in sommige gevallen,
bijvoorbeeld voor spelers die geen vastspeler zijn.
Voorgesteld wordt om aan hoofdstuk V, artikel 4 (en ook bij BCR, hoofdstuk V, artikel 4, lid
1), toe te voegen:
“Voor de toepassing van lid 2 worden Bondscompetitie en Regiocompetities als één geheel
beschouwd”.
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9.2.2. Wijziging hoofdstuk V artikel. 7, lid 1
Verwijzing naar competitiehiërarchie
De verwijzing “conform lid 6” is onjuist en moet worden gewijzigd in “conform lid 7”.
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Regiocompetitiereglement
goed te keuren.
De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
9.1

Goedkeuring wijziging Bondscompetitiereglement:
9.1.1 Hoofdstuk II, art. 6
9.1.2 Hoofdstuk III, art. 1
9.1.3 Hoofdstuk III, art. 2
9.1.4 Hoofdstuk V, art. 2, lid 1
9.1.5 Hoofdstuk V, art. 4, lid 1
9.1.6 Hoofdstuk V, art. 7
9.1.7 Hoofdstuk V, art. 8 lid 2
9.1.8 Hoofdstuk VI, art. 4
9.2. Goedkeuring wijziging Regiocompetitiereglement:
9.2.1 Hoofdstuk V, artikel 4
9.2.2 Hoofdstuk V, artikel 7, lid 1
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Agendapunt 10

Verkiezing leden bondsbestuur

Inhoud agendapunt:
10.
Verkiezing bestuursleden:
- herverkiezing van Rémon Verbeek,
- verkiezing van Paul Kleijn, Bram Reudink en Remco Wieland.
Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 10:
Tijdens de aanstaande Jaarvergadering zijn conform het rooster van aftreden de volgende
bestuursleden aftredend: Marloes van Heteren, Karin van der Valk en Rémon Verbeek.

Rémon Verbeek heeft besloten zich herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Marloes van
Heteren en Karin van der Valk hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Paul Kleijn, Bram Reudink en Remco Wieland stellen zich verkiesbaar voor de reglementaire
termijn van drie jaar.

De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
10.1 Goedkeuring van herbenoeming van Rémon Verbeek als bestuurslid voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
10.2 Goedkeuring van benoeming van Paul Kleijn als bestuurslid voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
10.3 Goedkeuring van benoeming van Bram Reudink als bestuurslid voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
10.4 Goedkeuring van benoeming van Remco Wieland als bestuurslid voor de
reglementaire periode van 3 jaar.
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Agendapunt 11

Verkiezing leden Commissies

Inhoud agendapunt:
11.

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 2015 voor zeven leden.
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
11.1 Goedkeuring herbenoeming Mark Leenders en herbenoeming Martijn Spruijt
tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar.
11.2 Goedkeuring herbenoeming Louis Hoofd tot lid van de Reglementscommissie
voor de reglementaire termijn van drie jaar.
11.3 Goedkeuring herbenoeming Wouter van Voorthuijsen tot lid van de
Financiële Commissie voor de reglementaire termijn van drie jaar.
11.4 Goedkeuring herbenoeming Mark Leenders, herbenoeming Frank de Ruijter
en herbenoeming Elise Zandstra tot lid van de Klachtencommissie voor de
reglementaire termijn van drie jaar.
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