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Bondsvergadering
28 november 2020
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Agendapunt 3

Ingekomen stukken en mededelingen

Inhoud agendapunt:
3.

Ingekomen reactie op notulen Jaarvergadering dd 10 oktober 2020.

Korte samenvatting van het agendapunt:
Er is een ingekomen reactie op de notulen van de Jaarvergadering dd 10 oktober 2020.
De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:

3.

Geen.
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Agendapunt 3.1

Ingekomen reactie op notulen Jaarvergadering

Opmerkingen Notulen Jaarvergadering Badminton Nederland 10 oktober 2020

Paul de Wit
Pagina 10:

Wat ik vroeg was iets specifieker:
De heer de Wit vraagt naar een update over Loyalty, hoeveel is er per programma geïnvesteerd en
hoeveel heeft het opgeleverd?

Pagina 21:

Moet zijn: …. die drie wedstrijden per weekend doen.
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Agendapunt 4

Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering

Nr Datum Actie
overleg

1.

2.

Afronding

150619 Nadenken over hoe om te gaan

met verenigingen opgericht voor
alleen het spelen van competitie.
150619 Onderzoeken of de prioriteiten in
het meerjarenbeleidsplan goed
zijn gesteld of dat nog
aanpassingen moeten worden
gedaan.

3.

301119 Inspanning leveren om bij de

4.

volgende Bondsvergadering het
onderwerp integriteit te bepreken
en te duiden.
301119 Nieuwe afgevaardigde niet alleen
een taakomschrijving mee te
geven maar ook een toelichting te
geven op de lopende dossiers.

5.

301119 Een visie voorleggen over de

koers voor de komende jaren.

Status

Stand van zaken 10
september 2020

In
uitvoering
In
uitvoering

Dit is een lopend traject. Op
dit moment hebben we
geen voorstel voor
aanpassing.

In
uitvoering

In
uitvoering

Er komt een programma om
de afgevaardigden bij te
praten over specifieke
dossiers, te beginnen met
een toelichting op de taken
en verantwoordelijkheden
van de afgevaardigden.

In
uitvoering

Het bondsbestuur komt hier
op terug tijdens de BV in het
voorjaar 2021

6.

010220 Notitie opstellen over wat te doen
met de sporters die geen lid zijn van
een vereniging voor Jaarvergadering
2020.

Nog niet
uitgevoerd

7.

010220 Stand van zaken van de werkgroepen
wedstrijdaanbod in relatie tot
lidmaatschap’ geven bij
Jaarvergadering.

In
uitvoering

8.

101020 Update schoolbadminton

Een stuk wordt voor de
Jaarvergadering verzonden
naar de afgevaardigden.

Wordt gegeven in aanloop
naar de Bondsvergadering
van 28-11-20
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9.

101020 Update Loyalty

Wordt gegeven in aanloop
naar de Bondsvergadering
van 28-11-20

10. 101020 Presentatie Social Media/Digitale

Tijdens de Bondsvergadering
op 28-11-20

Marketing

11. 101020 Update AirBadminton

Wordt gegeven in aanloop
naar de Bondsvergadering
van 28-11-20

12. 101020 De heer Reudink gaat met de
afgevaardigden in gesprek die
aangeboden hebben mee te willen
denken over bestuurlijke
vernieuwing (regio’s) en komt in
november met een plan van aanpak.

13. 101020 Terugkoppelen geven over hoe er

Is
Er komt een plan van
uitgevoerd aanpak voor de BV in
november

Is in
uitvoering

invulling wordt gegeven aan het
werven van scheidsrechters.

14. 101020 Tijdens de bestuursvergadering
bespreken hoe om te gaan met het
tekort aan scheidsrechters,
wedstijdfunctionarissen en
vrijwilligers in het algemeen.
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Is nog niet
besproken

Agendapunt 4

Verslag Jaarvergadering d.d. 10 oktober 2020, inclusief Besluitenlijst
en Actielijst

Inhoud agendapunt:
4.

Verslag Jaarvergadering d.d. 10 oktober 2020, inclusief Besluitenlijst en Actielijst.

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 Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
4.

Goedkeuring verslag Jaarvergadering d.d. 10 oktober 2020, inclusief
Besluitenlijst en Actielijst.
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Verslag van de Jaarvergadering d.d. 10 oktober 2020
De Jaarvergadering vond online plaats vanwege de Coronasituatie.
Aanwezigen:
afgevaardigden Regio
Noord

afgevaardigden Regio Oost

afgevaardigden Regio
Centrum

Jan-Maarten ten Katen

J. Appels
F. Versantvoort
P. de Wit

afgevaardigden Regio
Noord- Holland

afgevaardigden Regio ZuidWest

afgevaardigden Regio
Noord-Brabant

Geen

M. Duijndam
A. Eerden
G. Scholtes
Adviserende leden

F. Neelis

A. Seinen

T. Jille
R. Oskam

Geen

Bondsbestuur

Werkorganisatie

Overige aanwezigen

M. Bezuijen
B. Reudink
P. van Soerland
R. Verbeek

K. Berends
H. Boosman
M. Deken
B. Mura
J. Peeters
D. van Putten
M. Toonen
I. Vaessen
J. Wals

C. de Rooij
R. Schotsman
(Notuleerservice Nederland)

J. Seggers
J. Baas

afgevaardigden Regio
Limburg
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Reglementscommissie

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bezuijen opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Het is in meerdere opzichten een bijzondere vergadering met alle elf onlangs gekozen
afgevaardigden aanwezig, waaronder drie nieuwe. Er zijn nog 5 posities vacant en de regio
Noord-Holland heeft geen enkele afgevaardigde. De voorzitter spreekt de hoop uit dat
iedereen zijn best doet om de zetels in te vullen omdat dat belangrijk is voor de manier
waarop het beleid wordt gevoerd binnen Badminton Nederland.
Een aantal afgevaardigden is er deze vergadering niet bij omdat zij afscheid hebben
genomen:
- K. Kuilman
- E. Bakker
- J. Beelen
- S. van Rooijen
- G. Berkelmans
- J. Apeldoorn
- J. Bongers
- J. Boumans
- W. Koornstra
- F. Breuer
- M. Schormans
- F. Ang
Deze afgevaardigden zullen bedankt worden voor hun inzet. Het bestuur is deze
afgevaardigden erkentelijk voor wat ze voor de sport hebben gedaan.
De aanwezige afgevaardigden stellen zich kort voor:
Noord:
Jos Seggers is 33 jaar en badmintont al 20 jaar. Zijn passies liggen bij digitalisering, ecommerce en spelvreugde voor de recreatieve leden.
Jacob Baas heeft al heel wat sessies als afgevaardigde meegemaakt. Hij is betrokken in het
Regioteam van de Regio Noord, is trainer en houdt zich bezig met competitiebegeleiding.
Oost:
Jan-Maarten ten Katen is 35 jaar en speelt 28 jaar badminton. Hij heeft ondanks blessures de
passie voor het spel gehouden en wil dat graag verspreiden. Jan-Maarten probeert een
verbinding te leggen tussen de topsport en de recreatieve spelers.
Er is in Oost nog een zetel vacant.
Centrum:
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John Appels is 58 jaar, wedstrijdfunctionaris en hij speelt als recreant. John is nu 2,5 jaar
afgevaardigde.
Felicia Versantvoort speelt al lang badminton en vindt het belangrijk ook iets terug te geven
aan de sport. Daarom probeert ze altijd haar vereniging of de sport te helpen, nu in de
hoedanigheid van afgevaardigde.
Paul de Wit is een oud gediende die bezig is aan zijn derde termijn. Hij is naast afgevaardigde
ook al vijf jaar lid van de Financiële Commissie. Hij is ooit gestart om iets terug te doen voor
de sport. Directe aanleiding voor zijn betrokkenheid was het clusterplan en de laatste jaren
heeft hij zich vooral beziggehouden met bestuurlijke vernieuwing. De nieuwe
afgevaardigden kunnen met vragen altijd bij Paul terecht.
Zuid-West:
Miranda Duijndam is sinds vorig jaar afgevaardigde en speelt 18 jaar badminton. Als
afgevaardigde streeft ze naar kortere lijnen tussen de verenigingen en de bond.
Arjen Eerden is 33 jaar en ook een oud gediende. Hij speelt bij Dropshot en is ook bestuurder
van die vereniging geweest. Hij hoopt in de komende termijn een slag te maken met
alternatieve competitievormen.
Gert Scholtes komt uit Rijswijk en is 32 jaar. Hij is de voorzitter van BC Voorburg en als
afgevaardigde bezig aan zijn tweede termijn. Hij streeft er naar om het badminton vooruit te
helpen op verenigingsniveau maar ook bij Badminton Nederland.
Noord-Brabant:
Frans Neelis is bezig aan zijn derde termijn en al meer dan 35 jaar actief binnen de
badmintonsport als bestuurder, trainer en wedstrijdfunctionaris. De nieuwe afgevaardigden
kunnen met vragen altijd bij Frans terecht.
Limburg:
Alfonds Seinen komt uit een badmintonfamilie en is actief binnen de vereniging als trainer.
Zijn twee dochters badmintonnen ook.
De voorzitter hoopt, ondanks de beperkingen, op een goede vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Benoeming leden van het stembureau
Voorzitter Bezuijen vraagt of de leden kunnen instemmen met de benoeming van de
voorgestelde leden Tamara Jille, Ellen Ruimschotel en Paul de Wit. De vergadering stemt hier
mee in.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.
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4.

Verslag Bondsvergadering d.d. 1 februari 2020, Besluitenlijst en Actielijst, stand van
zaken actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Met betrekking tot de Besluiten en actielijst zijn er geen vragen of opmerkingen.
Met betrekking tot de stand van zaken actielijst deelt de voorzitter mee dat de uitwerking
van actiepunt 12 bij de volgende jaarvergadering zal worden toegezonden. Er zijn geen
vragen of opmerkingen.
De stukken worden vastgesteld.
5.
Jaarverslag 2019
5.1 en 5.2
Bondsbestuur en Werkorganisatie
Voorzitter Bezuijen licht toe dat Corona een enorme impact op het maatschappelijk leven
heeft . Ook voor de bond en voor de sportbeoefening heeft het Coronavirus veel gevolgen.
Het bestuur heeft geprobeerd hier zo goed mogelijk mee om te gaan wat soms tot
ingewikkelde situaties heeft geleid. Zo konden afgevaardigden tot aan vandaag niet meer
door functioneren wat gevolgen had voor de besluitvorming. De kans bestaat dat er weer
strengere maatregelen komen en de voorzitter sluit niet uit dat dat ook betrekking zal
hebben op sportbeoefening.
Corona heeft ook gevolgen gehad voor de financiën. Hier zal de penningmeester later op
terugkomen. Het bestuur heeft geprobeerd zoveel mogelijk zaken door te laten lopen en
spreekt zijn waardering uit voor het bondsbureau dat veel heeft gedaan om zoveel mogelijk
activiteiten uit het Jaarplan doorgang te laten vinden.
Mevrouw Mura geeft aan dat het bijzonder jaar is geweest waar dat zowel op Papendal als
op het bureau is gedaan wat mogelijk was. Op dit moment gaat het goed en loopt de
competitie. De hoop is dat dat ook zo blijft.
Voorzitter Bezuijen geeft aan dat het verslag natuurlijk over 2019 gaat maar dat hij niet
voorbij kan gaan aan de gebeurtenissen in 2020.
De heer De Wit geeft aan dat schoolbadminton een aantal jaar geleden door de
afgevaardigden als een van de speerpunten aangewezen. In het verslag blijft het echter iets
kleins en gevraagd wordt welke acties ondernomen worden om dit tot een succes te laten
worden.
Mevrouw Mura antwoordt dat dit jaar is gestart met schoolpakketten, dat loopt nog niet
storm. Er wordt nu bekeken of dit gekoppeld kan worden aan het nieuwe product voor 4-12jarigen om te zien of het dan wel aanslaat. Dit blijft een aandachtspunt omdat het niet loopt
zoals gewenst. Tijdens de volgende vergadering zal er een update gegeven worden.
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De heer Appels geeft aan dat in het verslag staat dat er twee aanvragen zijn beloond en
vraagt of daar een toelichting op gegeven kan worden en waarom er zo weinig gebruik van
wordt gemaakt.
De heer Berends antwoordt dat een aanvraag het project Badminton Experience in
Maastricht betrof waar een aantal verenigingen een badmintonpromotiedag hebben
georganiseerd. De andere aanvraag die is beloond is ProbeerBadminton.nu in de
Achterhoek. Dit is inmiddels een wat groter project waar ook vanuit een andere pot
ondersteuning aan geboden wordt.
Er is veel gedaan om Samenwerken (be)loont te promoten, onder andere via de nieuwsbrief
en bij fysieke bijeenkomsten. Dit heeft helaas niet tot meer aanvragen geleid.
Er zijn ook andere vragen gesteld over schoolbadminton. Hier zal tijdens de
bondsvergadering op worden teruggekomen.
De heer De Wit vraagt naar een update over Loyalty en vraagt of hier successen mee worden
geboekt.
Mevrouw Mura antwoordt dat er bij de bondsvergadering in november een update gegeven
zal worden. Het bureau gaat binnenkort weer aan de slag met het project Alle leden
opgeven. Van blessurepreventie zal geen product gemaakt worden. Met betrekking tot
Versterken aanbod is een contract aangegaan met Optisport.
Het verslag van het Bondsbestuur en de Werkorganisatie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
5.3
Commissie van Beroep Badminton Nederland
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.4
Tuchtcommissie Badminton Nederland
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.5
Reglementscommissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.6
Financiële commissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
5.7
Klachtencommissie
Het verslag wordt door de afgevaardigden akkoord bevonden.
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6.
Financiën 2019
6.1
Financieel Jaarverslag 2019 met Controleverklaring
De heer Verbeek licht toe dat enige jaren geleden is afgesproken om vanuit de samenvatting
het jaarverslag te bespreken. Met de Financiële Commissie worden wel alle achterliggende
stukken besproken. 2019 was conform de begroting. Na bestemming blijft een positief
resultaat van 45.000 euro over. De contributie was wat lager dan begroot maar er waren ook
een aantal meevallers.
In 2017 is een bestemmingsreserve gecreëerd in het kader van het project
Contributiesystematiek. In 2019 is een bedrag van 18.000 euro ten laste van deze reserve
gebracht.
Het vermogen is prima te noemen maar op advies van de accountant is het Coronavirus nu
ook opgenomen. De Jaarrekening is in mei 2020 vastgesteld. Door Corona is de situatie nu
wel veranderd.
Conform begroting zijn de financiële resultaten behaald en het is goed dat het bruto aantal
leden niet meer is gedaald dan het jaar ervoor.
De heer Eerden geeft aan dat het aantal competitieteams met 7% is gedaald. Hij maakt zich
zorgen over het gegeven dat deze trend nog niet gekeerd is.
De heer Verbeek deelt deze zorg. Er wordt geprobeerd om met nieuwe wedstrijdvormen het
tij te doen keren.
Mevrouw Mura geeft aan dat competitievernieuwing een van de vier focuspunten is die aan
de bondsvergadering zullen worden voorgesteld.
Er zijn geen verdere vragen over het financiële jaarverslag.
6.2
Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2019 met accountant
De heer Verbeek licht toe dat dit het verslag is van de bespreking van het jaarverslag met de
Financiële Commissie en de externe accountant.
Mevrouw Duijndam geeft aan dat RCZ geen recreatieve competitie kan organiseren en
meent dat de bond de organisatiekracht in huis heeft om een recreatieve competitie te
kunnen organiseren. Gevraagd wordt of de bond hier iets in kan betekenen waardoor het
contact met de bond ook nauwer wordt.
Mevrouw Mura antwoordt dat hier naar gekeken gaat worden. Er is eerder al met RCZ
gesproken maar toen is het niet tot een samenwerking gekomen.
Voorzitter Bezuijen stelt voor om hoe om te gaan met recreanten later te laten terugkomen.
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6.3
Advies Financiële Commissie
De heer De Wit geeft aan dat het contact met de accountant dit jaar goed is verlopen. Vorig
jaar was de Financiële Commissie minder tevreden over de eerste aanzet van de accountant
en hij heeft zijn huiswerk dit jaar beter gedaan.
Voorzitter Bezuijen deelt mee dat de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Van
Voorthuijsen ziek is en daarom niet aan de vergadering kan deelnemen.
De heer Eerden adviseert om het bestuursverslag te integreren met de algemene
beschouwingen aan het begin van de Jaarrekening.
De heer Verbeek antwoordt dat dit advies meegenomen zal worden.
De vergadering verleent decharge aan het bestuur.
7.
Stand van zaken 2020
7.1
Stand van zaken Jaarplan
Mevrouw Mura geeft aan dat afgelopen jaar veel gewerkt is aan verenigingsondersteuning.
De informatie die van NOC*NSF is ontvangen was daar bij behulpzaam.
Er is doorgegaan met ontwikkeling en promotie van de sport met bijvoorbeeld
Airbadminton.
Er is meer gebruik gemaakt van social media en ook op Papendal is verder gegaan voor zover
dat mogelijk was.
In november zal worden teruggekomen op social media en dataverwerking dat in relatie
staat tot het project Verdienmodellen.
De heer De Wit meent dat deze rapportage prima als overzicht naar de verenigingen
gestuurd kan worden maar de afgevaardigden zouden wel een wat uitgebreidere update
mogen krijgen met een overzicht van de acties en de behaalde doelen. Door meer doelen te
stellen wordt beter inzichtelijk wat de voortgang is.
Mevrouw Mura geeft aan dat er in het verleden kritiek was op een te uitgebreide rapportage
en stelt voor om telefonisch met de heer De Wit af te stemmen hoe de rapportage verbeterd
kan worden.
Voorzitter Bezuijen meent dat het goed is om de afgevaardigden te informeren over wat de
plannen voor een bepaald jaar zijn en wat daar ten tijde van de vergaderingen van
gerealiseerd is met daarbij een toelichting waarom een bepaald doel wel of niet behaald is.
De heer Seggers geeft aan dat er in Noord met betrekking tot Airbadminton kritiek is op de
speelbaarheid en de levensduur van de shuttles. Gevraagd wordt of er concrete plannen zijn
om deze speelvorm door te ontwikkelen en verder uit te rollen.
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Mevrouw Mura antwoordt dat de problemen met de shuttles zijn opgelost en zijn inderdaad
plannen om Airbadminton verder te ontwikkelen. Hier zal in november met een voorstel op
teruggekomen worden.
7.2
Stand van zaken prognose financieel resultaat
De heer Verbeek licht toe dat er in het voorjaar competities moesten afgebroken worden.
Dit is niet aan de verenigingen in rekening gebracht. Daarnaast kon een aantal trajecten niet
opgestart worden. Hierdoor wordt 100.000 euro minder aan inkomsten verwacht. Er zijn ook
minder uitgaven en als Corona niet erger zou worden zou het resultaat op nul uit kunnen
komen.
NOC*NSF heeft aan het begin van de crisis aangegeven dat de onderbestedingen gebruikt
kunnen worden om de bonden niet om te laten vallen. Dat standpunt is nu gewijzigd en de
onderbestedingen moeten worden ingezet binnen topbadminton. Hierdoor zal er een verlies
ontstaan. Veel bonden zijn daarom nu in overleg met NOC*NSF om de onderbestedingen
weer voor een deel naar de algemene middelen te laten terugvloeien. In de prognose is er
van uitgegaan dat het standpunt van NOC*NSF niet wijzigt.
Deze situatie brengt de vermogenspositie overigens niet in gevaar.
8.
Beleid Badminton Nederland
8.1
Aanmelden van alle leden door verenigingen
Voorzitter Bezuijen schorst de vergadering voor een korte pauze om 10.56 uur.
Voorzitter Bezuijen heropent de vergadering om 11.05 uur.
De heer Verbeek licht toe dat een jaar geleden is gestart met dit traject. Er is gestart met een
communicatietraject in drie fasen. In de laatste brief van dit jaar is duidelijk aangegeven wat
het bestuur gaat doen als het vermoed dat niet alle leden zijn aangemeld. Vanaf december
vorig jaar werd het effect van het traject al zichtbaar. Toch blijkt het ook nodig te zijn dat
duidelijk wordt gemaakt dat het ernst is. Half maart was alles gereed om verenigingen
waarvan het vermoeden was dat niet alle leden waren aangemeld te benaderen. Toen brak
Corona uit en is het traject even stilgelegd. Nu is besloten om deze maand de eerste
verenigingen aan te schrijven. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om door middel
van het aanleveren van stukken aan te tonen dat wel alle leden zijn aangemeld. Vervolgens
zal worden besloten hoe verder te gaan.
Via de chat wordt gevraagd hoeveel verenigingen het betreft en of het bestuur niet te
voorzichtig is geweest.
De heer Verbeek antwoordt dat er bewust is gekozen voor een langere periode van
communicatie om teweeg te brengen dat niet alleen het bestuur de verenigingen op deze
verplichting wijst maar dat verenigingen dat ook onderling naar elkaar doen. Het is ook een
bewuste keuze om niet in één keer alle verenigingen aan te schrijven omdat het bestuur
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ervaring wil opdoen. Het bestuur verwacht dat er minimaal 50 verenigingen zijn die niet alle
leden hebben aangemeld en deze zullen allemaal worden benaderd. Als dat vermoeden juist
is, zullen deze verenigingen een administratieve maatregel opgelegd krijgen. Afhankelijk van
het vervolg kan ook nog een boete opgelegd worden van 300 euro per verzuim waarbij elk
niet aangemeld lid als verzuim gezien kan worden.
De heer Appels stelt dat de kans dat je verenigingen gaat missen steeds groter wordt en
geeft aan dat er ook beleid is met betrekking tot het aanmelden van
wedstrijdfunctionarissen waar niets mee gebeurt.
De heer Verbeek antwoordt dat het bestuur juist wel bezig is om deze situatie op te lossen.
Er is bewust gekozen voor een wat langer pad en er is vertrouwen dat dit traject gaat lukken.
Tijdens de komende vergaderingen zal het bestuur de stand van zaken steeds
terugkoppelen.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat nu al is gebleken dat dit traject effect heeft gehad.
Mevrouw Duijndam doet de suggestie om niet alleen per brief te communiceren maar ook
persoonlijk, telefonisch of via beeldvergaderen uit te leggen waarom het aanmelden van alle
leden zo belangrijk is.
De heer Verbeek licht toe dat het versturen van brieven een vervolg was op het gegeven dat
er tijdens regiovergaderingen ook uitgebreid over dit onderwerp is gesproken. De brief zelf is
ook vanwege de juridische kant van belang en nadat de brief wordt gestuurd wordt er ook
contact opgenomen.
Mevrouw Versantvoort geeft aan dat in de brief wordt gefocust dat aanmelden moet en dat
het in verband met de veiligheid ook handig is voor de vereniging zelf. Ze suggereert om ook
de andere voordelen voor de verenigingen te benoemen.
De heer Verbeek antwoordt dat dit elementen zijn die in eerdere brieven al naar voren zijn
gekomen.
Echter, suggesties over de manier van communiceren zullen worden meegenomen en zijn
altijd welkom.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat de afgevaardigden hier ook een rol in kunnen spelen. Het is
goed om dit met elkaar te doen. Het bestuur schroomt niet om als verenigingen niet willen
meewerken verdere stappen te ondernemen maar ziet het probleem natuurlijk liever op een
andere manier opgelost en iedereen kan daar bij helpen.
8.2
Bestuurlijke vernieuwing
De heer Reudink licht toe dat er een stuk is opgesteld om de afgevaardigden mee te nemen
in het proces van de bestuurlijke vernieuwing. De opdracht was het versterken van de
regio’s en het versterken van de bondsvergadering. Bestuurlijke vernieuwing is een van de
speerpunten van het bestuur en in het stuk is aangegeven op welke manier het bestuur
hiermee door wil gaan.
Er zijn gesprekken gevoerd met de regioteams en het voornemen van het bestuur is om hier
een evaluatie van te doen met de regioteams om te bepalen waar in de volgende periode
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mee verder wordt gegaan. Het is op dit moment voor de regioteams complex om een goede
invulling te geven aan hun rol.
Er zijn wat aanpassingen in de structuur gedaan met betrekking tot het aanpassen van de
bondsvergadering. Het is nu vooral zaak om met elkaar na te denken over hoe er
daadwerkelijk tot een versterking wordt gekomen en het bestuur wil dan ook spreken van
versterken in plaats van aanpassen van de bondsvergadering. Het stuk eindigt met het
voorstel om na de installatie van de afgevaardigden zo snel mogelijk in gesprek te gaan over
het rapport dat Thomas Wijers heeft opgesteld. De afgevaardigden zullen op korte termijn
uitgenodigd voor dit gesprek en de hoop is dat een aantal afgevaardigden bereid is om het
bestuur te helpen met het voorbereiden en organiseren van het gesprek.
Mevrouw Versantvoort, en de heren Neelis, Seinen en De Wit bieden hun hulp aan.
De heer De Wit stelt voor om het gesprek in november te doen na de vergadering. Het
versterken van de regio’s is bedacht omdat er te weinig bestuurlijk talent in de regio’s was.
Nu is alleen de structuur aangepast en zijn de regio’s beter geïntegreerd in de
werkorganisatie van Badminton Nederland. Niet duidelijk is hoe er nu echt versterkt wordt.
Gevraagd wordt of er inzicht is hoeveel vrijwilligers er in de regio waren en hoeveel dat er nu
zijn. Ook hier lijkt geen echt doel te zijn gesteld. Gevraagd wordt hoe ervoor gezorgd gaat
worden dat er meer mensen als vrijwilliger betrokken raken bij de functies op regionaal
niveau.
De heer Reudink antwoordt dat er veel gesprekken zijn gevoerd gericht op het uitbreiden
van het takenpakket naar de verenigingsondersteuning. Het doel was ervoor te zorgen dat
de relatie tussen regioteam en verenigingen steviger zou worden zodat de regio de
verenigingen kan ondersteunen om vitaler te worden. Er zijn een aantal mensen gevonden
die bereid zijn om de verenigingsondersteuning op te pakken maar daarnaast is het goed om
de doelstellingen SMART te maken. Een onderdeel van de evaluatie moet dan ook zijn hoe er
meer resultaten geboekt kunnen worden. De afgevaardigden worden uitgenodigd om
hierover mee te denken.
De heer De Wit vraagt wanneer de afgevaardigden hier een SMART=verhaal over mogen
ontvangen.
De heer Reudink stelt voor om aan te sluiten op de volgende bondsvergadering in november.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat het versterken van de regio geen doel op zich is zoals het
kleiner maken van de bondsvergadering dat ook niet is. Het doel is om de achterban te
versterken en daarbij geldt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hij stelt voor
om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen met de bestuurlijke werkgroep en de
afgevaardigden die zich hebben aangemeld. Het is dan ook belangrijk om na te denken over
hoe de relatie met de vereniging is en hoe die relatie versterkt kan worden.
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De heer Reudink geeft aan hierin de lead te zullen nemen en maakt gebruik van het aanbod
van de afgevaardigden die zich hebben aangeboden om te kijken of er dan op papier kan
worden gezet wat er concreet bereikt zou moeten worden. Dan kan in de vergadering van
november een voorstel worden neergelegd.
De heer De Wit meent dat de regioteams of de werkorganisatie zelf met een voorstel zouden
moeten komen. Dit zou niet opgelegd moeten worden en zij staan ook veel dichter bij de
verenigingen.
Voorzitter Bezuijen licht toe dat het niet de bedoeling is dat de afgevaardigden en de heer
Reudink zelf het toekomstplaatje gaan bedenken. Het bureau en de regio’s zullen hierbij
betrokken worden. Het kan niet allemaal van bovenaf worden bedacht maar het gaat niet
lukken als de heer Reudink en de afgevaardigden niet meedenken.
Mevrouw Mura voegt toe dat er de afgelopen maanden veel met de regioteams is gesproken
en dat er ideeën zijn opgehaald over de verdere invulling. De input van de regio’s en van het
bureau zal dan ook de basis vormen.
Mevrouw Versantvoort denkt dat het belangrijk is dat de regio’s zelf met een plan voor de
invulling komen maar meent ook dat niet iedereen hier zelfstandig in zal slagen. Ze stelt voor
om met de groep te onderzoeken hoe de regio’s geholpen kunnen worden om de doelen,
met name voor hun eigen regio SMART te maken. Daarnaast is het mogelijk dat de regio’s
ook bij de uitvoering hulp kunnen gebruiken.
De heer De Wit meent dat uit iedere regio iemand zou moeten participeren om zo tot een
gezamenlijk doel te komen.
De heer Reudink is het daar mee eens en herkent de suggesties. Hij stel voor om op korte
termijn bij elkaar te komen om dit soort punten met elkaar te delen om vervolgens te kiezen
voor een aanpak die aansluit op wat naar voren is gebracht.
Voorzitter Bezuijen vat samen dat er nu een groep is vanuit de afgevaardigden die zich actief
wil inzetten waar uiteraard wel de input van de regio’s bij nodig is. Deze groep komt snel bij
elkaar om te kijken hoe te komen tot een SMART en geconcretiseerd plan te komen om
ervoor te zorgen dat de bestuurlijke versterking gaat plaatsvinden en de relatie met de
verenigingen op een goede manier wordt geborgd. In november komt het plan van aanpak
en in februari 2021 het daadwerkelijke plan.
8.3
Topbadminton
De heer Van Soerland licht toe dat het bijzondere tijden zijn voor de topbadmintonners. Het
is veel trainen en geen toernooien. Het plan voor de komende vier jaar is niet alleen door
NOC*NSF goedgekeurd maar het NOC*NSF heeft Badminton Nederland erover
gecomplimenteerd.
Omdat er nu geen toernooien gespeeld kunnen worden is het plan opgevat om de
infrastructuur te versterken. Daarnaast wordt er, net als in het land, zoveel mogelijk
geprobeerd om zaken door te laten gaan.

17

Mevrouw Duijndam vraagt mevrouw Vaessen wat het doel is van Badminton Stars en hoe zij
vindt dat het tot nu toe loopt.
Mevrouw Vaessen antwoordt dat Badminton Stars in 2019 is gestart. Er is één sessie
gedraaid en het doel is om op een leuke en creatieve manier een extra training aan te
bieden aan U11-U13 kinderen. Het is vrijblijvend en er is voor gekozen dit op Papendal te
doen met toppers. Er zijn 8 trainingen met een topper bij elke trainer en een hoofdtrainer.
Het doel was om dit een keer in het voorjaar en een keer in het najaar te organiseren. Door
Corona is Badminton Stars dit jaar blijven liggen. De voorbereidingen voor een herstart in
2021 zijn al gestart. Het is laagdrempelig en het plezier moet voorop staan.
Mevrouw Duijndam geeft aan vanuit de regio minder positieve geluiden te hebben gehoord.
De afstand is te groot en mensen haken af door de grote niveauverschillen en de toppers
toonden weinig betrokkenheid. Ze vraagt of hier nog eens kritisch naar gekeken kan worden.
Mevrouw Vaessen geeft aan dat deze feedback bij haar niet bekend is. Als ouders een ander
gevoel hebben gekregen kunnen ze met hun feedback altijd bij haar terecht. Er is veel
positieve feedback over de combinatie met de toppers binnengekomen.
Voorzitter Bezuijen stelt voor dat de dames Duijndam en Vaessen met elkaar in contact
treden om deze feedback nader te bespreken.
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe de communicatie met betrekking tot aanmelden is
georganiseerd.
Mevrouw Vaessen antwoordt dat er flyers zijn verspreid en dat social media is ingezet. Ook
op dit vlak zijn suggesties welkom.
De heer De Wit stelt voor om dit bij de RTC’s te organiseren en de kinderen die er qua niveau
bovenuit steken zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een keer op Papendal te gaan
kijken. Te grote kwaliteitsverschillen is voor de kinderen niet leuk.
Mevrouw Vaessen geeft aan deze goede suggesties te zullen onderzoeken. Als de afstand
verkleind zou kunnen worden kan inderdaad wellicht een grotere groep bereikt worden.
8.4
Coronavirus
Voorzitter Bezuijen geeft aan hier bij het jaarverslag al bij stil te hebben gestaan. Er is verslag
gedaan van wat er de afgelopen periode is gedaan en gebeurd. Dit had vooral te maken met
communicatie naar alle betrokkenen. Dit, omdat de sport in maart en april heeft stilgelegen
en de kosten niet zijn doorberekend.
De competities zijn vanaf 1 september weer opgestart, zij het zonder publiek. Wat er in de
komende periode gaat gebeuren is onbekend maar het is niet onwaarschijnlijk dat er nieuwe
maatregelen komen waarbij nog niet duidelijk is of deze ook het sportdomein raken.
Het bestuur is hier op voorbereid en heeft scenario’s ontwikkeld. Het bestuur zal hier naar
handelen als de situatie zich voordoet en mocht dat nodig zijn zal een extra vergadering
bijeengeroepen worden.
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Op de vraag wat het betekent als de competitie stopgezet moet worden antwoordt de
voorzitter dat als dat gebeurt er gekeken moet worden wat dat voor gevolgen heeft voor de
verenigingen en voor de te innen gelden.
De heer Verbeek voegt toe dat de financiële consequenties afhankelijk zijn van het type
maatregelen dat wordt genomen. In het geval dat er een maatregel komt die inhoudt dat
alles voor 3 maanden wordt stilgelegd dan zullen de partijen met elkaar het gesprek aangaan
over hoe om te gaan met de facturen die deze week zijn uitgezonden. Een groot deel van de
inkomsten komt van de teambijdragen.
Hier zijn blauwdrukken voor maar alles hangt af van de maatregelen. Er is een verschil
tussen een tijdelijke stop waarbij de competitie nog afgerond kan worden of dat het
helemaal onmogelijk wordt om de competitie te vervolgen. Dit is een kernafweging bij het
gesprek over de financiën.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat de bond in geval van maatregelen bij NOC*NSF aandacht
zal vragen voor de financiële gevolgen van die maatregelen.
De heer De Wit vraagt naar de promotie-degradatieregeling bij stopzetting.
Mevrouw Mura licht toe dat de oplossing afhankelijk is van hoeveel wedstrijden er zijn
gespeeld.
Voorzitter Bezuijen suggereert om dit, afhankelijk van wat er de komende dagen gebeurt,
duidelijk mee te nemen in de communicatie richting de verenigingen.
9.
Statuten- en reglementswijzigingen
9.1
Wijzigingen Statuten
Voorzitter Bezuijen deelt mee dat er quorum is en dat er dus besluiten genomen kunnen
worden.
Er zijn geen vragen en iedereen is akkoord met de wijzigingen.
9.2
Wijzigingen Competitiereglement
De heer Eerden vindt het lastig lezen omdat er veel geschrapt is. Het lijkt alsof er maar één
kant van de medaille in beeld is. Er wordt veel naar de uitvoeringsregeling verplaatst waarbij
de bond zelf de reglementen kan aanpassen.
Er wordt gesuggereerd om de invalregeling aan te passen en de invalregeling van de hogere
divisies door te trekken naar de vierde divisie en lager. Dat betekent dat de ranglijst leidend
zou moeten zijn en deze is niet van voldoende kwaliteit om gebruik van te maken. Zo zou
voor een nieuwe speler zonder ranking niemand mogen invallen terwijl deze situatie zich
vaak in de regiocompetitie voordoet.
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De heer De Wit ziet het doel van het schrappen van heren- en damescompetities dat meer
onder één regeling wordt gebracht. Of dat juist is blijkt niet uit de stukken.
De heer Peeters antwoordt dat er een invalranglijst wordt gemaakt en dat er zal worden
gekeken naar spelers die rondom een speler staan die bijvoorbeeld in Dropshot 2 wordt
geplaatst. Er zal dus altijd iemand voor een speler kunnen invullen. Hier wordt maatwerk op
geleverd.
Het schrappen van een aantal competities is inderdaad om het wat eenvoudiger te maken.
De heer Eerden is blij met het maatwerk maar twijfelt of de oplossing beter is dan de kwaal.
De invalmogelijkheden worden beperkt wat veel consequenties kan hebben voor
verenigingen.
De heer Baas geeft aan dat overal het woord RCW wordt geschrapt. Er worden binnen de
regio’s nog steeds andere competities georganiseerd. Er kan een eigen competitiereglement
voor de eigen regio worden gemaakt maar dan bestaat de kans dat er weer afwijkende
reglementen komen.
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe het zit met de kostenverdeling met betrekking tot
verenigingen die thuisspelen op zondag en geen alternatief hebben om -zonder extra kosten
te maken- een thuiswedstrijd te spelen tegen een zondagsvereniging te verplaatsen naar de
zaterdag. Zij kent een aantal verenigingen die extra moeten inhuren om tegen een
zondagsvereniging te spelen
De heer Peeters antwoordt dat er met betrekking tot zondagsverenigingen al lange tijd een
artikel in het reglement staat. Degene die verantwoordelijk is voor het verplaatsen draagt de
kosten.
De heer De Wit voegt toe dat de kosten zijn voor de vereniging die thuis speelt, er worden
geen kosten gedeeld. Vaak wordt er dan op een doordeweekse avond op een speelavond
van de club gespeeld en een enkele vereniging verplaatst naar de zaterdag.
De heer Peeters antwoordt richting de heer Baas dat als de competities die hij organiseert
regulier zijn deze onder het reglement vallen.
De afgelopen jaren is de invalregeling goed in de gaten gehouden. Met het competitiehuis is
besloten de vierde divisie daaruit te halen en onbeperkt invallen mogelijke te maken. Er zijn
voorbeelden van teams in de vierde divisie die zich veilig spelen door spelers uit team 1 in
team 2 te laten spelen. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de invalregeling aan te
passen. Bij kleine verenigingen kan altijd onbeperkt ingevallen worden.
De heer Eerden begrijpt deze zorg maar vraagt wat er nu verder gaat gebeuren als er
akkoord gegeven gaat worden. Hij mist een uitwerking van wat de invalregeling wordt.
De heer Oskam geeft aan dat in het competitiereglement een aantal zaken staat dat
praktisch van aard is en waarvan het soms nodig is om kleine aanpassingen te doen. Dat kan
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alleen via een bondsvergadering verlopen en dat is een langdurig proces. Daarom wordt nu
voorgesteld om bijvoorbeeld invallen en speeltijden niet via het competitiereglement te
laten verlopen maar via een uitvoeringsregeling.
Voorzitter Bezuijen stelt voor om dit besluit een vergadering op te schuiven om zo de vragen
van de heer Eerden beantwoord te krijgen.
Aldus wordt besloten.
9.3
Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement
Er zijn geen vragen en iedereen is akkoord met de wijzigingen.
10.
Verkiezing leden Bondsbestuur
Dit punt is niet aan de orde.
11.
Verkiezing leden commissies
Dit punt is niet aan de orde.
12.
Rondvraag
De heer Eerden ziet spanning tussen het topsportprogramma van de spelers van de
nationale selectie en de competitieverplichtingen vanuit Badminton Nederland. Er zijn
gedurende het seizoen discussies over het wel of niet inzetten van spelers in de competitie
die ook in het topsportprogramma zitten. Tijdens het landskampioenschap was er ook een
toernooi waar spelers van beide clubs aan deel moesten nemen waardoor tot op het laatste
moment onzeker was of deze spelers in de finale zouden kunnen spelen. Deze twee
activiteiten worden allebei vanuit de bond georganiseerd en de heer Eerden zou graag
beleid zien over welke keuzes de bond maakt en welke punten de bond van mening is dat de
eredivisie prioriteit krijgt en wanneer het topsportprogramma.
De heer Van Soerland antwoordt dat deze problematiek bekend is. Een aantal jaar geleden is
al het beleid gemaakt dat bij het vaststellen van de agenda voor topsport en voor de
competitie deze agenda’s op elkaar worden uitgelijnd. Dat is complex waarbij geldt dat de
finale eredivisie spelen niet automatisch inhoudt geen toernooien spelen. Er zijn ongeveer
40 à 50 volwassenen en kinderen in het topsportprogramma waarvan er op dat moment
maximaal 10 potentieel een competitiewedstrijd moeten spelen. Hier ligt ook een rol voor
de spelers op communicatief gebied. Zij moeten duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, dat zij
iets willen, dat er iets niet mocht of dat er een medisch probleem is. Het beleid zit dus in het
uitlijnen van de kalenders. Er zal nog gekeken worden of er, als dit zich weer voordoet, er
extra aandacht wordt besteed aan de communicatie die via de spelers plaatsvindt.
Voorzitter Bezuijen stelt dat het goed is dat dit punt onder de aandacht is gebracht en het
zal op de agenda van het bestuur worden gezet.

21

De heer De Wit vraagt aandacht voor de werving van scheidsrechters. Er zijn nu veel
wedstrijden zonder scheidsrechter en het gevoel leeft dat het corps veroudert. Er wordt
gesuggereerd om meer aan werving te gaan doen.
Mevrouw Mura geeft aan dat dit de aandacht van het bureau heeft.
Voorzitter Bezuijen stelt voor om dit ook op de actielijst komt zodat er terugkoppeling wordt
gegeven over hoe hier invulling aan gegeven gaat worden.
De heer Scholtes vraagt aandacht voor de zoektocht naar een trainer voor de senioren.
Hiervoor is hulp gevraagd bij de VBO-trainers maar daar is geen enkele reactie op gekomen.
Mevrouw Mura geeft aan geen samenwerking te hebben met VBO maar wel weer
binnenkort om tafel te gaan om te bezien of er vanuit de landelijke organisatie toch iets
gedaan kan worden.
Voorzitter Bezuijen voegt toe dat er regelmatig overleg is met VBO en hij zal dit nogmaals
aankaarten.
De voorzitter licht toe dat er voor november een vergadering op de planning staat die vooral
betrekking heeft op de begroting van volgend jaar.
De heer Verbeek voegt toe dat de begroting over een aantal weken wordt besproken met de
Financiële Commissie en dan zal worden aangeboden aan de bondsvergadering.
De heer Neelis geeft aan tijdens het vorige overleg ook al aandacht te hebben gevraagd voor
de wedstrijdfunctionarissen en vraagt of er nu actie wordt ondernomen om voor iedere
wedstijd een scheidsrechter te leveren.
Mevrouw Mura licht toe bij de overleg al te hebben aangegeven hier aandacht voor te
hebben. Ze heeft nog geen acties maar zal daar binnenkort mee komen.
De heer Neelis geeft aan dat het ook voor verenigingen hinderlijk is als je alleen als
wedstrijdfunctionaris aanwezig bent en alleen de refereetaak mag uitvoeren. Het is, zeker nu
met Corona, handig als er twee scheidsrechter bij een wedstrijd aanwezig zijn.
De heer De Wit voegt toe dat er scheidsrechters zijn die drie wedstrijden doen. De groep
moet dan ook vergroot worden.
Voorzitter Bezuijen stelt dat iedereen het daar over eens is. In het bestuur zal besproken
worden hoe om te gaan met het probleem van een tekort aan scheidsrechters,
wedstrijdfunctionarissen en vrijwilligers in het algemeen.
De voorzitter geeft aan dat de vergadering van november waarschijnlijk weer digitaal zal
plaatsvinden.
13.
Sluiting
Voorzitter Bezuijen dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 12.30 uur.
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Besluitenlijst Bondsvergadering 10 oktober 2020
Besluiten
1. De voorgestelde leden zijn met instemming van de vergadering benoemd tot leden
van het stembureau.
2. Het verslag van het Bondsbestuur en de Werkorganisatie wordt akkoord bevonden
door de afgevaardigden.
3. Het verslag van de Commissie van Beroep wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
4. Het verslag van de Tuchtcommissie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
5. Het verslag van de Reglementscommissie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
6. Het verslag van de Financiële Commissie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
7. Het verslag van de Klachtencommissie wordt akkoord bevonden door de
afgevaardigden.
8. Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
9. De vergadering gaat akkoord met de statutenwijzigingen.
10. Het wijzigen van het competitiereglement wordt tijdens de volgende vergadering
behandeld.
11. De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen in het Algemeen
Wedstrijdreglement.
Actielijst Bondsvergadering 10 oktober 2020
Acties bondsbestuur
1.
2.
3.
4.
5.

Update schoolbadminton geven tijdens de volgende bondsvergadering.
Update Loyalty geven tijdens de volgende bondsvergadering.
Presentatie Social media op de agenda tijdens de volgende bondsvergadering.
Update AirBadminton geven tijdens de volgende bondsvergadering.
De heer Reudink gaat met de afgevaardigden in gesprek die aangeboden hebben
mee te willen denken over bestuurlijke vernieuwing (regio’s) en komt in november
met een plan van aanpak.
6. Bij opstellen jaarkalender aandacht blijven geven aan balans/afstemming tussen
topsport en competitieverplichtingen.
7. Terugkoppelen geven over hoe er invulling wordt gegeven aan het werven van
scheidsrechters.
8. Tijdens de bestuursvergadering bespreken hoe om te gaan met het tekort aan
scheidsrechters, wedstijdfunctionarissen en vrijwilligers in het algemeen.
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Agendapunt 5

Beleid Badminton Nederland

Inhoud agendapunt:
5.1
5.2
5.3

Jaarplan 2021
Bestuurlijke vernieuwing
Integriteit

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 5.1: het Jaarplan 2021 ligt voor ter goedkeuring. Bekijk hier het Jaarplan 2021,
inclusief bijlage Jaarplan AirBadminton.
Agendapunt 5.2: een plan van aanpak Versterking Regio’s ligt voor ter bespreking/ter
goedkeuring.
Agendapunt 5.3: Dit punt zal door de bondsvoorzitter mondeling worden toegelicht.

De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
5.1
5.2
5.3

Het Jaarplan 2021 goedkeuren.
Het plan van aanpak bespreken/goedkeuren.
Mondelinge toelichting
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Agendapunt 5.1

Jaarplan 2021

Het Jaarplan 2021 ligt voor ter goedkeuring. Bekijk hier het Jaarplan 2021, inclusief bijlage
Jaarplan AirBadminton.
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Agendapunt 5.2

Bestuurlijke vernieuwing/Versterken regio’s

Tijdens de Jaarvergadering gehouden op 10 oktober jl. is er onder meer gesproken over het
traject Bestuurlijke Vernieuwing. Dit traject bestaat op dit moment uit twee sporen, namelijk
het Versterken van de Bondsvergadering en het Versterken van de Regio’s. Ten aanzien van
het spoor Versterken Regio’s is in de begeleidende notitie van het bestuur aangegeven wat
er in dit kader is gedaan in de afgelopen periode. Tevens is aangegeven dat er nog niet het
resultaat is bereikt wat is beoogd.
Er is toegezegd dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om binnen dit spoor toch de
beoogde veranderingen tot stand te brengen. Drie afgevaardigden hebben tijdens de
jaarvergadering aangeboden te willen meedenken bij het opstellen van het plan van aanpak.
Na de jaarvergadering hebben er twee gesprekken plaatsgevonden waarbij drie
afgevaardigden, twee bestuursleden, de bondsdirecteur, de Technisch Adviseur aanwezig
waren. Hier is gesproken over het plan van aanpak, met deze notitie als resultaat. Ook is de
voorgestelde aanpak besproken en gedeeld met de regio coördinatoren.
Situatieschets
Op dit moment zijn er 7 regio´s en 7 regioteams. Het spoor Versterken Regio´s bevat een
aantal aspecten die er voor moeten zorgen dat de verbinding tussen verenigingen en de
bond wordt verstevigd. Zo wordt ingezet op meer inspraak door verenigingen bij
beleidsvoorstellen, het beschikbaar stellen van een samenwerkingsbudget en ook dat de
regioteams zich meer gaan richten op het leveren van verenigingsondersteuning. In het
afgelopen jaar hebben er met alle regioteams meerdere gesprekken plaatsgevonden waarin
dit is besproken met de vrijwilligers van de teams.
In algemene zin kan worden gezegd dat de vrijwilligers hier voor open staan en ook zijn de
eerste stappen inmiddels gezet in die richting. Het is voor de regioteams echter ook lastig,
want de taken die de vrijwilligers voorheen deden waren vooral gericht op de
wedstrijdsport. Deze taken zijn natuurlijk ook van belang en de huidige vrijwilligers hebben
zich ook bewust aangemeld voor deze taken. De uitdaging is dan ook om te zien op welke
manier de bezetting kan worden uitgebreid of aangepast, zodat de nieuwe taak van
Verenigingsondersteuning meer gewicht krijgt.
Constateringen

Bij het uitvoeren van dit traject dienen we ons bewust te zijn van de landelijke
maatschappelijke ontwikkelingen. Het is tegenwoordig moeilijker dan voorheen om
vrijwilligers te vinden die, vooral structurele, taken willen oppakken. Dat geldt niet alleen
voor de badmintonsport en ook niet alleen voor de sportwereld.

Het is van belang dat er ruimte is voor de lokale invulling van zaken, het zogeheten
couleur locale. De situatie is tenslotte niet overal hetzelfde en verenigingen en regioteams
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vragen ook om deze ruimte. Hier biedt het landelijk beleid ook ruimte voor. Het devies is,
lokaal wat kan, landelijk wat moet.

De regiostructuur wordt niet als belemmerend ervaren. Er zijn wel andere vormen
denkbaar, maar in essentie wordt dit niet als het grote probleem gezien. Zo zijn kleinere
clusters zijn prima in te vullen binnen de bestaande structuur en daar is ook ruimte voor
binnen de huidige structuur.

Het persoonlijke contact met de verenigingen is bepalend voor het gevoel van
verbondenheid. Dit is natuurlijk een open deur, maar dit wordt gezien als
randvoorwaardelijk voor het behalen van het doel en daarmee ook de aanpak.

Ook van belang is dat de geleverde ondersteuning aansluit bij wat de vereniging
nodig heeft en zo concreet mogelijk is. Dat betekent vraaggestuurd werken in plaats van
aanbodgedreven en dus ook weten wat een specifieke vereniging nodig heeft.
Plan van Aanpak
De aanpak die tot dusver is gehanteerd heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
Daarom volgt hier een voorstel voor een aanpak waarvan we hopen dat die een stevige stap
voorwaarts gaat betekenen in het Versterken van de regio’s.

1.
Takenpakket en bezetting
Per regioteam zal een takenpakket worden vastgesteld en bij elke taak een vrijwilliger
worden gezocht die enthousiast en capabel is om deze taak uit te voeren. Hierbij is het
landelijk beleid kaderstellend en wordt daarbinnen een werkwijze gehanteerd die aansluit
bij de vrijwilligers.
Daar waar open plekken zijn, worden deze in kaart gebracht en hierop wordt actief
geworven. Het is van belang om de kwaliteiten en interesses van vrijwilligers goed te
matchen op de benodigde competenties voor bepaalde taken. Het mes moet snijden aan
twee kanten. De vrijwilliger doet iets wat hij of zij leuk vindt en de organisatie heeft baat bij
een gemotiveerde en capabele vrijwilliger.
Het doel is om in februari 2021 een compleet overzicht te hebben van de vacante posities.
Via de regiovergaderingen zullen verenigingen worden aangespoord om binnen de eigen
vereniging te werven voor de plekken in het regioteam die vacant zijn.
Doel: eind van dit seizoen zijn alle regioteams volledig bezet, waarbij er een match is tussen
landelijk doel en regionale invulling.
Wie: Bondsdirecteur en regio coördinatoren.

2.
Activiteiten
Het is van belang dat er naar activiteiten wordt gezocht waar verenigingen ook direct het nut
van ervaren. Hierbij wordt vooral gedacht aan activiteiten waar verenigingen samenwerken
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om badminton te promoten. Concrete voorbeelden zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
Probeerbadminton.nu, lokale scholencircuit + slottoernooi of het gezamenlijk opzetten van
een trainerspool.
Dit onderwerp wordt besproken met de regioteams en de verenigingen om zo tot een keuze
te komen met welke activiteiten een specifiek regioteam aan de slag gaat om de
verenigingen bij elkaar te brengen. Dit gesprek kan op diverse momenten worden gevoerd,
zoals tijdens een regiovergadering, maar ook in kleiner verband in bijvoorbeeld door de
regioteams of door verenigingen georganiseerde clusterbijeenkomsten of eventueel
individueel. Belangrijkste opdracht is om activiteiten te kiezen die het vliegwiel gaan zijn om
de verbinding tot stand te brengen.
Doel: elke regio heeft aan het eind van dit seizoen tenminste één activiteit uitgevoerd
waaraan het regioteam samen met de verenigingen invulling heeft gegeven.
Wie: regio coördinatoren, regioteamleden, verenigingsbestuurders.

3.
Betaalde krachten
Een organisatie als Badminton Nederland draait grotendeels op vrijwilligers. Het is dan ook
onmogelijk om zonder vrijwilligers alle taken uit te voeren. Toch hebben we in het verleden
met elkaar besloten dat bepaalde taken zo cruciaal en/of veelomvattend zijn dat deze taken
zijn belegd bij betaalde krachten.
Op dit moment is er een manager verenigingsondersteuning in dienst die het hele land als
werkterrein heeft. Met 450 verenigingen en 7 regioteams is dit alleen te doen als er
regionale ondersteuning is en hij wordt bijgestaan door de regiocoördinatoren en de
regioteams. Deze vrijwilligers vormen het verlengstuk van het bondsbureau en dragen zo bij
aan een stevigere relatie tussen bond en verenigingen.
Zoals bekend is het vinden van vrijwilligers voor structurele taken een uitdaging en is zijn
niet alle regioteam voldoende bezet. Dit jaar wordt getracht om de bezetting van elk
regioteam op orde te krijgen. Toch is er een kans dat er onvoldoende vrijwilligers gevonden
worden waarmee we de doelstelling om de Regio’s te Versterken niet kunnen realiseren.
Daarom zal er ook een verkenning worden gedaan op welke wijze er betaalde krachten
kunnen worden ingezet om de regio’s inhoudelijk te ondersteunen.
Dit kan middels een herverdeling van taken zijn binnen het huidige takenpakket van de
werkorganisatie, maar ook een uitbreiding van taken zou tot de mogelijkheden kunnen
behoren. Punt is dat hierover moet worden nagedacht, zodat er een alternatief is als het
vinden van vrijwilligers onverhoopt onvoldoende is gelukt. De financiering is onderdeel van
de inventarisatie.
NB. Een eventueel besluit hierover ligt bij de bondsvergadering!
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Doel: eind van het seizoen ligt er een notitie waarin uitgewerkt is op welke wijze we
betaalde krachten kunnen inzetten voor de ondersteuning van de regioteams.
Wie: Nog te vormen werkgroep o.l.v. Bondsdirecteur, Bestuurlijk trekker Bram Reudink.
Terugkoppeling resultaat
In de jaarvergadering van juni 2021 zal het bondsbestuur terugkoppeling geven op de
uitvoering van de genoemde punten in dit plan. Het besluit voor een eventuele volgende
stap zoals beschreven bij punt 3 ligt bij de jaarvergadering.
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Agendapunt 5.3

Integriteit

Dit punt zal door de bondsvoorzitter mondeling worden toegelicht.
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Agendapunt 6

Financiën 2021

Inhoud agendapunt:
6.1
6.2
6.3
6.4

Vaststelling contributietarieven 2021
Begroting 2021 en toelichting
Meerjarenprognose
Project Verdienmodellen

Korte samenvatting van het agendapunt:
Agendapunt 6.1: voorstel tarieven 2021.
Agendapunt 6.2: het bondsbestuur geeft in de bijlage een toelichting op de begroting 2021
en begroting ligt voor ter goedkeuring.
Agendapunt 6.3: in het stuk is de stand van zaken voor de meerjarenprognose te lezen. De
meerjarenprognose willen we baseren op de meest actuele stand van zaken met name ten
aanzien van Corona.
Agendapunt 6.4: in het stuk wordt een stand van zaken gegeven van het project, ter
informatie.
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:

6.1

Goedkeuring van de contributietarieven 2021.

6.2

Goedkeuring van de begroting 2021.

6.3

Geen.

6.4

Geen.
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Agendapunt 6.1

Vaststellen contributietarieven 2021

6.1.1 Inleiding
Tijdens de Bondsvergadering op 1 februari 2020 is de nieuwe contributiesystematiek
aangenomen die per 1 januari 2021 ingevoerd wordt. Voor de aanleiding en toelichting op
de nieuwe contributiesystematiek wordt verwezen naar het betreffende agendastuk van de
bondsvergadering op 1 februari jl. (https://www.badminton.nl/uploads/images/5.1.Voorstel-contributiesysteem-per-2021.pdf)
Kort samengevat betrof de aanpassing als volgt:
Prijspeil 2020

huidige CS

Besluit BV 1 feb'20

tarieven 2020

nieuwe CS

tariefonderdeel
verenigingsbijdrage

€ 111,40

€ 111,40

lidbijdrage-senioren

€ 11,20

€ 14,55

lidbijdrage-junioren

€ 11,20

€ 14,55

competitie - eredivisie

€ 1.788,15

€ 1.788,15

competitie - 1e divisie

€ 617,65

€ 617,65

competitie - 2e tm 4e divisie

€ 411,85

€ 411,85

competitie - 5e divisie en hoger

€ 289,35

€ 289,35

competitie - Mannen Vrouwen najaar

€ 289,35

€ 289,35

competitie - junioren

€ 200,30

€ 80,00

competitie - opstap jeugd

€ 21,45

€ 0,00

competitie - recreanten- hoog

€ 44,60

€ 20,00

competitie - recreanten- laag

€ 21,45

€ 20,00

€ 0,75

€ 0,75

toernooiheffing pp per onderdeel

De aanpassing van de tarieven in de nieuwe contributiesystematiek vond plaats op basis van
het prijspeil 2020, de indexatie 2021 was hierin nog niet verwerkt.
Mede gezien de ontstane situatie bij verenigingen als gevolg van de corona-uitbraak en om
eventuele verwarring bij verenigingen te voorkomen i.r.t. het besluit dat in februari 2020
genomen is omtrent de tarieven heeft het bondsbestuur besloten om de tarieven voor 2021
niet te indexeren. Onderstaand de tarieven 2021 ter vaststelling.
6.1.2 Verenigingscontributie 2021
Vereniging

Lidvereniging

Bijdrage 2020 Bijdrage 2021

€ 111,40

€ 111,40

Voorstel
Goedkeuren van genoemde verenigingscontributie.
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6.1.3 Contributiebijdrage 2021 o.b.v. leden
In 2021 zijn er twee soorten contributies voor leden:



basiscontributie, die geldt voor alle leden ongeacht de aanmeldingsdatum;
het persoonlijk/individueel lidmaatschap blijft gehandhaafd als vorm van lidmaatschap
en bijbehorende heffing.

De tarieven zijn als volgt:

Contributiesoorten

Contributie 2020

Contributie 2021

Basiscontributie leden

€ 11,20

€ 14,55

Persoonlijke/Individuele leden

€ 33,40

€ 33,40

Voorstel
Goedkeuren van de genoemde tarieven.
6.1.4 Contributiebijdrage 2021 o.b.v. teams
De tarieven zijn als volgt:
Divisie

Bijdrage per team
2020

Bijdrage per team
2021

€ 1.788,15

€ 1.788,15

Eerste Divisie

€ 617,65

€ 617,65

Tweede t/m Vierde Divisie

€ 411,85

€ 411,85

Vijfde t/m Negende Divisie

€ 289,35

€ 289,35

Mannen- en Vrouwencompetitie

€ 289,35

€ 289,35

Eredivisie
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Regionale competities:
Soort competitie

Bijdrage per team

Bijdrage per team

2020

2021

Regiocompetitie jeugd

€ 200,30

€ 80,-

Recreantencompetities

€ 44,60

€ 20,-

Opstapcompetitie

€ 21,45

€ 0,-

In afwijking van genoemde tarieven mag door het bestuur op basis van de
Experimenteerregeling een afwijkend aanbod aangepaste tarieven worden gehanteerd.
Voorstel
Goedkeuren van de genoemde teambijdragen.
6.1.5 Toernooibijdragen 2021
Het bestuur stelt voor de toernooibijdragen voor verenigingen de volgende bijdragen voor.
De tarieven zijn als volgt.

Soort bijdrage

Bijdrage per
toernooi seizoen
2021/2022

Bijdrage per
toernooi seizoen
2020/2021

Bijdrage per
toernooi seizoen
2019/2020

Toernooi zonder referee

€ 30,-

€ 30,-

€ 30,-

Toernooi eendaags met referee

€ 85,-

€ 85,-

€ 85,-

Toernooi tweedaags met referee

€ 115,-

€ 115,-

€ 115,-

Indien een referee wordt aangesteld, zullen diens onkosten door Badminton Nederland
worden betaald vanuit de geïnde bijdragen.
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Voor Master Circuit toernooien en Junior Master toernooien geldt een afwijkende regeling
die door het bondsbestuur wordt vastgesteld.
Voorstel
Goedkeuren van genoemde toernooibijdragen.
6.1.6 Toernooiheffing deelnemers 2021
Het bestuur stelt voor om de toernooiheffing voor deelnemers aan open toernooien van
lidverenigingen te handhaven op € 0,75 per onderdeel per speler.
Voorstel
Goedkeuren van genoemde toernooiheffing voor deelnemers.
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Agendapunt 6.2

Begroting 2021

NB De begroting 2021 dient minimaal 4 weken voor de bondsvergadering gepubliceerd te
worden. Vlak voor dat moment heeft de overheid in een persmoment aangegeven dat de
maatregelen die medio oktober zijn in gevoerd tot in december van kracht zullen blijven. De
impact hiervan op de onderliggende begroting voor 2021 is op dit moment onduidelijk. Bij
nieuwe ontwikkelingen in aanloop naar 28 november 2020 zullen we de bondvergadering
hierover informeren.
1. Samenvatting begroting 2021
Bijgaande begroting 2021 is gebaseerd op de reguliere en focusactiviteiten uit het jaarplan
2021 en vormt hierdoor de financiële onderbouwing van het jaarplan 2021.
COVID-19
De begroting 2021 is medio oktober opgesteld nadat de maatregelen van het kabinet
omtrent de ‘gedeeltelijke lockdown’ van kracht zijn geworden. De maatregelen om het
COVID-19 virus in te dammen zijn op dit moment tot medio november van kracht. Deze
begroting hanteert het vertrekpunt dat vanaf medio november de maatregelen weer iets
versoepeld worden voor de sportsector zodat, binnen de maatregelen die er al waren de
competitie wel verder vervolgd kan worden.
De verwachte ontwikkeling van het ledental en de deelname aan de competities in 2021 is
gebaseerd op de informatie en trends die medio oktober 2020 bekend waren. Indien de
komende maanden blijkt dat de werkelijke situatie te veel gaat afwijken van de
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze begroting zullen we de bondsvergadering
hierover inlichten als ook een voorstel indienen hoe met de dan ontstane situatie om te
gaan.
De samenvatting van de begroting 2021 is als volgt:

Totaal Badminton Nederland
(bedragen x €1000)
Sportparticipatie
Verenigingsondersteuning
Promotie
Wedstrijdsport
Topbadminton
Algemeen
Algemene Bondscontributie
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen
TOTAAL BNL

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
133
31
188
60
147
112
50
196
44
135
246
29
161
1
227
575
325
526
233
541
1049
810
977
729 1085
348
213
336
195
309
0 1050
0 1100
0
0
0
0
25
0
2462 2507 2384 2386 2445
45
2
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Baten
51
43
11
219
853
191
1052
25
2445
0

VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
-40
-61
66
16
108
-27
0
0
61

Baten
-9
-1
10
-14
124
-4
-48
0
59
-2

In bijlage 1 is de begroting weergegeven naar kerntaak op de wijze die in november 2018 in
de bondsvergadering is afgesproken.
2. Toelichting begroting 2021
Een belangrijk vertrekpunt voor de begroting vormt de verwachting van de contributieinkomsten. De contributie-inkomsten van Badminton Nederland bestaan uit vier onderdelen
(verenigingen, leden, competitieteams en toernooiheffing). De onderdelen ‘leden’ en
‘competitieteams’ vormen hiervan het grootste onderdeel. Om die reden richt de toelichting
zich op deze twee onderdelen.
Zoals tijdens het vorige agendapunt ‘6.1 vaststellen contributiebijdragen 2021’ is toegelicht
heeft het bestuur voorgesteld om de tarieven voor 2021 niet te indexeren. De ontstane
situatie bij verenigingen als gevolg van de corona-uitbraak en om eventuele verwarring bij
verenigingen te voorkomen i.r.t. het besluit dat in februari 2020 genomen is omtrent de
tarieven liggen hieraan ten grondslag.
Leden
Begin 2020 constateerden we een bescheiden groei van het aantal leden ten opzichte van
het jaar ervoor. Na vele jaren van een jaarlijkse ledendaling van 4% à 5% was dat een
hoopvolle verandering. Mede als gevolg van de extra aandacht die gegeven werd aan het
aanmelden van alle leden nam het ledental in het 1e kwartaal 2020 verder toe. Daarna brak
de coronapandemie uit. Tot en met september 2020 heeft dit in vergelijking met september
2019 echter per saldo niet geleid tot een ledendaling. Wel verwachten we nog een lichte
daling van het aantal leden in het 4e kwartaal 2020, gezien de historische trend dat in die
periode relatief de meeste leden worden afgemeld, nog afgezien eventuele effecten als
gevolg van het coronavirus.
Zoals tijdens de JV is toegelicht zal het traject ‘aanmelden alle leden’ in het najaar 2020 een
vervolg krijgen gezien het vermoeden dat nog niet alle verenigingen alle leden hebben
aangemeld. Dit is de reden dat de begroting 2021 voor de contributie-inkomsten 2021 uit
leden gebaseerd is op een licht dalend (bruto)ledental in 2021 (32.865) in relatie tot 2020 en
de verwachting dat het traject aanmelden leden in 2021 minimaal € 20.000 (1.375 leden) zal
gaan opleveren.
Competitieteams
In 2020 is het aantal teams dat zich heeft ingeschreven voor de bondscompetitie met ca. 5%
afgenomen. Uit de reacties die we ontvingen van verenigingen is dit jaar deze daling
grotendeels te relateren aan de coronapandemie. Er leefden bij meerdere leden zorgen
omtrent het kunnen spelen van competitie tijdens dit najaar. We verwachten dat meerderen
van deze leden zich volgend jaar weer zullen inschrijven. Om die reden wordt voor de
begroting 2021 uitgegaan van het aantal teams dat in 2020 heeft ingeschreven en niet met
een verdere daling ten opzichte van 2020.
Als gevolg van de nieuwe contributiesystematiek per 1 januari 2021 (waartoe in februari jl.
tijdens de Bondsvergadering besloten is) neemt de contributiebijdrage uit leden toe en die
van de (jeugd)competities af.
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De inkomsten uit de toernooiheffing zijn als gevolg van de coronapandemie wel fors lager
begroot voor 2021. De verwachting is dat in het eerste halfjaar 2021 nog nauwelijks
toernooien georganiseerd gaan worden.
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen
In de begroting 2021 is, conform de begroting 2020 weer een bedrag van € 25.000
opgenomen aan inkomsten uit nieuwe verdienmodellen. De verwachting is dat het vanaf het
2e kwartaal 2021 mogelijk zal zijn langzamerhand weer bijeenkomsten te organiseren
waardoor het mogelijk is om extra inkomsten te genereren middels AirBadmintonactiviteiten
zoals Festivals, wedstrijden, clinics, verkoop van shuttles en ook sponsoring met name voor
de Yonex Dutch Open, Bamito (het nieuwe opleidingsprogramma voor jeugd) en
Topbadminton.
Doordat het beleid in 2021 niet substantieel anders wordt (zie voorstel jaarplan 2021,
gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan) dan in 2020, is de begroting voor 2021 aan de
kostenkant op enkele mutaties na, nagenoeg gelijk aan die van 2020. Een aantal activiteiten
is in de begroting 2021 verlaagd ten opzichte van de begroting 2020 gezien de verwachting
dat hier pas vanaf het 2e kwartaal 2020 weer meer invulling aan gegeven kan worden.
3. Mutaties op hoofdlijnen t.o.v. de begroting 2020
Hieronder volgen op hoofdlijnen de mutaties tussen de begroting 2020 en begroting 2021
Begroot resultaat 2020

€ 2.000

Mutaties t.o.v. de begroting 2020:
Daling teambijdragen bondscompetitie
Daling toernooiheffing
Hoger aantal leden dan begroot 2020
Aanpassing inkomsten uit ‘aanmelden alle leden’
Daling contributie inkomsten

- € 17.000
-€ 15.000
+€ 14.000
-€ 30.000
-€ 48.000

Verlagen BN-bijdrage aan Topbadminton*
Hogere kosten evenementen (w.o. YDO)
Lagere sponsoring (Forza en marketingrechten NOC*NSF)
Lagere kosten voor Ontmoetingen (verenigingsondersteuning)
Lagere Opleidingskosten
Verlagen bestuurs- en overige algemene kosten
Daling NOC*NSF subsidie Algemeen Functioneren
Diversen

+€ 16.000
-€ 13.000
-€ 13.000
+€ 10.000
+€ 30.000
+€ 16.000
-€ 5.000
+€ 5.000

Subtotaal overige mutaties

+€ 46.000

Begroot resultaat 2021

€ 0,-
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* De jaarlijkse bijdrage vanuit de contributie-inkomsten naar Topbadminton (incl.
Parabadminton) bedroeg in de (olympische) periode 2016-2020 € 262.500. Door een
taakstelling uit 2018 was deze bijdrage voor het jaar 2020 met € 14.000 verlaagd.
Voor de komende Olympische cyclus (2021-2024) is de jaarlijkse bijdrage naar
Topbadminton (incl. Parabadminton) verlaagd met € 30.000 naar € 232.500. De aanleiding
hiertoe is meerledig. De afgelopen twee Olympische cycli is de structurele bijdrage aan
Topbadminton ongewijzigd gebleven terwijl de totale contributie-inkomsten daalden. Hierop
is nu een correctie aangebracht. Door deze verlaging wordt ook invulling gegeven aan de
intentie om de onderbesteding op Topbadminton die in 2020 is opgetreden (a.g.v. de
coronapandemie) en op aangeven van NOC*NSF binnen Topsport naar 2021 gealloceerd
moet worden, in te zetten voor de rest van de BN-begroting.
De getoonde daling van € 16.000 ten opzichte van de begroting 2020 betreft derhalve het
verschil tussen de structurele verlaging van € 30.000 en de incidentele taakstelling ad €
14.000 die in 2020 opgenomen was.
4. Overige uitgangspunten begroting 2021
Onderstaand een nadere toelichting van de overige uitgangspunten die gehanteerd zijn in de
begroting 2021.

De gecombineerde toekenning van NOC*NSF-subsidies voor Algemeen Functioneren
en Sportparticipatie is op dit moment niet definitief. Met de informatie die is verstrekt door
NOC*NSF wordt rekening gehouden met een daling van de toekenning van bovengenoemde
subsidies van 2% t.o.v. 2020 (ca. € 5.000).

NOC*NSF heeft voor het jaar 2021 een subsidiebedrag ad € 325.000 voorlopig
toegekend. Op 1 oktober is de Topsportbegroting 2021 ingediend bij NOC*NSF. Naar
verwachting ontvangen we eind oktober/begin november reactie of ze hiermee akkoord zijn.

Zoals tijdens de Jaarvergadering toegelicht zal de onderbesteding die als gevolg van
de coronapandemie op Topbadminton in 2020 plaatsvindt in 2021 gealloceerd moeten
worden. De huidige verwachting is dat het een bedrag van € 100.000 zal betreffen. Dit
bedrag is verwerkt in de begroting van Topbadminton. Hiervan worden onder andere de
kosten voor aanvullende toernooien en coaching in 2021 bekostigd.

Voor toppara-badminton is voor 2020 vanuit NOC*NSF een bedrag ad €30.000 ter
beschikking gesteld. Op dit moment is het voor 2021 nog niet bekend welk bedrag
ontvangen zal worden. De aanvraag die voor 2021 is ingediend ad €25.000 is meegenomen
in de begroting.

Met NOC*NSF loopt de huidige overeenkomst met betrekking tot de
marketingrechten van TeamNL af. Uit deze overeenkomst volgde een jaarlijks bedrag van €
35.000. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst zijn gaande. Zeker is dat het
een substantieel lager bedrag zal gaan betreffen, namelijk een bedrag van € 18.000. In de
begroting 2021 is 50% van dit bedrag toegewezen aan Topbadminton, de andere helft is
opgenomen onder Wedstrijdsport.

Het 4-jarige NOS-contract loopt ook in 2020 af. Er is nog geen nieuwe overeenkomst.
De NOC*NSF maakt zich er sterk voor dat de NOS alle bonden eenzelfde aanbod zal doen
voor de komende 4 jaren als het huidige contract. Om die reden is voor 2021 hiervoor ook
weer een bedrag van € 20.000 opgenomen.
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Daarnaast is met Sports Group Denmark (voorheen FZ Forza) een
sponsorovereenkomst aangegaan. In 2021 is de sponsoring gedeeltelijk in natura (circa €
3.500 aan shuttles) en gedeeltelijk in contanten (€ 5.000). In de begroting is deze sponsoring
opgenomen onder de pijler Wedstrijdsport.

In de begroting wordt uitgegaan van een nagenoeg zelfde bezetting op het
bondsbureau als in 2020.

Binnen Topbadminton is de ‘in natura’-opbrengst in 2021 ten aanzien van het gebruik
van faciliteiten op Papendal gelijk gehouden aan 2020 op € 250.000.

Naar aanleiding van het adviesrapport omtrent bestuurlijke vernieuwing is net als in
2020 € 15.000 in de begroting opgenomen voor regioactiviteiten.
5. Recapitulatie begroting naar kerntaken
In bijlage 1 is de begroting opgebouwd naar kerntaak.
Het totaal aan begrote contributie en nieuwe financiering bedraagt in 2021 ca. € 1.077.500 en
wordt als volgt besteed over de kerntaken:

De vergelijking van de besteding tussen 2020 en 2021 is in onderstaand overzicht
weergegeven:
Kerntaak/pijler

Begroting 2021
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Begroting 2020

Sportparticipatie
Verenigingsondersteuning
Promotie
Wedstrijdsport
Topbadminton
Algemeen/infrastructuur
Totaal

9%
9%
20%
30%
21%
11%
100%

11%
14%
14%
26%
22%
13%
100%

De verschuiving van de verenigingsondersteuning naar promotie wordt met name
veroorzaakt doordat, zoals ook in het jaarplan is toegelicht in 2021 door het bondsbureau
een extra impuls aan promotie gegeven wordt. Deels betreft het ook een ‘definitie-kwestie’,
een aantal van de activiteiten die bij promotie is ondergebracht hebben ook een duidelijke
relatie met verenigingsondersteuning zoals Bamito.
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De overige opbrengsten zijn verder op te delen in:
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Bijlage 1. Opbouw begroting naar kerntaak / pijler

Totaal Badminton Nederland
(bedragen x €1000)
Sportparticipatie
Verenigingsondersteuning
Promotie
Wedstrijdsport
Topbadminton
Algemeen
Algemene Bondscontributie
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen
TOTAAL BNL

Sportparticipatie
(bedragen x €1000)
Opleidingen en bijscholingen
Schoolbadminton
Regionale kampioenschappen
Doorontwikkeling organisatie
LRTT / MRTT / ARTT toernooien
Begeleiding wf (SWO)
Personeel
Totaal

Verenigingsondersteuning
(bedragen x €1000)
Verenigingsondersteuning
Verzekeringskosten e.d.
Onderzoeksprogramma
Ontmoetingen
NOC*NSF subsidie Breedtesport
CRM abonnement en strippenkaart
Personeel
Totaal

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
133
31
188
60
147
112
50
196
44
135
246
29
161
1
227
575
325
526
233
541
1049
810
977
729 1085
348
213
336
195
309
0 1050
0 1100
0
0
0
0
25
0
2462 2507 2384 2386 2445
45
2

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
30
6
71
22
32
4
0
6
1
6
25
21
33
33
33
4
-1
0
0
0
5
4
3
3
3
7
0
7
0
7
57
0
67
0
66
133
31
188
60
147
-102
-128
REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

Baten
13
1
33
0
3
0
0
51
-96

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
24
0
27
0
27
5
2
6
0
6
4
0
4
0
4
12
1
46
0
36
0
46
0
44
0
3
0
4
0
4
64
0
111
0
60
112
50
196
44
135
-62
-153
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Baten
51
43
11
219
853
191
1052
25
2445
0

Baten
0
0
0
0
43
0
0
43
-92

VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
-40
-61
66
16
108
-27
0
0
61

Baten
-9
-1
10
-14
124
-4
-48
0
59
-2

VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
-40
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-40
-9
31
VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
-10
0
0
-1
0
0
-51
0
-61
-1
60

Promotie

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

(bedragen x €1000)
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Overige kosten communicatie
14
0
2
0
2
Ontwikkeling communicatie
5
0
10
0
10
Promotie/Foto/Videomateriaal
5
0
6
1
6
Airbadminton
0
0
25
0
25
Airshuttle
0
0
0
0
0
Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)
0
0
10
0
10
Marketing
67
29
6
0
6
Personeel
154
0
102
0
168
Totaal
246
29
161
1
227
-217
-160

Wedstrijdsport

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

(bedragen x €1000)
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Wedstrijdsport algemeen
8
0
2
0
2
Nationale kampioenschappen
51
26
46
25
46
RK voor RT (alle regio's)
7
0
13
0
8
Eredivisie en play offs
43
11
38
8
38
Bondscompetitie
46
-1
45
0
45
Regionale competities
14
0
14
0
14
Nationale evenementen
250
222
155
135
173
Overige wedstrijden
31
13
24
14
24
Internationale wedstrijden Veteranen
4
1
3
0
3
Overige activiteiten
8
2
7
3
7
Wedstrijdsport focus
1
0
5
0
5
Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod
0
51
0
49
0
Personeel
112
0
175
0
178
Totaal
575
325
526
233
541
-251
-293

Topbadminton

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

Baten
0
25
0
8
0
0
135
14
0
3
0
35
0
219
-322

BEGROTING
2021

(bedragen x €1000)
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Budget trainingsstages en wedstrijden
231
39
190
0
272
Personele en materiële kosten ('infrastructuur')
484
0
410
0
433
Opbrengsten programma
0
722
0
729
0
Internationale selectie Aangepast Badminton 28
34
13
0
26
Budgetneutrale opbrengsten
15
16
-14
0
0
Personeel
290
0
378
0
354
Totaal
1049
810
977
729 1085
-238
-249
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Baten
0
0
1
0
10
0
0
0
11
-216

Baten
0
0
820
33
0
0
853
-232

VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
66
0
66
10
-56
VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
0
0
0
0
-5
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
3
0
16
-14
-29
VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
82
23
0
13
14
-24
108

Baten
0
0
91
33
0
0
124
16

Algemeen
(bedragen x €1000)
Bestuur
Infrastructuur
Huisvesting
Algemene inkomsten
Personeel
Totaal

Algemene Bondscontributie
(bedragen x €1000)
Verenigingen
Leden
Aanmelden nog niet aangemelde leden
Teams
Toernooiheffing
Totaal

Inkomsten uit nieuwe
verdienmodellen
(bedragen x €1000)
Inkomsten uit nieuwe verdienmodellen
Totaal

REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
43
0
49
0
39
197
0
209
0
204
33
0
37
0
37
0
213
0
195
0
74
0
41
0
30
348
213
336
195
309
-135
-141
REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0
49
0
49
0
0
376
0
365
0
0
0
0
50
0
0
606
0
614
0
0
20
0
22
0
1050
1100
1050
1100
REALISATIE
2019

BEGROTING
2020

Baten
51
478
20
496
7
1052
1052

BEGROTING
2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0
0
0
25
0
0
25
0
25
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Baten
0
0
0
191
0
191
-118

Baten
25
25
25

VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
-10
0
-6
0
0
0
0
-4
-11
0
-27
-4
23
VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
0
1
0
114
0
-30
0
-118
0
-15
0
-48
-48
VERSCHIL
BEGROTING 2021
TOV 2020
Lasten
Baten
0
0
0
0
0

Agendapunt 6.3

Scenario’s meerjarenprognose 2021-2026

COVID-19
Onderstaande uitwerking van scenario’s meerjarenprognose 2021-2026 is gebaseerd op
dezelfde uitgangspunten waarop de begroting 2021 is gebaseerd. In het kort komen deze
uitgangspunten neer op het volgende:
1)
de huidige maatregelen van de ‘gedeeltelijke lockdown’ m.b.t. de sport duren
niet al te lang zodat de najaarscompetitie 2020/2021 vervolgd en afgerond kan
worden;
2)
na het voorjaar 2021 is de situatie redelijk ‘genormaliseerd’ zoals voordat de
uitbraak van de coronapandemie.
Indien geen van beide uitgangpunten geldig zullen blijven, zal er een nieuwe situatie
ontstaan met andere (waarschijnlijk ingrijpende) consequenties. Dit zal zich in eerste
instantie gaan manifesteren rondom de realisatie 2020 en/of de opbouw van de begroting
2021.
1.
Inleiding
Tijdens de jaarvergadering 2015 is gevraagd om inzicht met betrekking tot de financiële
meerjarenprognose. Middels deze notitie wordt hier invulling aangegeven door
verschillende scenario’s uit te werken. Op deze manier ontstaat meer inzicht in de effecten
van veranderingen in de variabelen die het resultaat bepalen. Aanvullend is tijdens de
jaarvergadering van 2018 gevraagd om nader inzicht te verschaffen in de verschillen in de
uitgangspunten ten opzichte van de huidige meerjarenprognose ten opzichte van die van het
voorgaand jaar. Hiermee zal in paragraaf 2 begonnen worden.
Het tonen van een meerjarenprognose heeft het risico in zich dat deze als waarheid wordt
aangenomen terwijl het niet meer is dan verwachtingen van uitkomsten van
(langetermijn)beleid en de scenario’s die zich hierin kunnen voordoen. Indien op een
bepaald moment de daadwerkelijke ontwikkelingen niet passen binnen de financiële
uitgangspunten die we hebben afgesproken, vormt dat logischerwijs een signaal om tijdig
maatregelen te nemen. In dat laatste ligt de toegevoegde waarde van een meerjarenraming:
• tijdig maatregelen nemen op basis van huidige trends en ontwikkelingen om de
continuïteit van Badminton Nederland te blijven garanderen;
• inzichtelijk maken wat de effecten zullen moeten zijn van deze maatregelen.
De twee belangrijkste financiële uitgangpunten die het bestuur hanteert:
• jaarlijks een sluitende exploitatiebegroting;
• een eigen vermogen van minimaal € 200.000.
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2.
Ontwikkeling van de variabelen in de scenario’s in de periode 2016 t/m 2020
Het vertrekpunt van de scenario’s voor de meerjarenprognose vormt de conceptbegroting
voor het komende jaar (i.c. 2021). In de afgelopen jaren is tijdens het opstellen van de
meerjarenprognose dezelfde werkwijze gehanteerd. De reden hiervoor is dat in de begroting
de meest recente informatie omtrent de recente ontwikkelingen en maatregelen verwerkt
is. Op het moment dat er (grotere) wijzigingen optreden in de opbouw van de begroting ten
opzichte van de begroting van het voorgaande jaar kunnen de meerjarenprognoses van de
verschillende jaren mogelijk minder makkelijk vergelijkbaar zijn.
De grootste financiële risico’s loopt Badminton Nederland op de variabelen leden-/
teamverloop (contributie-ontwikkeling) en de subsidie NOC*NSF (t.b.v. Algemeen
Functioneren1). De ontwikkeling ten opzichte van het voorgaand jaar (zonder rekening te
houden met de jaarlijkse tariefindexaties) van deze twee variabelen is in de periode 2016
t/m 2020 als volgt:
Ontwikkeling contributie (w.o. leden/teambijdrage) excl. index in de periode 2016 t/m 2020
2016
2017
2018
2019
2020*
Ontwikkeling contributie (excl. index)
-4,5%
-2,4%
-5,3%
-4,8%
-8,4%
subsidie NOC*NSF - Alg. funct.
-6,9%
0,0%
-6,1%
-7,0%
-5,3%

* De impact van de corona-uitbraak in het voorjaar 2020 bedraagt thans ca. 5,5%.
Kijkend naar de meerjarenprognoses van de afgelopen jaren hebben de variabelen
contributieinkomsten/ledenverloop en de subsidie NOC*NSF (Algemeen functioneren) zich
grotendeels volgens het scenario ‘huidige/ongewijzigde trendontwikkeling’ (i.c. een jaarlijkse
daling van 5%). Deze omzetdalingen zijn in de jaren 2016 t/m 2019 opgevangen door het
kostenpatroon hierop aan te passen waarbij zo goed als mogelijk het gewenste producten en
dienstenniveau in stand gehouden werd. Dat is de reden dat in werkelijkheid de resultaten in
de periode 2016 t/m 2019 positiever uitkwamen dan de uitkomsten van het scenario
‘huidige/ongewijzigde trendontwikkeling’ uit de meerjarenprognoses van de afgelopen
jaren. Het jaar 2020 zal een ander verloop gaan krijgen als gevolg van de coronapandemie.
Een positieve constatering begin 2020 was dat het ledental eind 2019 voor het eerst sinds
vele jaren iets was toegenomen, mede als gevolg voor de extra aandacht die gegeven is aan
het onderwerp ‘aanmelden alle leden’. Tot nu toe constateren we in 2020 geen extra aantal
afmeldingen als gevolg van de corona-pandemie. Dit is vertaald in een minder negatieve
trendontwikkeling vanaf 2021 (scenario 3: ‘huidige trend’) van -3%. Dit is gebaseerd op een
stabiel ledental i.c.m. een nog wel dalende ontwikkeling van de teambijdrage, De
trendontwikkeling van -5% die in de afgelopen jaren gehanteerd werd is nu verwerkt in
scenario 4: ‘oude trend’.

1

De subsidie voor Sportparticipatie van NOC*NSF is samengevoegd met de subsidie
Algemeen Functioneren. Sinds 2017 wordt dit als 1 bedrag uitgekeerd onder de noemer
Algemeen Functioneren.
47

Uitgangspunten meerjarenprognose 2021-2026
Bij het opstellen van een meerjarenprognose wordt gewerkt met scenario’s. Hierbij worden
inschattingen gemaakt van de ontwikkeling van (enkele) variabelen en de impact die deze
hebben op het resultaat (what-if-analyse). De variabelen waarvan in de scenario’s de
effecten getoond worden betreffen:
• contributiebijdragen (w.o. leden-/ en teambijdrage);
• subsidie NOC*NSF (t.b.v. Algemeen Functioneren) en
• nieuwe inkomstenbronnen (nieuw).
De redenen om ons met name op deze drie variabelen te richten zijn:
• Zoals bekend is er al meerdere jaren sprake van een contributiedaling (w.o.
ledendaling/teambijdragen). Gezien de hoogte van de contributieinkomsten ten opzichte
van de totale opbrengsten is elke mutatie in het aantal leden en de deelname van teams
aan de competitie direct merkbaar in het financieel resultaat. Dit maakt het de
belangrijkste variabele in de scenario’s.
• In 2021 zal NOC*NSF hoogstwaarschijnlijk een bedrag van ca. € 231.000 toekennen in
de rubriek Algemeen Functioneren. Dit is iets lager dan in 2020 vanwege onze eigen
ledendaling. Daarnaast staat de continuïteit van deze rubriek nog steeds ter discussie.
NOC*NSF is nog steeds aan het onderzoeken op welke wijze de subsidie Algemeen
Functioneren opgebouwd en verdeeld moet worden over de bonden. Dit in het kader
van het traject Veranderagenda waarover in de AV van NOC*NSF op 16 november a.s.
een besluit genomen wordt.
Er is nog geen duidelijkheid over het budget voor de rubriek Innovatie & Ontwikkeling.
Deze rubriek is bedoeld om bonden op projectbasis (en bijbehorende
projectfinanciering) te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en
implementeren van nieuwe producten en diensten passend bij de veranderende vraag
van de sporter. In dat kader heeft Badminton Nederland in 2020 een projectsubsidie van
€ 100.000 voor AirBadminton ontvangen.
• Om het huidige product- en dienstenniveau van Badminton Nederland in stand te
houden als ook om een invulling te geven aan ‘ondernemerschap’ (hier stuurt ook
NOC*NSF op aan) is het noodzakelijk dat de financiering van Badminton Nederland
minder afhankelijk wordt van contributies en subsidies. Gezien het belang van groei van
inkomsten middels nieuwe inkomstenbronnen is de variabele ‘nieuwe
inkomstenbronnen’ ook toegevoegd in de scenario’s.
Naast bovenstaande variabelen zijn er ook enkele uitgangspunten geformuleerd:
• de begroting 2021 vormt de basis voor de meerjarenprognose*;
• eventuele daling of stijging van het ledental en het aantal competitieteams wordt
daarnaast (in dit model) niet vertaald in hogere of lagere contributie-tarieven;
• de kostenindexatie wordt wel vertaald in tarieven. Hierdoor zijn in de scenario’s de
kosten en de overige opbrengsten gelijk aan elkaar gehouden.
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* In de begroting 2021 is een doelstelling in de inkomsten verwerkt om de dalende
contributieinkomsten op de vangen:

aanmelden alle leden door verenigingen € 20.000 (begroting 2020: € 50.000);

nieuwe inkomstenbronnen € 25.000 (begroting 2020: € 25.000).
Dit met als doel om het huidige producten-dienstenniveau voor verenigingen in stand te
houden (zie ook agendapunt 6.2: begroting 2021).

Belang van nieuwe financieringsbronnen
In de begroting 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen voor:
contributie-inkomsten-‘reguliere trendontwikkeling’
€ 1.032.000
contributieinkomsten- ‘aanmelden alle leden’
€ 20.000
nieuwe inkomstenbronnen
€ 25.000
subsidie NOC*NSF – algemeen functioneren
€ 231.500
Totaal
€ 1.308.500
In de notitie van vorig jaar omtrent de meerjarenprognose is toegelicht dat het bedrag ad
€ 1.360.000 het minimumbedrag is dat aan financiering ontvangen moet worden om de
huidige ‘basis’ dienstverlening en producten te kunnen blijven leveren. Tijdens het opstellen
van de begroting 2021 werd dit grotendeels bevestigd. In de begroting 2021 is de daling van
de totale contributieinkomsten voor een deel opgevangen door erop te anticiperen dat in
het eerste halfjaar 2021 a.g.v. van de coronapandemie bepaalde kosten lager kunnen
uitvallen. Daarnaast is de bijdrage aan Topbadminton met € 30K verlaagd. Een verdere
daling van de omzet kan niet meer opgevangen worden zonder keuzen te maken in de
huidige dienstverlening en productenaanbod, uitgaande van een sluitende begroting.
Er is op dit moment nog geen goed onderbouwde inschatting te maken van de ontwikkeling
van nieuwe inkomstenbronnen. Hierdoor worden in de meeste scenario’s geen hele grote
bedragen hiervoor opgenomen. Zichtbaar is dat ook ‘kleinere’ bedragen al noodzakelijk zijn
om het huidige product- en dienstenaanbod in stand te kunnen houden.
Scenario’s
Er zijn 4 scenario’s doorgerekend:
• Scenario 1: “positieve groei”
In dit scenario groeit het ledental ten opzichte van de begroting 2020 met 3% en wordt
de begrote post ‘aanmelden leden door verenigingen’ gerealiseerd. Daarnaast stijgen de
‘nieuwe inkomstenbronnen’ jaarlijks met € 25.000. De NOC*NSF-subsidie stijgt vanaf
2021 mee met de ledengroei.
• Scenario 2: “langzame groei”
Dit is het scenario dat ervan uitgaat dat de huidige ledendaling ‘afvlakt’, dan stabiliseert
en daarna langzaam groeit. De huidige NOC*NSF-subsidie blijft in de basis gelijk en
muteert alleen met de ontwikkeling van ons ledental al dan niet via toekenning uit het
budget voor de rubriek Innovatie & Ontwikkeling. De nieuwe inkomstenbronnen stijgen
elke 2 jaar met € 25.000. Bij dit scenario komt het vermogen op een kritisch niveau maar
blijft positief.
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• Scenario 3: “huidige/ongewijzigde trendontwikkeling”
Dit is het scenario waarbij de trend van het afgelopen jaren zich ten aanzien van de
teambijdragen (-5%) ongewijzigd doorzet terwijl het ledental stabiel blijft. Dit leidt tot
een jaarlijkse daling van de contributiebijdrage van ca. 3% Dit scenario leidt tot een
heroverweging van het producten- en dienstenaanbod vanaf 2022, met mogelijk ook een
krimp van de werkorganisatie in combinatie met een mogelijke verhoging van de
contributietarieven om binnen de begroting te kunnen blijven.
• Scenario 4: “oude trendontwikkeling”
In dit scenario zullen vanaf 2021 de contributieinkomsten in z’n totaliteit toch weer gaan
dalen conform de daling van de afgelopen jaren, zijnde -5%. Bij dit scenario zal ook vanaf
2022 een heroverweging van het producten- en dienstenaanbod zijn doorgevoerd in
combinatie met een mogelijke verhoging van de contributietarieven om binnen de
begroting te kunnen blijven.
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Samengevat zijn de scenario’s als volgt:

scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4
positieve langzame
groei
groei

Variabelen
Leden-/ contributieverloop
2021
2022
2023
2024
2025
2026

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

0,00%
-2,50%
-1,00%
0,50%
2,00%
3,00%

huidige
trend

'oude'
trend

0,00%
-3,00%
-3,00%
-3,00%
-3,00%
-3,00%

-2,00%
-5,00%
-5,00%
-5,00%
-5,00%
-5,00%

Nieuwe inkomstenbronnen (mutatie t.o.v. voorgaand jaar)
2021
€0
€ 0 € -25.000 € -25.000
2022
€ 25.000
€0
€0
€0
2023
€ 25.000 € 25.000
€0
€0
2024
€ 25.000
€0
€0
€0
2025
€ 25.000 € 25.000
€0
€0
2026
€ 25.000
€0
€0
€0
Subidie NOC-NSF Alg. Functioneren
2021
0,00%
2022
2023

3,00%
3,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-4,00%
-2,50%

-3,00%
-3,00%

-5,00%
-5,00%

2024
3,00%
-1,00%
-3,00%
-5,00%
2025
3,00%
0,50%
-3,00%
-5,00%
2026
3,00%
2,00%
-3,00%
-5,00%
* Structurele ontwikkeling contributie (excl. index) 2021 t.o.v. 2020 is
per saldo ca. -3%. Dit vormt het vertrekpunt voor de begroting 2021.

In onderstaande grafiek worden de jaarlijkse prognoseresultaten getoond van de verschillende
scenario’s. Duidelijk zichtbaar is dat ook de huidige trendontwikkeling (scenario 3) vanaf 2022 ertoe
zal gaan leiden dat het huidige producten- en dienstenpakket herijkt zal moeten zijn in combinatie
met de hoogte van de contributietarieven om binnen de begroting te blijven.
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In het volgende overzicht worden de effecten van de scenario’s voor de jaarlijkse stand van het eigen
vermogen getoond. Hieruit blijkt dat alleen de scenario’s 1 en 2 in 2026 tot een eigen vermogen
boven de € 200.000 leiden. Bij scenario 3 (huidige/ongewijzigde trend) zal het eigen vermogen vanaf
2024 negatief zijn, bij scenario 4 (oude trend) vanaf 2023.

Bijgevoegd zijn tot slot nog de uitkomsten per jaar en scenario weergegeven.
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Bijlage: Uitkomsten meerjarenprognose 2021 – 2026 per scenario en jaar

Scenario 1: Positieve groei
forecast 2021

forecast 2022 forecast 2023 forecast 2024 forecast 2025 forecast 2026 Basisbehoefte
contributie en
subsidie (cf
Begroting 2021)

(basis Begr.2021)

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

Overige (netto)-kosten

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

Totaal (netto)-kosten

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

Contributie-inkomsten

1.083.701

1.116.212

1.149.698

1.184.189

1.219.715

1.256.306

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

231.500

238.445

245.598

252.966

260.555

268.372

1.340.201

1.404.657

1.470.296

1.537.155

1.605.270

1.674.678

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

2.476.736

2.541.192

2.606.832

2.673.691

2.741.805

2.811.213

31.350

95.806

161.446

228.305

296.419

365.827

Personele kosten

Nieuwe inkomstenbronnen
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/
breedtesport
Subtotaal Contributie, Nieuwe
Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in
natura
Sponsoring
Overige inkomsten en bijdragen
Totaal (netto)-opbrengsten
Jaarijks resultaat

1.309.000

Scenario 2: Langzame groei
forecast 2021

forecast 2022 forecast 2023 forecast 2024 forecast 2025 forecast 2026 Basisbehoefte
contributie en
subsidie (cf
Begroting 2021)

(basis Begr.2021)

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

Overige (netto)-kosten

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

Totaal (netto)-kosten

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

Contributie-inkomsten

1.052.136

1.025.833

1.015.575

1.020.653

1.041.066

1.072.298

25.000

25.000

50.000

50.000

75.000

75.000

231.500

222.240

216.684

214.517

215.590

219.902

Personele kosten

Nieuwe inkomstenbronnen
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/
breedtesport
Subtotaal Contributie, Nieuwe
Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF

1.308.636

1.273.073

1.282.259

1.285.170

1.331.655

1.367.199

Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in
natura

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

Sponsoring
Overige inkomsten en bijdragen
Totaal (netto)-opbrengsten
Jaarijks resultaat

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

2.445.172

2.409.609

2.418.794

2.421.705

2.468.191

2.503.735

-214

-35.777

-26.592

-23.681

22.805

58.349
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1.309.000

Scenario 3: huidige/ongewijzigde trendontwikkeling
forecast 2021

forecast 2022 forecast 2023 forecast 2024 forecast 2025 forecast 2026 Basisbehoefte
contributie en
subsidie (cf
Begroting 2021)

(basis Begr.2021)

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

Overige (netto)-kosten

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

Totaal (netto)-kosten

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

Contributie-inkomsten

1.052.136

1.020.572

989.955

960.257

931.449

903.505

0

0

0

0

0

0

231.500

224.555

217.818

211.284

204.945

198.797

Personele kosten

Nieuwe inkomstenbronnen
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/
breedtesport
Subtotaal Contributie, Nieuwe
Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF

1.283.636

1.245.127

1.207.774

1.171.540

1.136.394

1.102.302

Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in
natura

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

2.420.172

2.381.663

2.344.309

2.308.076

2.272.930

2.238.838

-25.214

-63.723

-101.077

-137.310

-172.456

-206.548

Sponsoring
Overige inkomsten en bijdragen
Totaal (netto)-opbrengsten
Jaarijks resultaat

1.309.000

Scenario 4: 'oude' trend
forecast 2021

forecast 2022 forecast 2023 forecast 2024 forecast 2025 forecast 2026 Basisbehoefte
contributie en
subsidie (cf
Begroting 2021)

(basis Begr.2021)

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

856.170

Overige (netto)-kosten

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

1.589.216

Totaal (netto)-kosten

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

2.445.386

Contributie-inkomsten

1.031.094

979.539

930.562

884.034

839.832

797.841

0

0

0

0

0

0

Personele kosten

Nieuwe inkomstenbronnen
Subsidie: NOC-NSF Algemeen functioneren/
breedtesport
Subtotaal Contributie, Nieuwe
Inkomstenbronnen en Subsidie NOC*NSF
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in geld
Subsidie NOC*NSF Topbadminton - in
natura
Sponsoring
Overige inkomsten en bijdragen
Totaal (netto)-opbrengsten
Jaarijks resultaat

231.500

219.925

208.350

196.775

185.200

173.625

1.262.594

1.199.464

1.138.912

1.080.809

1.025.032

971.466

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

84.916

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

476.620

2.399.129

2.336.000

2.275.448

2.217.345

2.161.568

2.108.001

-46.257

-109.386

-169.938

-228.041

-283.818

-337.385

54

1.309.000

Agendapunt 6.4
Eindfase Project Contributiesysteem 2020/Nieuwe verdienmodellen (CS2020)
Het project CS2020 is bijna drie jaar geleden gestart. De beoogde einddatum van het project
was 2020. De aanleiding om dit project te starten was de discussie tijdens de jaarvergadering
in 2017 omtrent de contributiesystematiek. In het kader hieronder zijn doel en beoogd
resultaat weergegeven met uitgangspunten en afwegingen.

1.
Doel van het project
Het doel van dit project is om door middel van pilots de mogelijkheden te onderzoeken voor een
nieuwe contributiesystematiek binnen een nieuw te ontwikkelen verdienmodel en met een advies te
komen voor de jaarvergadering in 2020. Voornaamste aandachtspunten zijn:
- draagvlak bij de verenigingen;
- aantrekkingskracht voor niet-leden;
- minder afhankelijk worden van inkomsten via verenigingen en leden alsmede van subsidies
NOC*NSF;
- in lijn zijn met de ontwikkelingen binnen de sport in het algemeen en Badminton Nederland in
het bijzonder
Hiernaast zijn vanzelfsprekend uitvoerbaarheid en financiële stabiliteit van de organisatie van belang.
2.
Beoogd resultaat
Een voorstel aan de Jaarvergadering in 2020 over een nieuwe contributiesystematiek binnen een nieuw
verdienmodel.
3.
Uitgangspunten en afwegingen bij de inrichting van de pilots
o We zijn en blijven een bond:
- we gaan uit van het solidariteitsprincipe;
- we doen het voor onze verenigingen en voor de badmintonsport in het algemeen.
o We willen ook een meer ondernemende organisatie worden:
- we stellen ons open voor ervaringen en bijdragen van externen, ook buiten de sport;
- we bieden badminton aan ook buiten het kanaal verenigingen.
o We willen de huidige kerntaken kunnen blijven uitvoeren:
- we zorgen voor een solide financiële basis voor onze infrastructuur.
o We investeren in de promotie van de sport, onder andere door topbadminton:
- bij topbadminton spelen belangen en financiële stromen mee waar we rekening mee zullen
houden: voor de uitvoering van het topbadmintonbeleid zal tijdens een Olympische cyclus de
basisfinanciering intact moeten blijven.
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Gedurende de looptijd van het project is de bondsvergadering op de hoogte gehouden van
de voortgang van het project. We zijn thans in de eindfase van het project. Tijdens het
project zijn veel nieuwe inzichten gekomen die er ook hebben geleid dat deze nu structureel
uitvoering krijgen op het bondsbureau. Op het moment dat het project afrondt zullen deze
activiteiten logischerwijs uitgevoerd blijven worden.
Eind 2017 is er ook een bestemmingsreserve gevormd van € 50.000 ter ondersteuning van
de uitvoering van de ideeën en activiteiten van de werkgroepen. Gedurende de afgelopen
jaren is over de uitputting van deze bestemmingsreserve verantwoording afgelegd aan de
bondsvergadering. Als gevolg van de afronding van het project zal in de jaarrekening 2020
deze bestemmingsreserve ook afgerond worden.
Zoals aangegeven in het stuk voor de Jaarvergadering in juni 2019 verliep het project ten
aanzien van het onderwerp contributiesystematiek anders dan aanvankelijk gepland. Hierbij
de passage (Stuk behorend bij agendapunt 8.2 van de Jaarvergadering op 15 juni 2019):
‘Zoals in de notitie d.d. 9 mei jl. omtrent de stand van zaken project CS/verdienmodellen
wordt beschreven, hebben de leden van de werkgroepen veel waardevolle activiteiten
verricht en dat zal de komende tijd grotendeels ook blijven plaatsvinden. De hoofdreden
waarvoor het project was ingericht betrof het invoeren van een nieuwe
contributiesystematiek per 1 januari 2021. Begin april 2019 moesten we op basis van de
stand van zaken echter de conclusie trekken dat het niet reëel is om te veronderstellen dat
een nieuwe systematiek voorgesteld wordt in juni 2020 die zal voldoen aan de doelstellingen
van het project. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de genoemde notitie. Deze
constatering vormde mede de aanleiding voor het bestuur om het initiatief omtrent het
voorstellen van een nieuwe contributiesystematiek zelf op te pakken.’
Dit heeft in het najaar 2019 geleid tot een intensief afstemmingstraject in de regio’s over het
voorstel dat tijdens de Jaarvergadering in juni 2019 ingediend werd. Voor het
oorspronkelijke voorstel bleek te weinig draagvlak. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
aangepast voorstel van een contributiesysteem dat op 1 februari 2020 is aangenomen en 1
januari 2021 in gaat. Hiermee werd het traject tot een nieuw contributiesysteem voltooid.
Om te komen tot een ‘nieuw verdienmodel’ hebben we hebben we aanzienlijke stappen
gezet
 door een begin te maken met de verduurzaming van de verenigingsondersteuning;
 door nieuwe uitdagingen aan te gaan zoals AirBadminton en een webshop;
 door de fundamenten te leggen voor samenwerking met andere organisaties om niet
badmintonspecifieke activiteiten te bundelen en dus meer middelen over te houden
voor de core business;
 door onze positie in de sportwereld te vergroten, onder andere door een start te
maken met allianties met andere bonden.
Concreet betekent dit voor de afgelopen periode:
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start met en gebruik van data-analyse t.b.v. de wetenschappelijke
onderbouwing van onze plannen;

intensivering en professionalisering van digitale marketing;

aanbod voor nieuwe doelgroepen (dat ook onze verenigingen helpt):
AirBadminton;

nieuwe sponsoraanpak en nieuwe vormen van activaties;

aanbod gericht op het vergroten van de basis: eén nieuw jeugdprogramma
voor kinderen van 4-12 jaar;

aanbod gericht op het faciliteren van samenwerkingen tussen de verenigingen
en het vergroten van hun eigen vitaliteit: Probeerbadminton.nu;

binnen duidelijke financiële kaders en passend bij onze meerjarenambities:
risico’s nemen vanuit ondernemerschap en doelgericht (bijvoorbeeld de webshop);

verkenning van deelname aan een Shared Service Center;

samen met de bonden aan de Kelvinbaan acteren richting NOC*NSF.
Dit alles is de consequentie van een verandering in de organisatie die tegelijkertijd ook de
oorzaak is dat deze verandering voortgezet wordt. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we
op de goede weg zijn naar uiteindelijk een nieuw verdienmodel voor Badminton Nederland.

Eindfase stand van zaken per werkgroep
Hieronder is de laatste stand van zaken te lezen over de activiteiten van de werkgroepen van
dit project.

Werkgroep Verdienmodellen
Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar en vervolgens zich gericht op vijf gebieden:
Data, Sponsoring, Korte cursus beginner/herintreder, Merchandising en Webshop.
·

Data

In 2020 zijn we op het bondsbureau gestart met de voorbereiding voor het kunnen uitvoeren
van data-analyses en digitale marketing en zijn we hiermee verder gegaan. Het feit dat de
meeste activiteiten waaruit data gegenereerd worden niet of deels niet plaats konden
vinden, heeft invloed gehad op het verder verdiepen en onderzoeken waar de
mogelijkheden voor BN liggen in het datatraject. De focus heeft in 2020 om die reden vooral
gelegen in het gereed maken van de ‘interne IT-infrastructuur. We hebben verschillende
applicaties met elkaar verbonden, via BlueConic, waardoor wij inzichtelijk krijgen wie in ons
en in onze producten geïnteresseerd is. In de afgelopen periode is afscheid genomen van
twee applicaties: Flexmail en SmartAllies. Deze zijn vervangen door Active Campaign en
Survey Monkey; deze tools zijn niet alleen goedkoper maar ze bieden ons ook de
mogelijkheden om onze datamarketing optimaal in te richten. Verder zijn er op onze
socialemediakanalen zogenoemde pixels geïnstalleerd waardoor ook het verkeer op deze
kanalen gemonitord wordt en in onze database BlueConic terecht komt. Verder is er een
vervolgstap gemaakt met BlueConic waardoor het nu mogelijk is de binnenkomende data
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afkomstig uit deze platforms te analyseren en zo gerichtere en effectievere campagnes uit te
kunnen voeren.
Het dataproject is onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden. Op de
bondsvergadering zal een presentatie gegeven worden over de kansen die dit oplevert voor
BN.
·

Activatie sponsoring

Sponsoractiviteiten hebben grotendeels vanaf maart een vertraging gekend. De activatie
rondom de Yonex Dutch Open 2020 heeft niet plaats kunnen vinden. Sinds de zomervakantie
zijn we het aan het inhalen door weer actief te bewegen richting bedrijven. Er zijn wel twee
materialensponsoren gevonden voor AirBadminton.
Sponsoring/partnership is onderdeel van de reguliere werkzaamheden en ook focusactiviteit
in het voorgestelde jaarplan 2021.
·

Korte cursus beginners/herintreder

Door de coronasituatie is Probeerbadminton.nu on hold gezet en zal zeer waarschijnlijk in
geen enkele regio doorgang vinden in 2020.
Probeerbadminton.nu is onderdeel geworden van de reguliere activiteiten.
·

Merchandising

Door de stop van bijna alle activiteiten waar merchandising mogelijk is, zijn we hier in 2020
niet mee verder kunnen gaan.
Merchandising zal zodra het kan hervat worden.
·
Webshop
De webshop voor AirBadminton is gerealiseerd. Verder verkopen we onze eigen AirShuttle.
Samen met mogelijke partners zijn we aan het kijken voor een algemene webshop.
De webshop is onderdeel geworden van de reguliere activiteiten.

Werkgroep Loyalty
·

Alle leden opgeven

Vanwege de coronasituatie heeft het bondsbestuur dit traject een aantal maanden on hold
gezet om verenigingen ruimte te geven om dringende problemen op te pakken en op te
lossen die te maken hebben met de crisis. Ondanks het feit dat door het virus de algemene
situatie in Nederland nog onzeker is, gaan we door met ons werk en dus nu ook met het
project Aanmelden leden.
·

Blessurepreventie
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We gaan hier op dit moment geen product voor maken. De reden is dat er voldoende in de
sportwereld aanwezig is. We zullen hier meer aandacht geven aan sensibilisatie van
verenigingen en sporters.
·

Versterken aanbod

Zoals eerder aangegeven zijn we hier voortdurend mee bezig. Een voorbeeld hiervan is het
nieuwe jeugdprogramma dat we ontwikkeld hebben en op dit moment aan het
experimenteren zijn met pilots. We zijn voornemens dit in 2021 compleet uit te zetten. Een
ander voorbeeld is het reserverings-/registratiesysteem Woosh! Tevens hebben we een
Supportteam in het leven geroepen waarin regiocoördinatoren en vertegenwoordigers uit
de landelijke organisaties zitting hebben.

Werkgroep Wedstrijdzaken in relatie tot lidmaatschap
· Subgroep Lidmaatschap
Zoals toegelicht heeft het bondsbestuur een nieuw contributiesysteem voorgesteld.
Uiteindelijk heeft dit traject geleid tot een aanpassing van het bestaande contributiesysteem
per 1 januari 2021.
Dit traject is voltooid.
· Subgroep Wedstrijdvormen
Zoals eerder gerapporteerd zijn de werkzaamheden opgepakt door de organisatie ( =
afgevaardigden, overige landelijke en regionale vrijwilligers, medewerkers). Er is nieuw
aanbod gecreëerd dat helaas niet volgens planning gestart kon worden a.g.v. de coronapandemie.
De vernieuwing van de competitie met als onderdeel nieuwe wedstrijdvormen is
focusactiviteit in het voorgestelde jaarplan 2021.

Werkgroep samenwerking met andere aanbieders en ‘grijze leden’
· ‘Grijze leden’: zie boven bij ‘Aanmelden leden’.
Het onderzoek over de grijze verenigingen en de grijze competities is nog niet gestart.
Dit wordt meegenomen in het de focusactiviteit Vernieuwing van de competitie als onderdeel
van het jaarplan 2021.
·

Aantal gesprekken gevoerd met mede-aanbieders.

De samenwerking met Optisport is vertraagd door de sluiting van
binnensportaccommodaties in het voorjaar en door personele wisselingen bij Optisport en is
nu weer opgepakt, samen met de nieuwe directie aldaar. In het kader van het traject voor
Vernieuwing van de competitie gaan we weer gesprekken aan met (wel/niet commerciële)
mede-aanbieders.
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Dit wordt een onderdeel van de reguliere werkzaamheden en van de focusactiviteit
Vernieuwing van de competitie.
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Agendapunt 7

Reglementswijzigingen

Inhoud agendapunt:
7
Wijziging Competitiereglement
Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijziging:
Ten eerste:
Twee jaar geleden zijn we overgegaan tot het samenvoegen van de Bondscompetitie en
Regiocompetities tot 1 Bondscompetitie. Vorig jaar zijn we de mannencompetitie centraal
gaan organiseren. Tevens zijn we voornemens op verzoek van verenigingen uit de regio’s om
ook de jeugdcompetities centraal te gaan organiseren.
Met deze transitie worden alle competities die zich onder de werkingssfeer van het
Competitiereglement bevinden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de LCW
en niet meer van een RCW. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzingen naar RCW en
Regiocompetities komen te vervallen en met dit voorstel worden verwijderd uit het
Competitiereglement.
Vanwege de werking van het Competitiereglement en de termijnen die daarin worden
gesteld, kan na goedkeuring van dit voorstel het landelijk organiseren van de
jeugdcompetities met ingang van seizoen 2022/2023 kunnen ingaan.
Voor de volledigheid: De overige competities die door een RCW kunnen worden
georganiseerd vallen formeel onder de groep “recreantencompetities” en daarom niet
onder de werkingssfeer van het Competitiereglement. Dat is in formele zin nu al de situatie.
Als een RCW een recreantencompetitie organiseert, kan de RCW daarvoor een specifiek
reglement opstellen waarin het Competitiereglement als basis wordt benoemd en verder de
specifieke afwijkingen t.o.v. het Competitiereglement worden op genomen. Hiermee is het
niet nodig om een volledig apart reglement op te stellen en toch waar gewenst af te wijken
van het Competitiereglement.
Ten tweede:
Verenigingen geven aan dat zij graag zien dat het competitieaanbod beter aansluit bij hun
behoeften. Dit betreft naast het landelijk organiseren van de jeugdcompetities, meerdere
competitievormen binnen de jeugdcompetities ook een aantal bepalingen met een
uitvoerend karakter die thans zijn vastgelegd in artikelen in het Competitiereglement
(bijvoorbeeld de invallersregeling). Deze bepalingen zouden per competitieseizoen en per
competitie gewijzigd kunnen worden na signalen/verzoeken vanuit de verenigingen,
beoordeling door LCW en goedkeuring door Bondsbestuur als deze worden vastgelegd in
een Uitvoeringsregeling, maar omdat deze bepalingen nu in het competitiereglement zijn
opgenomen, kent een wijziging een doorlooptijd van 2 competitieseizoenen.
Uitleg: Een dergelijke voorgenomen wijziging krijgt haar definitieve vorm normaliter na
afloop van het competitieseizoen ( op zijn vroegst februari), maar moet zijn behandeld en
aangenomen door de Bondsvergadering voordat de inschrijving van het nieuwe seizoen
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start. Dat betekent per definitie dat het niet het volgende seizoen kan ingaan, maar pas het
seizoen erna. Met een dergelijke doorlooptijd verliezen we de slagkracht die we nodig
hebben om op een acceptabele termijn te kunnen voldoen aan de behoeften van de
verenigingen.
Voor de invallersregeling voor de Ere t/m de 3e divisie bestaat er al een Uitvoeringsregeling.
Voor de rest van de Bondscompetitie en de mannencompetitie zijn de bepalingen in het
Competitiereglement vastgelegd. Voor de landelijk te organiseren jeugdcompetities moeten
nog invallersbepalingen worden vastgelegd
Om effectief te kunnen voldoen aan wensen vanuit de verenigingen het voorstel om de
betreffende bepalingen met een uitvoerend karakter uit het Competitiereglement te
verwijderen en op te nemen in de Uitvoeringsregeling Bondscompetities.
Ten derde:
De vrouwencompetitie wordt in slechts 1 regio georganiseerd en wel als
recreantencompetitie (vrije inschrijving, geen promotie/degradatie, ruime mogelijkheden
voor dispensatie) Om ook in formele zin deze vrijheid van organiseren te behouden en het
feit dat de vrouwencompetitie alleen regionaal wordt georganiseerd is het voorstel om de
vrouwencompetitie uit de artikelen van het Competitiereglement te verwijderen.
Ten vierde:
Er zaten in het Competitiereglement een paar tekstuele onvolkomenheden en was er sprake
van meerdere publicatiedatums voor Uitvoeringsregelingen. Dit voorstel bevat de tekstuele
verbeteringen en een gelijktrekking van de publicatiedatums naar één publicatiedatum van 1
mei.
Samenvatting van de wijzigingen
- De term RCW komt te vervallen
- De term regiocompetitie en alle bepalingen die van toepassing zijn op de (vroegere)
regiocompetitie komen te vervallen.
- De jongenscompetitie en meisjescompetitie worden opgenomen als onderdeel van de
jeugdcompetitie en vervallen in het Competitiereglement
- De artikelen over de vrouwencompetitie komen te vervallen
- Gelijktrekken publicatiedatum voor uitvoeringsregelingen
- Indeling partijen per wedstrijd naar Uitvoeringsreglement
- Kleine tekstuele verbeteringen

De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
7

De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen goedkeuren.
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Agendapunt 7

Wijziging Competitiereglement

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om een aantal artikelen uit het
Competitiereglement te wijzigen.
Gevolgd traject
 Oktober 2019 eerste opzet wijzigingen Competitiereglement.
 December 2019 opzet wijziging voorgelegd aan de Reglementscommissie (RC)
 December 2019 wijziging voorgelegd aan Bondsbestuur. Niet besproken tijdens
vergadering.
 April 2020 vragen van André Gelauf aan RC .
 April 2020 reactie RC op vragen van André Gelauf.
 Mei en juni aanpassingen reglement n.a.v. vragen André Gelauf en reactie RC.
 Juni 2020 nieuwe versie wijziging voorgelegd aan RC.
 Augustus 2020 reactie RC op voorstel.
 Augustus 2020 definitief voorstel naar Bondsbestuur.
 Oktober 2020 voorgesteld aan JV, maar niet in stemming gebracht. Besloten is om de
voorgestelde wijzigingen te behandelen bij de bondsvergadering op 28 november
2020.
Gevraagd besluit
De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen goedkeuren.
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Hieronder de aanpassingen van het reglement met daaronder de reden van de aanpassing.
De artikelen waar een streep doorstaat worden verwijderd uit het Reglement. De artikelen
waar in een kleur tekst is toegevoegd worden toegevoegd aan het reglement.

COMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND
INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk II:

Indeling van de competitie en vaststelling van het programma
Art. 7:

Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren komt de term RCW in het reglement te vervallen. De RCW kan
wel een rol blijven spelen in de organisatie.

Art. 10:
Art. 11:
Art. 12:

Regiocompetitie kalender
Opgave teams Mannencompetitie en regiocompetitie
Zondagsverenigingen

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competitie vervallen artikel 10 en 11. Artikel 12 wordt in
het nieuwe reglement artikel 10.
Hoofdstuk III:

Opmaken van de competitiestanden en beslissingswedstrijden
Art. 7:
Art. 8:

Nationale en Regionale Kampioenschappen voor
Regioteams
Nationale Kampioenschappen voor
BondscompetitieteamsCompetitieteams

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van alle competities vervalt artikel 7. Artikel 8 wordt in het
nieuwe reglement artikel 7.
Hoofdstuk V:

Gerechtigde spelers

Art. 7:

Vastspelers en invallers

Reden aanpassing:
Het betreffende artikel gaat over het invallen en heeft verder niets met vastspelers te maken.
Dat is de reden de term “vastspelers” hier wordt verwijderd.
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Voor (leden van) artikelen die uitsluitend gelden voor Bondscompetitie, respectievelijk
Mannencompetitie,respectievelijk Regiocompetities, is dit aan het begin van het
desbetreffende lid of artikel met ‘(Bondscompetitie)’ respectievelijk (‘(Mannencompetitie)'”,
respectievelijk ‘(Regiocompetitie)’ aangegeven.
Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook
de reden dat hier “Regiocompetitie” wordt verwijderd.

LCW/RCW

In artikelen waarvoor de LCW resp. de RCW verantwoordelijk is, afhankelijk
van de desbetreffende competitie, is dit aangegeven met LCW/RCW

(LCW)

In artikelen waarvoor de LCW verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit
aangegeven met (LCW)

(RCW)

In artikelen waarvoor de RCW verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit
aangegeven met (RCW)

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competities kunnen bovenstaande toelichtingen komen
te vervallen. Daar de LCW, zoals staat beschreven in Hoofdstuk I artikel 3, de competities
organiseert. In de artikelen waar deze toelichtingen staan wel bij de wijzigingen maar de reden
van aanpassing staat niet genoemd bij de artikelen. Een overzicht van de Hoofdstukken en
artikelen waar deze toelichtingen staan, staan hieronder vermeld.

HOOFDSTUK I

DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 a
Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 b
Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 d

HOOFDSTUK II

INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET
PROGRAMMA

Indeling Artikel 1 lid 3
Terugtrekking van teams Artikel 3 lid 1
Terugtrekking van teams Artikel 3 lid 2
Terugtrekking van teams Artikel 3 lid 3
Samenstelling wedstrijdprogramma Artikel 5 lid 1
Samenstelling wedstrijdprogramma Artikel 5 lid 2
Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW Artikel 7
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Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 1
Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 2
Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 3
Zondagsverenigingen Artikel 10 lid 3
Zondagsverenigingen Artikel 10 lid 4

HOOFDSTUK III

Artikel 8 lid 1
Artikel 8 lid 2
Artikel 8 lid 3
Artikel 8 lid 5

OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

Promotie-degradatieregeling Artikel 4 lid 1
Promotie-degradatieregeling
Artikel 4 lid 2
Beslissingswedstrijden
Artikel 6 lid 4

HOOFDSTUK IV

WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Taak referee Artikel 2 lid 5
Rapportage referee Artikel 3 lid 3

HOOFDSTUK V

GERECHTIGDE SPELERS

Gewijzigde opgave van vastspelers Artikel 8 lid 3

HOOFDSTUK VI

VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN

Opgave verenigingsgegevens Artikel 1
Opgave teamindeling Artikel 2
Speeldatum Artikel 11 lid 1 sub a
Speeldatum Artikel 11 lid 1 sub b
(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16 lid 2
Voortzetting van onvolledige wedstrijden Artikel 18
Niet-gespeelde wedstrijden Artikel 19 lid 1
Kosten van wedstrijden Artikel 20 lid 1
Kosten van wedstrijden Artikel 20 lid 2
Opgaven en inlichtingen Artikel 21

HOOFDSTUK VII

DISPENSATIES

Dispensatie-artikelen Artikel 1 lid 1
Dispensatie-artikelen Artikel 1 lid 2
Procedure
Artikel 2 lid 1
Procedure
Artikel 2 lid 2

HOOFDSTUK VIII

PROTEST EN BEROEP

Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 1 sub a
Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 1 sub b
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Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 2 sub a
Afhandeling Artikel 2
Beroep Artikel 3

HOOFDSTUK I

DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Definities en afkortingen
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:

j.

Jeugdcompetitie

: gemengde competitie waaraan uitsluitend mag
worden deelgenomen door jeugdspelers

Reden aanpassing:
De jongens, meisjes en de gemengde competitie worden reglementair samengevoegd tot
jeugdcompetitie vandaar dat hier gemengde wordt verwijderd.
Definities en afkortingen
Artikel 1
Jongenscompetitie

: competitie waaraan uitsluitend mag worden
deelgenomen door mannelijke jeugdspelers

Reden aanpassing:
Door het samenvoegen van de diverse soorten jeugdcompetitie tot jeugdcompetitie kan de
definitie van jongenscompetitie komen te vervallen.
Definities en afkortingen
Artikel 1
k.
kampioen

: kampioen van een afdeling in één van de
competities

Reden aanpassing:
De definitie van kampioen stond niet de lijst met definities en wordt daardoor toegevoegd.

Definities en afkortingen
Artikel 1
m.
Meisjescompetitie

: competitie waaraan uitsluitend mag worden
deelgenomen door vrouwelijke jeugdspelers
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Reden aanpassing:
Door het samenvoegen van de diverse soorten jeugdcompetitie tot jeugdcompetitie kan de
definitie van meisjescompetitie komen te vervallen.
Definities en afkortingen
Artikel 1
n.

Nationale Kampioenschappen
voor CompetitieteamsRegioteams (NKRC)
:
door de LCW jaarlijks
georganiseerde kampioenschappen waaraan
regiokampioenen deelnemen
Reden aanpassing;
Door de centrale organisatie van de competitie wordt ook het Nationale Kampioenschap voor
Regioteams niet meer georganiseerd. Dit kampioenschap wordt vervangen door Nationale
Kampioenschappen voor Competitie teams. In de definitie wordt de term “Regioteams”
vervangen door de term “Competitieteams”. Daarnaast wordt dan ook “regio” verwijderd in
de uitleg van de definitie.
Definities en afkortingen
Artikel 1
o.

Officiële Regiomededeling

: mededeling als bedoeld in het Algemeen
Reglement Hoofdstuk III art. 7 lid 4

Reden aanpassing:
Door de centralisatie van de organisatie van de competitie wordt er geen officiële
Regiomededeling meer verstuurd.
Definities en afkortingen
Artikel 1
r.

Regiocompetitie

: alle competities geregeld in dit reglement behalve
de Bondscompetitie en de Mannencompetitie

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook
de reden dat hier “Regiocompetitie” wordt verwijderd.

Definities en afkortingen
Artikel 1
Regiokampioen

: kampioen van een klasse in één van de
Regiocompetities

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook
de reden dat hier de definitie van “Regiokampioen” wordt verwijderd.
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Definities en afkortingen
Artikel 1
Regionale Kampioenschappen
voor Regioteams (RKR)

: door de RCW jaarlijks georganiseerde
kampioenschappen om te bepalen wie de
regiokampioen van een klasse is

Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” daardoor komt
ook de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams te vervallen. De kampioenen gaan
strijden om het Nederlands Kampioenschap voor Competitieteams.
Definities en afkortingen
Artikel 1
v.

Vrouwencompetitie

: competitie waaraan uitsluitend mag worden
deelgenomen door vrouwen

Reden aanpassing:
De Vrouwencompetitie wordt nu in 1 Regio georganiseerd. De organisatie van de
Vrouwencompetitie kan door de RCW worden georganiseerd op basis van het Competitie
Reglement Hoofdstuk I Bepalingen en Regelingen artikel 2 lid b en c .
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 1 a
1. a. In dit reglement worden de volgende competities geregeld:
- Bondscompetitie
- Mannencompetitie
- - Jeugdcompetitie
- Vrouwencompetitie
- Jongenscompetitie
- Meisjescompetitie
Reden aanpassing:
In dit artikel hebben we de Jongens- en Meisjescompetitie ondergebracht onder de term
jeugdcompetitie. De term vrouwencompetitie is verwijderd. Deze kan net als de recreanten
competitie worden georganiseerd onder lid b en c van dit artikel.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 1 c
1.c.
Waar in dit reglement wordt gesproken over “Regiocompetitie ” worden alle in
lid 1a van dit artikel genoemde competities bedoeld, uitgezonderd de
Bondscompetitie en Mannencompetitie.
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Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van de Bondscompetitie, Mannencompetitie en
Jeugdcompetitie en het verwijderen van de Vrouwencompetitie kan deze alinea worden
verwijderd. De organisatie van de vrouwencompetitie en Recreanten competities vallen niet
onder het Competitie Reglement.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 2 a
2. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van LCW/RCW, de volgende
uitvoeringsregelingen bij dit reglement vast:
a. Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie: deze regeling bevat
aanvullende verplichtingen op en afwijkingen van de bepalingen van dit
reglement met betrekking tot wedstrijden in de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie; daarbij kan echter niet worden afgeweken van de
bepalingen betreffende het aantal en de soort partijen (Hoofdstuk II art. 2); de
regeling kan per divisie verschillen. Voordat de Uitvoeringsregeling door het
Bondsbestuur wordt vastgesteld, bespreekt de LCW het concept met alle
verenigingen die naar verwachting in de desbetreffende regeling betrokken
kunnen worden. De Uitvoeringsregeling wordt uiterlijk op 1 maart mei
voorafgaand aan het wedstrijdseizoen vastgesteld. Nadien kan het
Bondsbestuur nog wijzigingen in de regeling aanbrengen, mits met instemming
van alle bij een wijziging betrokken verenigingen. De bekendmaking van de
Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie, evenals van latere wijzigingen,
geschiedt door een schrijven aan de in de desbetreffende divisies uitkomende
verenigingen. (LCW)

Reden aanpassing:
De datum van de publicatie van de Uitvoeringsregeling Ere- en Eerste Divisie wordt gelijk
getrokken met de andere Uitvoeringsregelingen.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 2 b
b. Uitvoeringsregeling Promotie-Degradatie (Hoofdstuk II art. 1 en III art. 4): deze
regeling bepaalt hoe promotie en degradatie in een bepaald wedstrijdseizoen
voor een competitie zijn geregeld. (LCW/RCW)
De promotie-degradatieregeling voor de Bondscompetitie regelt daarnaast het
kampioenschap van Nederland en kan aanvullende verplichtingen op en
afwijkingen van de bepalingen van dit reglement bevatten met betrekking tot
beslissingswedstrijden (Hoofdstuk III art. 6) in de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie.
Een promotie-degradatieregeling voor een competitie wordt uiterlijk 2 maanden
vóór het begin van de desbetreffende competitie vastgesteld.
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Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 2 c
c. Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie en
Manncompetitiecompetities (Hoofdstuk V art. 7): deze regeling beschrijft de
voorwaarden voor het invallen bij wedstrijden in de Bondscompetitie en in de
Mannencompetitiealle competities, inclusief de competitiehiërarchie. (LCW)
Reden aanpassing:
Doordat ook de jeugdcompetitie centraal wordt georganiseerd wordt deze ook meegenomen
in de Uitvoeringsregeling invallen. De naam van het artikel wordt dan ook aangepast van
“Bondscompetitie en Mannencompetitie” naar “Competities” Het artikel wordt hernoemd van
Vastspelers en Invallers naar Invallers. Dit artikel beschrijft alleen het invallen en heeft niets met
vastspelers te maken.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 2 d
d. Uitvoeringsregeling Bondscompetitie: deze uitvoeringsregeling bevat een aantal
procedures en regelingen voor de Bondscompetitie. (LCW)
In ieder geval zijn onderdeel:
- Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie;
- Regeling Aanduiding Teams;
- Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen (art. VI.22).
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 2 e
e. Uitvoeringsregeling Inrichting competities: deze regeling legt voor alle divisies
en klassen vast waaruit een wedstrijd bestaat (Hoofdstuk II art. 2). Voor
specifieke vormen van de jeugdcompetitie kan ook worden bepaald:
- in welke gevallen een jongen in de plaats van een meisje mag spelen en
omgekeerd.
- in welke gevallen het is toegestaan een speler uit een hogere leeftijdsgroep
in het team op te nemen
Reden aanpassing:
Door het uit het reglement halen van de te spelen onderdelen per partij is het mogelijk om
meerdere vormen van competitie aan te bieden zonder dat er aparte reglementen voor
gemaakt dienen te worden. Een voorbeeld hiervan is het spelen van 6 partijen i.p.v. 8
partijen in de jeugdcompetitie. Bij het openzetten van de inschrijving is bekend welke
partijen er per competitie worden gespeeld.
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Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 3

1. De in lid 2 genoemde uitvoeringsregelingen worden per 1 meiaart vastgesteld en
worden per rondschrijven bekend gemaakt, tenzij bij de regeling een andere wijze van
vaststelling en/of bekendmaking is vermeld.
Reden aanpassing
Het gelijk trekken van de publicatie datum voor alle Uitvoeringsregelingen.
Bepalingen en regelingen
Artikel 2 lid 4
4.

Het Bondsbestuur kan bij uitvoeringsregeling toestaan dat bij een Jeugdcompetitie
georganiseerd door één of meer in de uitvoeringsregeling aangewezen regio's
wordt afgeweken van de bepalingen van dit reglement. Dit is alleen mogelijk als
daartoe vooraf bij besluit van de betrokken Regiovergadering(en) een verzoek is
gedaan. Afwijkingen zijn in dat geval mogelijk inzake:
- de regio waaronder een vereniging ressorteert en voor competities waarvan
een vereniging kan inschrijven;
- de toepasselijke leeftijdsgrenzen;
- het aantal en de soort partijen per wedstrijd;
- de samenstelling van de teams;
- overige bepalingen van Hoofdstuk II, V en VI van dit reglement.
De toegestane afwijkingen worden in de uitvoeringsregeling concreet
omschreven.

Reden aanpassing:
Dit artikel kan door het centraal organiseren van de jeugdcompetitie en de aanpassing van
Hoofdstuk II artikel 2 Partijen per wedstrijd komen te vervallen.Leiding
Artikel 3 lid 1
1. 1. De LCW leidt alle competities de Bondscompetitie en Mannencompetitie. De
RCW leidt de Regiocompetitie in haar regio.
Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren ligt de leiding van de competities Reglementair bij de LCW.
Leiding
Artikel 3 lid 2
2. Door hHet Bondsbestuur worden neemt de aan hem toevallende besluiten
betreffende de competitie genomen nadat de LCW is gehoord.Bondscompetitie of
Mannencompetitie, respectievelijk een Regiocompetitie slechts genomen, nadat de
LCW, respectievelijk de desbetreffende RCW is gehoord.
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Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren ligt de leiding van de competities Reglementair bij de LCW. De
verwijzing naar de Regiocompetitie komt daarmee ook te vervallen.
Competities voor jeugdspelers
Artikel 4
De Jeugdcompetities-, Jongens- en Meisjescompetitie kunnen worden gespeeld in de
volgende leeftijdscategorieën:
- U19
- U17
- U15
- U13
- U11
- U9
Reden aanpassing:
Door het samenvoegen van de verschillende soorten jeugdcompetities zijn de specifieke
jongens- en meisjescompetitie komen te vervallen.

HOOFDSTUK II

INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET
PROGRAMMA

Indeling
Artikel 1 lid 1
1. In een promotie-degradatieregeling voor een bepaald seizoen voor een competitie
bepaalt het Bondsbestuur, nadat de LCW/RCW is gehoord, voor de
Bondscompetitie, Mannencompetitie en Regiocompetities van het daarop volgend
seizoen het aantal divisies/klassen en het maximum aantal teams per afdeling. Het
Bondsbestuur bepaalt, nadat de LCW is gehoord, in een promotie-degradatie
regeling voor alle competities het aantal divisies/klassen en het maximum aantal
teams per afdeling voor het daarop volgende wedstrijdseizoen.
Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren kan er worden volstaan met 1 Promotie/degradatie regeling.
Door de RC is daarnaast de tekst aangepast.
Indeling
Artikel 1 lid 2
2. Indien een divisie/klasse uit meer dan één afdeling bestaat, dienen alle afdelingen in
die divisie/klasse hetzelfde aantal teams te bevatten, dan wel ten hoogste één team
in grootte te verschillen. Hier kan bij de Regiocompetitie door de desbetreffende
RCW van worden afgeweken indien hierdoor grote reisafstanden voor verenigingen
voorkomen worden (dit ter beoordeling van de RCW).
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Reden aanpassing:
Door het centraal organiseren van alle competities kan de afwijking die de tekst die gaat over
de RCW komen te vervallen.
Indeling
Artikel 1 lid 3
3. De LCW/RCW deelt de teams in de volgens bovenstaande leden gevormde
afdelingen in, overeenkomstig de plaats in het competitieverband, waarop deze
teams op grond van de voorgaande competitie en de daarbij behorende promotiedegradatieregeling recht hebben.
Partijen per wedstrijd
Artikel 2 lid 1
De te spelen partijen per competitie worden geregeld in de Uitvoeringsregeling Inrichting
competities.
1. Een wedstrijd in de Bondscompetitie en de Jeugdcompetitie bestaat uit de volgende
partijen:
twee mannenenkelspelen
twee vrouwenenkelspelen
twee gemengd dubbelspelen
één mannendubbelspel
één vrouwendubbelspel.
Partijen per wedstrijd
Artikel 2 lid 2
2.
Een wedstrijd in de Mannen-, Vrouwen-, Jongens- en Meisjescompetitie bestaat uit de
volgende partijen:
4 enkelspelen
4 dubbelspelen
Reden aanpassing:
Door het verplaatsen van de te spelen partijen van een competitie naar een
Uitvoeringsregeling wordt het mogelijk om bij jeugdcompetitie ook een officiële jeugd
competitie te organiseren met 6 partijen i.p.v. de huidige 8 partijen. In de toekomst kan dit
ook voor de overige competities kunnen gaan gelden.
Terugtrekking van teams
Artikel 3
1. Indien een vereniging een team uit een competitie wil terugtrekken, dient zij vóór
de uiterste datum van aanmelding van de competitieteams voor de
desbetreffende competitie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek bij de
LCW/RCW in te dienen. Voor de Bondscompetitie dient dit vóór 1 april te
geschieden. Voor de Mannencompetitie en voor een Regiocompetitie wordt de
uiterste datum van terugtrekking per Voor alle overige competities wordt deze
datum per rondschrijven door de LCW bekend gemaakt resepctievelijk de RCW
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bekend gemaakt.

Reden aanpassing:
De datum voor de terugtrekking van de overige competities kan later zijn vanwege de
mogelijkheid tot het later sluiten van de inschrijving van de teams.
Terugtrekking van teams
Artikel 3 lid 2
2. Het verzoek wordt door de LCW/RCW slechts in overweging genomen wanneer
overtuigend blijkt dat bijzondere omstandigheden terugtrekking noodzakelijk
maken.

Terugtrekking van teams
Artikel 3 lid 3
3. De LCW/RCW geeft binnen één maand na ontvangst van het verzoek kennis van
haar beslissing. Bij inwilliging worden de eventueel door het team gespeelde
wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt aan de vereniging van het
betrokken team de plaats van het team in het competitieverband ontnomen.

Samenstelling wedstrijdprogramma
Artikel 5 lid 1
1. De LCW/RCW is belast met het samenstellen van het wedstrijdprogramma.
Samenstelling wedstrijdprogramma
Artikel 5 lid 2
2. De LCW/RCW zal vóór 15 mei (Bondscompetitie), respectievelijk tenminste 2
maanden vóór het begin van de een van de overige competities desbetreffende
jeugdcompetitie en recreanten (Mannencompetitie, Regiocompetitie) de
competitie-indeling daarvan, inclusief de toewijzing van de speelsleutel,
samenstellen en dit per rondschrijven bekend maken.
Reden aanpassing
De verschillende competities worden niet meer apart genoemd maar samengevoegd tot
overige competities. Als er in de toekomst nog een competitie soort wordt toegevoegd of
verwijderd hoeft dit artikel niet aangepast te worden.
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Samenstelling wedstrijdprogramma
Artikel 5
5. De LCW kan na het vaststellen van de de competitie indeling nog wijzigingen daarin
aanbrengen, zolang de eerste wedstrijd in de desbetreffende afdeling nog niet is
gespeeld. Zo'n wijziging wordt opgesteld in overleg met de betrokken verenigingen.
dat tenminste 1 week voorafgaand aan de wijziging dient plaats te vinden.
In geval van sterke onbalans in afdelingen door terugtrekkingen of anderszins is de
LCW gerechtigd aanpassingen te doen zonder overleg met betreffende teams in
betrokken afdelingen.
Reden aanpassing
Dit artikel is toegevoegd om de mogelijkheid te hebben om na het vaststellen van de competitie
indeling nog de mogelijkheid te hebben tot het doen van wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is
het toevoegen van een extra team wat zich nog wil inschrijven voor de competitie.
Ook bij terugtrekkingen kunnen we teams gaan verschuiven zodat de verdeling van de teams
gelijk blijft. Bijvoorbeeld twee afdelingen van 7 teams i.p.v. 1 afdeling van 8 teams en 1 afdeling
van 6 teams. Dit is dan ook de sterke onbalans waarover wordt gesproken.

Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW
Artikel 7
De LCW/RCW kan na bekendmaking van het wedstrijdprogramma nog veranderingen
aanbrengen. De veranderingen moeten uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de
desbetreffende wedstrijd bij de betrokken verenigingen bekend zijn.
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 1
1. Een vereniging kan de LCW/RCW schriftelijk verzoeken de speeldatum en/of
aanvangstijd van een vastgestelde wedstrijd te wijzigen, met vermelding van de
reden voor de wijziging, zo mogelijk vergezeld van een akkoordverklaring van de
tegenstander. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen voor zowel de
vastgestelde als de nieuw voorgestelde speeldatum bij de LCW/RCW te zijn
ingekomen.
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 2
2. De LCW/RCW beslist over het verzoek en geeft van zijn beslissing kennis aan de
betrokken verenigingen uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende
wedstrijd.
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 3
3. Wedstrijden kunnen, in afwijking van de genoemde termijn in lid 1 op een kortere
termijn vóór de speeldatum, in overleg met de LCW/RCW worden verplaatst indien:
- er op de oorspronkelijke wedstrijddatum om onvoorziene redenen plotseling
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geen sporthal beschikbaar is;
- de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kan worden in het geval van
extreme weersomstandigheden;
er sprake is van een onvoorziene omstandigheid van dusdanige aard dat
verplaatsen noodzakelijk is.
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 5
5 Het is niet toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen zonder toestemming van de
LCW/RCW, met uitzondering van het bepaalde in artikel 102 lid 32.

Reden aanpassing
Er werd verwezen naar een artikel wat in een eerdere reglementswijziging is aangepast maar
niet is doorgevoerd naar dit artikel.
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 6
6 De uit- en thuiswedstrijd kunnen in onderling overleg tussen de CCP’s omgeruild
worden, met uitzondering van wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie, mits
de desbetreffende verenigingen hierover vooraf een bericht sturen naar de
LCW/RCW.
Bekendmaking competitiegegevens
Artikel 9 lid 1
1. De LCW/RCW stuurt tenminste één maand vóór het begin van een competitie aan
iedere in de competitie spelende vereniging een lijst met contactgegevens (naam,
adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer) van de contactpersoon
voor competitiezaken van de desbetreffende competitie van de deelnemende
verenigingen.
De LCW/RCW zendt tevens een mededeling dat de indeling van de afdelingen per
divisie/ klasse en de toegekende speelsleutel per team online beschikbaar zijn.
Reden aanpassing
Alle correspondentie gaat per e-mail waarbij het adres, postcode en woonplaats van de CCP
niet meer van belang zijn.
Bekendmaking competitiegegevens
Artikel 9 lid 2
2. De LCW/RCW stuurt tenminste 5 werkdagen vóór het begin van de desbetreffende
competitie per rondschrijven de volgende informatie:
- contactgegevens van de competitiecontactpersoon;
- promotie-degradatieregeling
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Bekendmaking competitiegegevens
Artikel 9 lid 3
3.

De LCW/RCW publiceert tenminste 15 werkdagen vóór het begin van de
competitie door middel van een Officiële (Regio)mededeling het
wedstrijdprogramma.

Bekendmaking competitiegegevens
Artikel 9 lid 4
4.

Wijzigingen in de competitiegegevens of het wedstrijdprogramma worden door de
RCW gepubliceerd door middel van een Officiële Regiomededeling.

Reden aanpassing
Door het centraal organiseren van alle competities kan lid 4 vervallen waar wordt gesproken
over de Regio.
Regiocompetitiekalender
Artikel 10
De RCW stelt jaarlijks de competitiekalender voor de Regio vast, bevattende de
begindatum en de competitieweken van de Regiocompetitie en de datum waarop het
RKR plaatsvindt. De competitiekalender wordt minstens 6 maanden vóór het begin van
de competitie bekend gemaakt.

Reden aanpassing
De competities worden nu centraal geregeld waardoor dit artikel kan vervallen.
Opgave teams Regiocompetities
Artikel 11
1. Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de RCW een rondschrijven
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor een Regiocompetitie.
2. Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de LCW een rondschrijven
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor de
Mannencompetitie.
Reden aanpassing
De competities worden nu centraal geregeld waardoor dit artikel kan vervallen.
Zondagsverenigingen
Artikel 1210
1. De Mannencompetitie en de Bondscompetitie in de 4e divisie en lager houden rekening met
zondagsverenigingen.
2. Bij Officiële Regiomededeling kan worden bepaald dat in een competitie van die Regio
rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen.
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3.2. In Regiocompetities, dde Mannencompetitie, de jeugdcompetitie en in divisies van de
Bondscompetitie waarin rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen, speelt een
zondagsvereniging op zondag geen competitiewedstrijden. Dit artikel is tevens van
toepassing op de overige competities.
4.3. Mocht uit het wedstrijdprogramma blijken dat een zondagsvereniging is ingedeeld voor
een uitwedstrijd op een zondag, dan zal deze vereniging onverwijld contact opnemen met de
thuisspelende vereniging voor overleg om een andere speeldatum vast te stellen binnen de
desbetreffende speelweek dan wel voorafgaand aan de geplande speelweek. De
thuisspelende vereniging stelt binnen 2x24 uur de LCW/RCW in kennis van de nieuw
vastgestelde speeldatum.
5.4. Indien het in lid 4 3 bedoelde overleg niet tot een resultaat leidt binnen een
termijn van 10 werkdagen vóór de geplande speeldatum, dan stelt de
zondagsvereniging hiervan de LCW/RCW per omgaande in kennis, waarna
Hoofdstuk VI art.19 lid 1 van toepassing is.
6.5. Teams van zondagsverenigingen in de 4e divisie Bondscompetitie zijn uitgesloten
van promotie, tenzij de desbetreffende vereniging schriftelijk verklaart dat de
vereniging bereid is het betrokken team wedstrijden op zondag te laten spelen
zolang het team uitkomt in de 3e divisie of hoger.
Reden aanpassing.
Door het verwijderen van artikel 10 en 11 wordt dit artikel hernoemd naar artikel 10. Lid2
van dit artikel wordt verwijderd vanwege het centraal organiseren van de competitie. De
overige artikelen worden daardoor ook aangepast.

HOOFDSTUK III

OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN
BESLISSINGSWEDSTRIJDEN

Kampioenen
Artikel 3
3. De kampioenen in een klasse van alle in dit reglement beschreven regiocompetities
zijn regiokampioen van de desbetreffende klasse, als deze uit 1 afdeling bestaat.
Indien de klasse uit meerdere afdelingen bestaat, kan de regiokampioen in die klasse
door de RCW worden bepaald door het laten spelen van Regionale
Kampioenschappen voor Regioteams, zoals omschreven in artikel 7 van dit
hoofdstuk.
Reden aanpassing
Door het centraal organiseren van de competities kan bovenstaande tekst komen te vervallen.
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Promotie-degradatieregeling
Artikel 4 lid 1
1. Het Bondsbestuur stelt uiterlijk 2 maanden vóór het begin van een competitie, op
voorstel van de LCW/RCW, de desbetreffende promotie-degradatieregeling vast. De
regeling wordt per rondschrijven uiterlijk 5 dagen vóór het begin van de
desbetreffende competitie gepubliceerd.
Promotie-degradatieregeling
Artikel 4 lid 2
2.

Verenigingen waarvan een team op grond van een promotie-degradatieregeling
promoveert, kunnen binnen tien werkdagen na de bekendmaking hiervan van
deze promotie, een met redenen omkleed verzoek bij de LCW/RCW doen inkomen
om het team niet te laten promoveren. De LCW/RCW beslist over het verzoek
binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Reden aanpassing
Door het vervangen van de term “hiervan” in “van deze promotie” halen we de
onduidelijkheid weg. De term “hiervan” kan namelijk verwijzen naar de promotie-degradatie
regeling of op de term “promoveert”.

Beslissingswedstrijden
Artikel 6 lid 4
4. In een promotie-degradatieregeling kan worden bepaald hoe beslissingswedstrijden
zullen worden gespeeld. Anders bepaalt de LCW/RCW hoe beslissingswedstrijden
worden gespeeld.

Nationale en Regionale Kampioenschappen voor Regioteams
Artikel 7
1. De LCW stelt in overleg met de RCW´s uiterlijk 1 maand vóór het begin van het
wedstrijdseizoen vast voor welke klassen in het desbetreffende wedstrijdseizoen
Nationale Kampioenschappen voor Regioteams worden georganiseerd.
2. Regiokampioenen, indien nodig bepaald door het spelen van de in artikel 3 bedoelde
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, van de in lid 1 bedoelde klassen,
worden door de RCW afgevaardigd naar de Nationale Kampioenschappen voor
Regioteams.
2. De RCW publiceert uiterlijk 5 dagen vóór het begin van de competitie door middel
van een Officiële Regiomededeling wanneer en voor welke klassen in de eigen regio
in het desbetreffende wedstrijdseizoen Regionale Kampioenschappen voor
Regioteams worden georganiseerd. De in lid 1 bepaalde klassen zijn hiervoor zeker
van toepassing, met uitzondering van klassen die bestaan uit 1 afdeling.
3. Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de Nationale Kampioenschappen
voor Regioteams zich terugtrekt, dan heeft de RCW het recht om de nummer 2 af te
80

D

vaardigen.
5. Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel te
nemen aan de door de RCW georganiseerde Regionale Kampioenschappen voor
Regioteams, indien deze door de RCW voor de desbetreffende klasse worden
georganiseerd.
6. Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn uitgesloten van
deelname aan de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, indien een van de
speeldagen op een zondag is gepland. De RCW maakt tenminste 1 maand vóór het
begin van de competitie per rondschrijven bekend hoe gehandeld wordt in deze
situatie.
7 a. Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname aan de
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams door middel van een verzoek aan
de RCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het kampioenschap door
de RCW aan de desbetreffende vereniging is bevestigd bij de RCW te zijn
ontvangen.
b. De RCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken.

Reden aanpassing
Door het centraal organiseren van de competities vervalt de organisatie van het Nationaal
Kampioenschap en Regionaal Kampioenschap voor Regioteams.

Nationale Kampioenschappen voor voor CompetitieBondscompetitieteams en
Mannencompetitieteams
Artikel 87
1. De LCW maakt uiterlijk vóór het begin van de Bondscompetitie en de
Mannencompetitie bekend voor welke competities en divisies/klassen in het
desbetreffende wedstrijdseizoen nationale teamkampioenschappen worden
georganiseerd. Aan deze kampioenschappen nemen deel alle kampioenen van de
afdelingen in de desbetreffende divisie/klasse."
Reden aanpassing
Door het centraal organiseren van de competities nemen de teams nu deel aan de Nationale
Kampioenschappen voor Competitieteams.
3. Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 10 zijn van deelname
uitgesloten indien een van de speeldagen op een zondag valt.
Reden aanpassing
Door het verwijderen van de artikelen 10 en 11 in Hoofdstuk II wordt dit artikel 12 aangepast
naar artikel 10.
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HOOFDSTUK IV

WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Aanstelling wedstrijdfunctionarissen
Artikel 1
5.

De RCW kan voor een wedstrijd in de Regiocompetitie een wedstrijdfunctionaris
aanstellen. Indien meerdere wedstrijden gelijktijdig en in dezelfde speelzaal worden
gespeeld, kan voor deze wedstrijden één wedstrijdfunctionaris worden aangesteld.

Reden aanpassing
Er wordt geen Regiocompetitie wedstrijd meer georganiseerd daardoor kan dit artikel
worden verwijderd.
Aanstelling wedstrijdfunctionarissen
Artikel 1 lid 6
6.

De RCW geeft van de aanstelling van een referee of wedstrijdfunctionaris kennis aan
de betrokken verenigingen uiterlijk 2 × 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende
wedstrijd.

Reden aanpassing
Er wordt geen Regiocompetitie wedstrijd meer georganiseerd daardoor kan dit artikel
worden verwijderd.
Aanstelling wedstrijdfunctionarissen
Artikel 1 lid 7
7.

Indien een Bondsscheidsrechter de taak van een referee waarneemt conform lid 4
of de RCW een wedstrijdfunctionaris heeft aangesteld conform lid 6, treedt deze
functionaris in alle taken en bevoegdheden van een referee op grond van het
Competitiereglement, overeenkomstig Hoofdstuk III art.2 van het AWR.

Reden aanpassing
Door de nieuwe situatie is het niet meer nodig dat een RCW een wedstrijdfunctionaris
aan gaat stellen.
Taak referee
Artikel 2 lid 5
5. De referee kan bij afzonderlijke instructie door de LCW/RCW worden belast met
extra taken.
Rapportage referee
Artikel 3 lid 3
3. De referee dient het refereerapport binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de
LCW/RCW te doen inkomen.
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HOOFDSTUK V

GERECHTIGDE SPELERS

Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
Artikel 2 lid 1
1. Een speler in de Bondscompetitie mag in één wedstrijdseizoen voor niet meer dan
één vereniging in een competitie vallend onder dit reglement uitkomen, ook niet
wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken.
Reden aanpassing

Uitkomen in meerdere verenigingen of teams
Artikel 2 lid 2
2. Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie, divisie 4 of hoger, mag in
de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in de
Mannencompetitie of een Regioeen andere competitie.

D

Verandering van vereniging
Artikel 3 lid 1
1. (Bondscompetitie) Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een
bepaalde vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze
vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging
kennis te geven.
Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een
andere vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige
vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo
spoedig mogelijk gemeld. De toestemming geldt voor het gehele, eerder
bedoelde, daaropvolgende wedstrijdseizoen.

Reden aanpassing
De term Bondscompetitie is verwijderd. Door deze wijziging geldt nu voor alle competities
de datum van 1 april. Deze datum hangt samen met de datum die geldt voor het
terugtrekken van de teams uit de competitie.
Verandering van vereniging
Artikel 3 lid 2 sub a
2.

(Bondscompetitie)
a. Lid 1 is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen
vastspeler zijn van een team in de Ere- en Eerste een van de twee hoogste
divisie van de Bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in
het daaropvolgende wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke
competitie dan ook, uit te komen indien hij een transferformulier aan de LCW
83

heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft in het komende seizoen voor deze
vereniging te willen uitkomen. De LCW bevestigt de ontvangst van het
transferformulier aan de speler, met een kopie aan de huidige vereniging.
Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een
buitenlandse vereniging of in een door de Regio georganiseerde competitie wil
uitkomen.
Deze opgave dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar
uiterlijk op 15 mei op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode
slechts één keer worden gedaan.
Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan, mag hij in het
daaropvolgende seizoen slechts voor een andere vereniging uitkomen wanneer
zijn huidige vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze
toestemming dient door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient
niet later dan 10 werkdagen vóór het begin van de Bondscompetitie op het
Bondsbureau in te komen. De toestemming geldt voor het gehele, eerder
bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen.
Reden van aanpassing
De zinsnede “een van de twee hoogste” wordt vervangen door “de Ere- en Eerste” dit om de
terminologie overal hetzelfde te maken. Daarnaast is voor de verduidelijking in de volgende
zin “Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een buitenlandse
vereniging of in de Regio competitie wil uitkomen.” Vervangen door: “Dit geldt ook wanneer
een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een buitenlandse vereniging of in een door
de Regio georganiseerde competitie wil uitkomen.”
Verandering van vereniging
Artikel 3 lid 2 sub b
b. In afwijking van lid 2a is een vastspeler van een team, dat door de
desbetreffende vereniging is teruggetrokken uit de Ere- en Eerste twee
hoogste divisie van de Bondscompetitie, gerechtigd de in lid 2a genoemde
opgave te doen met als uiterste datum de datum van het indienen van de
spelersopgave voor de competitie door de vereniging, zoals vermeld in
hoofdstuk VI, artikel 2 lid 2.

Reden van aanpassing
De zinsnede “een van de twee hoogste” wordt vervangen door “de Ere- en Eerste” dit om de
terminologie overal hetzelfde te maken.
Verandering van vereniging
Artikel 3 lid 3
D

3.

(Mannencompetitie, Regiocompetitie) Indien een speler die in een competitie voor
een bepaalde vereniging is uitgekomen in een daaropvolgende niet gelijklopende
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competitie niet voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan minimaal vijf
maanden voor aanvang van de desbetreffende competitie aan zijn huidige
vereniging schriftelijk of per e-mail kennis te geven. Indien hij dit nalaat, mag hij in
een daaropvolgende competitie slechts voor een andere vereniging in welke
competitie dan ook uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijk of per email toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk
verkregen. De toestemming geldt voor de gehele, eerder bedoelde daaropvolgende
competitie.
Reden aanpassing
Door deze wijziging geldt nu voor alle competities de datum van 1 april. Deze datum hangt
samen met de datum die geldt voor het terugtrekken van de teams uit de competitie.
Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek
Artikel 4 lid 1 sub c oud
2c. Voor de toepassing van de leden 2a en 2b worden Bondscompetitie,
Mannencompetitie en Regiocompetities als één geheel beschouwd. Daarnaast
moet zijn voldaan aan het gestelde in lid 3 van dit artikel en aan het gestelde in
artikel 7.
Reden aanpassing
De Bondscompetitie en Mannencompetitie worden als één geheel beschouwd en daar is in de
invalregeling ook rekening mee gehouden. Daardoor kan dit artikel worden verwijderd.

Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek
Artikel 4 lid 1 sub c nieuw
2c. Indien een geplande wedstrijd wordt verplaatst naar een andere datum geldt deze
als nieuwe datum voor vaststelling voor van de bepaling dubbelweekend.

Reden aanpassing
Door deze aanpassing is het mogelijk voor verenigingen om een invaller twee keer te laten
invallen in hetzelfde team zonder dat dit als overtreding wordt gezien. De regel bestaat ook
voor de Ere- en Eerste Divisie
Uitkomen in verschillende partijen in één wedstrijd
Artikel 5
Een speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, mits deze partijen niet
van dezelfde soort zijn, tenzij er geen gemengd dubbel gespeeld wordt,. In de mannen-,
meisjes- en jongenscompetitie dan mag een speler uitkomen in één enkelspel en in ten
hoogste twee dubbelspelen, waarbij iemand in één wedstrijd ten hoogste éénmaal met
dezelfde partner mag spelen.
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Reden aanpassing
Door het samenvoegen van de jongens- en meisjescompetitie tot jeugdcompetitie is het niet
mogelijk om in de jongenscompetitie twee mannendubbels te spelen. Door de toevoeging van
“tenzij er geen gemengd dubbel gespeeld wordt” is dit wel mogelijk. Daardoor is ook de
mannencompetitie uit dit artikel gehaald.

Vastspelers en iInvallenrs
Artikel 7 Competities
De regels voor het invallen in en tussen de verschillende competities worden vastgesteld
in de Uitvoeringsregeling voor het invallen in competities genoemd in Hoofdstuk I art. 2
lid 2 sub c.
Reden aanpassing
Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar een Uitvoeringsregeling kunnen we
eerder anticiperen op ontwikkelingen die zich voordoen aangaande het eventueel “gebruik”
maken van de regels voor het invallen. Er is dan ook geen reglementswijziging meer nodig voor
het aanpassen van de invalregels.
Artikel 7a Bondscompetitie en Mannencompetitie
De LCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Bondscompetitie en Mannencompetitie’ vast;
deze bepaalt wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende divisies van de
Bondscompetitie en de Mannencompetitie en waarvoor dit reglement volgens
Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is. Bekendmaking geschiedt door middel van
een Officiële Mededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de competities in
een wedstrijdseizoen.
Eredivisie t/m Derde Divisie
Een speler die invalt in de Eredivisie t/m de Derde Divisie van de Bondscompetitie
moet voldoen aan alle bepalingen in de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de
Bondscompetitie’. deze regeling bevat aanvullende verplichtingen op en afwijkingen
van de bepalingen van dit reglement met betrekking tot invallen in deze divisies.
Vierde Divisie en lager
In de Vierde Divisie en lager van de Bondscompetitie en Mannencompetitie mag onbeperkt
worden ingevallen, met inachtneming van Hoofdstuk V, artikel 4.
Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij
beide teams in dezelfde divisie uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid
3c.
Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team
waarvan hij vastspeler is.
Reden aanpassing
Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar de Uitvoeringsregeling zoals bij
Artikel 7 is beschreven is artikel 7a Bondscompetitie en Mannencompetitie niet meer nodig en
kan daardoor worden verwijderd.
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D
Artikel 7b Regiocompetitie
De RCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Regiocompetities’ vast; deze bepaalt voor de
regio wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende klassen van alle competities
die in de desbetreffende regio worden georganiseerd en waarvoor dit reglement
volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is, inclusief de volgorde van de
divisies van de Bondscompetitie. Bekendmaking geschiedt door middel van een
Officiële Regiomededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de competities
in een wedstrijdseizoen.
2. In de Regiocompetitie mag onbeperkt worden ingevallen, met inachtneming van
Hoofdstuk V, artikel 4.
Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt maximaal drie.
Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij
beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 5.
Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team
waarvan hij vastspeler is.
Reden aanpassing
Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar de Uitvoeringsregeling zoals bij
Artikel 7is beschreven is artikel 7b Regiocompetitie niet meer nodig en kan daardoor worden
verwijderd.
Gewijzigde opgave van vastspelers
Artikel 8 lid 3
3. Een opgave volgens lid 1 of lid 2 dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de
desbetreffende competitiewedstrijdek bij de LCW /RCW te zijn ingekomen.
Reden aanpassing
In de afgelopen seizoenen zijn er veel verzoeken geweest van verenigingen om spelers
vastspeler te maken van een team na aanvang van de competitie week door blessures. Door het
vervangen van “voor aanvang van de betreffende competitieweek “ in “uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de desbetreffende competitiewedstrijd” bieden we de vereniging meer
ruimte voor het aanmelden van vastspelers.

HOOFDSTUK VI

VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE
VERENIGINGEN

Opgave verenigingsgegevens
Artikel 1
Verenigingen die aan een competitie deelnemen, dienen uiterlijk twee maanden vóór
het begin van de desbetreffende competitie bij de LCW/RCW te doen inkomen:
- de gegevens per vereniging en per team, zoals bedoeld in Hoofdstuk II art. 9;
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daarbij dienen de opgegeven aanvangstijden te voldoen aan het gestelde in art.
10,11 en 12;
Reden aanpassing.
Door het verwijderen van Hoofdstuk 9 artikel 10 en 11 en de aanpassing van artikel 12 naar
artikel 11 worden in dit artikel de verwijzingen naar artikel 11 en 12 verwijderd.

Opgave teamindeling
Artikel 2
1. Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een
opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met
gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld.

D

Speeldagen en speeltijden
Artikel 10 lid 2
2.
b. De RCW stelt de speeldagen en de speeltijden van een regiocompetitie vast,
rekening houdend met wat in lid 3 en 4 staat beschreven;

Reden aanpassing
Door de centrale organisatie van de competities kan dit artikel komen te vervallen. De
genoemde speeldagen en speeltijden in Artikel 10 lid 3 en 4 gelden nu in het algemeen,.
D

Speeldagen en speeltijden
Artikel 10 lid 3
3.

Speeltijden Bondscompetitie (Vierde divisie en lager) en Regiocompetitie senioren
zaterdag en zondag:
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 19.00 uur;
op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op
zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
doordeweeks:
Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld.
Het aanvangstijdstip van een doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en
20.00 uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet
worden geëist.
Reden aanpassing
Regiocompetitie senioren bestaat sinds de invoering van het competitiehuis niet meer.
Vandaar dat het nu wordt verwijderd.
D

Speeldagen en speeltijden
Artikel 10 lid 4
4.

Speeltijden Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetities
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U17 t/m U19:
zaterdag en zondag:
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op
zaterdag na 22.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
vrijdag:
De wedstrijd moet bij voorkeur op twee banen worden gespeeld. Het
aanvangstijdstip van een wedstrijd op vrijdag dient tussen 19.00 uur en 20.00
uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 22.00 uur kan niet worden
geëist.
U9 t/m U15:
Een wedstrijd in deze leeftijdscategorieën mag alleen op zaterdag of zondag
gespeeld worden. Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00
uur en 17.00 uur; op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van
nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet
worden geëist.
Reden aanpassing
Door het samenvoegen van de Jeugd-, jongens- en meisjescompetitie tot Jeugdcompetitie zijn
de termen jongens- en meisjescompetitie verwijderd.
D

Speeldatum
Artikel 11 lid 1 sub a
1. a. Een wedstrijd moet in zijn geheel worden gespeeld op de in het
wedstrijdprogramma opgenomen datum, dan wel op de door de LCW/RCW
overeenkomstig Hoofdstuk II art. 7 of 8 gewijzigde datum.

D

Speeldatum
Artikel 11 lid 1 sub b.
b. Bij afwijking van de vastgestelde datum zonder toestemming van de LCW/RCW,
kan de LCW/RCW de wedstrijd ongeldig verklaren en bepalen dat de wedstrijd
moet worden overgespeeld.
Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier
Artikel 15 lid 5
5. Indien een speler geen spelerslegitimatie kan tonen, dient een door de speler en zijn
teamleider ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld
dat de speler speelgerechtigd is. Indien legitimatie door middel van het tonen van
een geldig legitimatiebewijs heeft kunnen plaatsvinden, dient dit in de verklaring te
worden opgenomen. Deze verklaring dient te worden gestuurd naar het door de
LCW opgegeven e-mailadres competitiewz@badminton.nl (Bondscompetitie,
Mannencompetitie) of de desbetreffende RCW (Regiocompetitie) uiterlijk 24 uur na
afloop van de wedstrijd.
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Reden aanpassing
In het geval van het wijzigen van het betreffende e-mailadres is het niet nodig om dit
reglement te wijzigen.
(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16 lid 2
2. Indien het thuisspelende team niet aanwezig is, dient de competitiecontactpersoon
van de uitspelende vereniging dit te melden aan de LCW/RCW.

(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16 lid 3
3. Een (digitaal) kopie van het wedstrijdformulier, eventueel inclusief aantekeningen
m.b.t. het aanhangig maken van overtredingen, dient aan de teamleider van het
uitspelende team te worden overhandigd. Het originele wedstrijdformulier en de
kopie dienen door de thuisspelende vereniging, resp. de uitspelende vereniging te
worden bewaard tot aan het einde van het wedstrijdseizoen.
Reden aanpassing
Veel verenigingen printen voor de wedstrijd maar 1 wedstrijdformulier uit. Door in het
Reglement op te nemen “digitaal” wordt ook een foto van het wedstrijdformulier
reglementair als kopie gezien.
(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16 lid 5
5. (Bondscompetitie en Mannencompetitie) Het ingevoerde formulier van de in het
weekend gespeelde wedstrijden(Bondscompetitie en Mannencompetitie) dient
uiterlijk op zondagavond na de wedstrijd vóór 20.30 uur te worden verstuurd. Het
ingevoerde formulier van de wedstrijden (Bondscompetitie en Mannencompetitie)
op doordeweekse dagen dient uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd te
worden verstuurd.
Reden aanpassing
Door het verwijderen van Bondscompetitie en Mannencompetitie dienen de
wedstrijdformulieren van alle competities op hetzelfde tijdstip ingevoerd te zijn.
(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd
Artikel 16 lid 6
6. Het ingevoerde formulier voor wedstrijden in de Regiocompetitie dient vóór het
door de RCW in een rondschrijven gepubliceerde tijdstip te worden verstuurd.
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Reden aanpassing
Door het centraal organiseren van de competitie kan dit artikel vervangen.

Onvolledige wedstrijden
Artikel 17
4. a. Indien door onvolledig opkomenwelke oorzaak dan ook minder dan de kleinst
mogelijke meerderheid van de partijen kan worden gespeeld, wordt de
wedstrijd op de vastgestelde speeldatum niet gespeeld. De wedstrijd wordt
beschouwd als niet te zijn doorgegaan en wordt afgehandeld conform art. 19.
Reden aanpassing
Door het aanpassen van bovenstaande tekst kan Artikel 19.2 van dit Hoofdstuk komen te
vervallen. Dit om onduidelijkheden te voorkomen.
Voortzetting van onvolledige wedstrijden
Artikel 18
1. Indien niet alle partijen van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum zijn
doorgegaan, moet hiervan, onder vermelding van reden, mededeling worden
gedaan naar de LCW/RCW. De LCW/RCW beslist over het al of niet voortzetten van
de wedstrijd.

D

Niet-gespeelde wedstrijden
Artikel 19 lid 1
1. Ingeval van het NIET doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde dag, moet
hiervan onder vermelding van de reden(en) door de thuisspelende vereniging
schriftelijk binnen 2×24 uur na het geplande wedstrijdtijdstip mededeling worden
gedaan. De LCW/RCW beslist over het alsnog spelen van de wedstrijd. De wedstrijd
wordt echter in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen in de
ranglijst opgemaakt na beëindiging van de competitie verandering zou kunnen
optreden op plaatsen waaraan gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het
daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals: kampioenschap, play-offs, promotie,
degradatie.

Niet-gespeelde wedstrijden
Artikel 19 lid 2
2. Met hhet niet spelen van een wedstrijd wordt gelijk gesteld aan het doorgaan van
minder dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen.
Reden aanpassing
Door het aanpassen van de tekst van artikel 17 lid 4 kan artikel 19 lid 2 worden verwijderd.
Door het verwijderen voorkomen we onduidelijkheden aangaande het niet gespeelde
wedstrijden.
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Kosten van wedstrijden
Artikel 20 lid 1
1. De kosten verbonden aan het alsnog spelen, het overspelen of het uitspelen van een
wedstrijd zijn voor rekening van de daarvoor verantwoordelijke vereniging, een en
ander ter beoordeling van de LCW/RCW.

Kosten van wedstrijden
Artikel 20 lid 2
2. De kosten van opnieuw te spelen wedstrijden die wegens gegronde reden zijn
afgebroken of niet gespeeld zijn (bijvoorbeeld wegens natuur- en/of
weersomstandigheden) kunnen niet verhaald worden op de tegenpartij, e.e.a. ter
beoordeling van de LCW/RCW.
Opgaven en inlichtingen
Artikel 21
Verenigingen zijn verplicht inlichtingen of opgaven in verband met de organisatie van de
competitie te verstrekken op de door de LCW/RCW aangegeven wijze.

HOOFDSTUK VII

1.

DISPENSATIES

Dispensatie-artikelen
Artikel 1 lid 1
De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek van de navolgende
artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen:

Reden aanpassing
De term “Bondsvereniging” is aangepast naar “vereniging” zodat in het gehele reglement
dezelfde term wordt gebruikt “vereniging”.

Hoofdstuk III

art. 7 lid 5

(deelname RKR)

Reden aanpassing
Het artikel is verwijderd uit het reglement.
Dispensatie-artikelen
Artikel 1

art. 78 lid 2

(deelname kampioenswedstrijden)
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Reden aanpassing
Het artikel nummer is aangepast door het verwijderen van het oude artikel 7.

Dispensatie-artikelen
Artikel 1
Hoofdstuk V
art. 3 lid 3

(verandering van vereniging regio of
Mannencompetitie)

Reden aanpassing
Het artikel is verwijderd uit het reglement
Dispensatie-artikelen
Artikel 1
art. 7b

(Mannencompetitie, Regiocompetitie)

Reden aanpassing
Het artikel is verwijderd uit het reglement
Dispensatie-artikelen
Artikel 1 lid 2
2. De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek dispensatie te
verlenen op artikelen van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in
Hoofdstuk I art. 2, indien het artikel in de desbetreffende aanvullende
wedstrijdbepaling als een dispensatie-artikel is gekenmerkt.
Procedure
Artikel 2
1. Een Bondsvereniging dient bij de LCW/RCW een verzoek tot dispensatie te doen
inkomen uiterlijk één maand vóór de datum waarop de dispensatie van kracht dient
te zijn. De LCW/RCW geeft binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek
kennis van zijn beslissing aan de indiener en de andere betrokkenen.
2. Indien het verzoek tot dispensatie betrekking heeft op een bepaalde
competitiewedstrijd, dient het verzoek, in afwijking van lid 1, uiterlijk 10 werkdagen
vóór de vastgestelde speeldatum bij de LCW/RCW te zijn ingekomen. In dat geval
geeft de LCW/RCW uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende
wedstrijd kennis van zijn beslissing aan de indiener, de tegenstander en eventueel
de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris.
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HOOFDSTUK VIII

PROTEST EN BEROEP

Recht en wijze van indiening
Artikel 1 lid 1 sub a
1. a. Verenigingen, die aan een competitie deelnemen, kunnen tegen beslissingen
van de LCW/RCW, genomen op grond van het competitiereglement of op
grond van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 2,
protest aantekenen bij de LCW/RCW.
Recht en wijze van indiening
Artikel 1 lid 1 sub b
b. Referees, Bondsscheidsrechters en andere functionarissen kunnen tegen
beslissingen van de LCW/RCW, genomen op grond van Hoofdstuk IV art. 1,
protest aantekenen bij de LCW/RCW.
Recht en wijze van indiening
Artikel 1 lid 2 a
2. Een protest wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a. het protest dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau/RCW uiterlijk vijf
werkdagen na dagtekening van de brief, waarin de beslissing is meegedeeld;
wanneer de beslissing uitsluitend in de Officiële (Regio)Mededelingen is
gepubliceerd, geldt de dag, volgend op de datum van dagtekening als de dag
waarop de beslissing is meegedeeld;
Afhandeling
Artikel 2
Bij een protest als bedoeld in art. 1 beslist de LCW/RCW, nadat hij alle betrokken partijen
heeft gehoord, binnen één maand. Afhankelijk van de aard van het protest, kan door de
LCW/RCW van de in de vorige alinea genoemde termijn worden afgeweken, met dien
verstande, dat een beslissing ter zake dient te worden genomen binnen één maand na
het verstrijken van de eerste termijn.
Bij verlenging van de in de eerste alinea genoemde termijn wordt hiervan aan de
protesterende vereniging of wedstrijdfunctionaris mededeling gedaan.
De LCW/RCW geeft van zijn beslissing kennis aan de protesterende vereniging of
wedstrijdfunctionaris en aan de andere partijen, met vermelding van de gronden
waarop de beslissing rust.
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Beroep
Artikel 3
Tegen een uitspraak van de LCW/RCW als bedoeld in art. 2 kan in beroep worden
gekomen bij het Bondsbestuur.
Het beroep wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
a. het beroep dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf werkdagen na
dagtekening van de uitspraak van de LCW/RCW;

HOOFDSTUK X

SLOTBEPALINGEN

-o-o-o-o-o-o-o-o-oVastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 18 juni 2016. Gewijzigd bij besluit van de
Jaarvergadering van 24 juni 2017, Jaarvergadering 23 juni 2018, en Jaarvergadering 15 juni 2019
en Jaarvergadering 10 oktober 2020.
Reden aanpassing
De reglementswijziging ligt op 28 november voor aan de Bondsvergadering.
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