
   

 

   
 

Functieprofiel en competenties | Afgevaardigde naar de Bondsvergadering 
 
Verantwoordelijkheden 
Het vertegenwoordigen van de leden van Badminton Nederland in de Bondsvergadering, die 
het hoogste orgaan binnen Badminton Nederland is. De Bondsvergadering stelt het beleid 
van Badminton Nederland vast en beoordeelt de uitvoering van het beleid. 
 
Taken 

 Het voorbereiden van en deelnemen aan de Bondsvergadering, die tweemaal per jaar 
plaatsvindt en eventueel aan extra Bondsvergaderingen. De bondsvergadering in het 
voorjaar (de Jaarvergadering) vindt in juni plaats. 

 Het bijwonen van de jaarlijkse Regiovergadering en eventueel aan extra 
(Regio)vergaderingen. 

 Het contact onderhouden met de verenigingen in de eigen regio: 
 het informeren van de verenigingen in de eigen regio over beleidsvoorstellen en  

besluiten van het bestuur, die gevolgen hebben voor verenigingen; 
 het vragen van en adviseren over input voor nieuwe beleidsvoorstellen; 
 het zelfstandig formuleren van beleidsvoorstellen bij vraagstukken waarmee  

verenigingen te maken hebben. 
 
Competenties 
De afgevaardigde beschikt onder meer over de volgende competenties: 

 betrokken zijn bij en kennis hebben van Badminton Nederland en de 
badmintonsport. 

 kritisch-constructieve houding. 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 strategisch beleid kunnen vertalen naar praktische uitvoering en vice versa. 

 proactieve houding. 

 in staat zijn vanuit een onafhankelijke positie / vanuit een algemeen belang te 
redeneren. 
 
Communicatie  
In deze vrijwillige functie heeft de afgevaardigde contact met: 

 verenigingen in de regio; 

 andere afgevaardigden in de eigen regio; 

 bestuur Badminton Nederland; 

 de werkorganisatie van Badminton Nederland. 
 
Tijdbesteding 
De verkiezing vindt plaats voor vier jaar. Gekozen afgevaardigden zijn maximaal  
tweemaal herkiesbaar. 
 
 



   

 

   
 

De tijdsinvestering in een normale situatie is naar schatting: 

 bijwonen van een Bondsvergadering: tweemaal per jaar een zaterdag; 

 bijwonen van een voorbespreking van de Bondsvergadering: tweemaal per jaar een 
avond; 

 bijwonen van een Regiovergadering: eenmaal per jaar een avond; 

 bijwonen van een themabijeenkomst: eenmaal per jaar een zaterdag (tijdens een  
evenement van Badminton Nederland) en eenmaal per jaar op een avond; 

 voorbereiden van een Bondsvergadering: 
 bijwonen van een overleg van afgevaardigden van de eigen regio; 
 lezen en verwerken van de stukken: globaal twee avonden per Bondsvergadering; 
 communicatie met verenigingen over stukken: een à twee avonden per 

Bondsvergadering. 

 bijhouden van ontwikkelingen via site, nieuwsbrieven e.d.: varieert, maar minimaal 1  
uur per week. 
 
Voorwaarden 
De afgevaardigde: 

 is lid van Badminton Nederland; 

 woont de Bondsvergaderingen en de Regiovergadering(en) bij; 

 beschikt over digitale communicatieverbindingen. 
 
Badminton Nederland biedt: 

 een vaste onkostenvergoeding van 25 euro per jaar; 

 een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van bovengenoemde vergaderingen; 

 een badminton.nl-adres; 

 uitnodiging tot het bezoek van FZ FORZA NK, Yonex Dutch Open en door Badminton 
Nederland georganiseerde internationale evenementen in Nederland. 


