
 
 
         

Kandidaat-afgevaardigden 
Ereleden en Leden van Verdienste 
Leden Bondsbestuur 
Leden Financiële Commissie 
Leden Commissie van Beroep 
Leden Tuchtcommissie 
Leden Reglementscommissie 
Regiomanagers 
Ambassadeur 

 
 

 
Geachte geadresseerde, 
 
Namens het bondsbestuur nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering van 
Badminton Nederland op 
 

zaterdag 10 oktober 2020, 
Congres- en Vergadercentrum ‘De Schakel’ Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk 

 
De aanvangstijd is 10.00 uur.  
 
De accommodatie is ingericht volgens de Covid-19-richtlijnen van de overheid. 
 
Vandaag zijn de agenda, het verslag van de bondsvergadering van 1 februari jl. en de stukken 
die de Statuten- en Reglementswijzigingen betreffen gepubliceerd op de site, zie 
https://www.badminton.nl/badminton-nederland/bondsvergadering/jaarvergadering-10-
oktober-2020. De overige stukken zullen in week 40 worden gepubliceerd.  
 
Het bondsbestuur stelt het op prijs indien u ons schriftelijk uw opmerkingen en 
aanpassingsvoorstellen voorafgaand aan de vergadering wilt doen toekomen. U wordt verzocht 
dit vóór 3 oktober 2020 te doen zodat een goede voorbereiding op de Jaarvergadering kan 
plaatsvinden. Kunt u daarbij duidelijk aangeven of doorzending aan de overige kandidaat-
afgevaardigden gewenst is? 
 
Tevens ontvangen we graag opmerkingen en vragen over het verslag van de bondsvergadering 
van 1 februari jl. vóór 3 oktober 2020 a.s.  
 
N.B. De voorbereiding van de beleidsstukken (jaarplan en begroting) vergt dit jaar meer tijd in 
verband met de onzekerheden vanuit de coronasituatie en met name het houden van fysieke 
regiovergaderingen (waar het beleid met de verenigingen besproken wordt). De beleidsstukken 
zullen daarom besproken worden tijdens de Bondsvergadering in november. Omdat wettelijk dit 
jaar de Jaarvergadering inzake de verantwoording over het afgelopen jaar voor 31 oktober a.s. 
plaats dient te vinden en om zo spoedig mogelijk afgevaardigden in functie te hebben (deze 
treden statutair aan op de dag van de Jaarvergadering) hebben we gekozen voor een 
Jaarvergadering op 10 oktober ter verantwoording over 2019 en een Bondsvergadering op 28 
november a.s. over het beleid (inclusief begroting) over 2021.  
 

Contactpersoon:  André Gelauf Kenmerk: 20/DIR/22/2 Nieuwegein: 27 augustus 2020 
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Uiteraard is het fysiek kunnen houden van alle vergaderingen (Jaar- Bonds- en 
Regiovergaderingen) afhankelijk van de coronasituatie op dat moment. 
 
Met vriendelijke groet, 
Badminton Nederland 
b/a 
 
 
 
André Gelauf 
Secretaris 
 
c.c.: LCW, Personeel, Spelersraad, Klachtencommissie 

 


