
Opmerkingen met betrekking tot de vergader documenten van Paul Braaksma in 
aanloop naar de Bondsvergadering van BNL op zaterdag 12 november 2016, 
Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk. 
 

Agendapunt 4. Verslag Jaarvergadering Badminton Nederland d.d. 18 juni 

2016, Congres- en vergadercentrum ‘De Schakel’, Nijkerk  

1. Opening en vaststelling agenda  

 

------------ 
halverwege bladzijde 4 

“…Naast de vele goede resultaten zijn er ook zorgen. Die betreffen allereerst de voortgaande 
daling van het aantal leden. … 

vraag 1: 
Is het mogelijk om standaard bij de documenten van de jaarvergadering het verloop van het 
aantal leden naar de stand van 31 december over de afgelopen vijf jaren in getal en met het 
wijzigingspercentage ten opzichte van het voorgaande jaar weer te geven? 

Antwoord: het wijzigingspercentage ten opzichte van het voorgaande jaar wordt altijd 
weergegeven in het Jaarverslag van de werkorganisatie (stuk voor de Jaarvergadering). 
Verder bevat de Jaarrekening sinds 2015 een grafiek die de aantallen in de afgelopen jaren 
weergeeft (zie http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-
Nederland/jaar-bondsvergaderingen/jv-2016/Jaarrekening-Badminton-Nederland-2015-
dd-150516_def_1.pdf pag. 2). Desgewenst zullen we vanaf de Jaarvergadering 2017 ook 
percentages toevoegen. 
------------- 
onderaan bladzijde 4 

“… Hij nodigt de afgevaardigden liever uit om te participeren in de werkgroepen die er zijn of 
die er nog komen. …”  

Wanneer afgevaardigden deel uitmaken van werkgroepen die (beleids) keuzes voorbereiden voor het bestuur 

wordt het wellicht moeilijker als afgevaardigden om objectief kritisch de bestuursplannen die daaruit 

voortkomen te beoordelen. Hooguit als observant zou een afgevaardigde de werkgroep bijeenkomsten kunnen 

bijwonen. 

 

Vraag 2: 
Ik ben benieuwd hoe de collega afgevaardigden dit zien.  

Geen antwoord van het bondsbestuur nodig. 

-------------- 
2de helft bladzijde 6 

“…Daar heeft de financiële commissie namens de bond al een oordeel over geveld. …” 

http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/jv-2016/Jaarrekening-Badminton-Nederland-2015-dd-150516_def_1.pdf
http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/jv-2016/Jaarrekening-Badminton-Nederland-2015-dd-150516_def_1.pdf
http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/jv-2016/Jaarrekening-Badminton-Nederland-2015-dd-150516_def_1.pdf


Vraag 3: 
Dient hier niet te zijn bedoeld:  
“…Daar heeft de financiële commissie ten behoeve van de bondsvergadering al een advies 
over gegeven. …” 

Geen antwoord van het bondsbestuur nodig. 

 

--------------- 

 

 
8.1 Jaarplan 2017 bladzijde 14 

In mijn herinnering werd ook aan het bestuur gevraagd om contact te leggen met het 
ministerie van OCW om te bezien op welke wijze er eventueel mogelijkheden zijn om het 
badminton (vaker) onderdeel te laten zijn van de gymlessen op de lagere school. 

Vraag 4: 
Ziet het bestuur een vruchtbare poging in het contact leggen met OCW? 

Antwoord: er is nog geen contact gelegd maar we zijn zeker van plan om een afspraak te 
maken voor een gesprek; op basis hiervan zullen we kunnen constateren of het vruchtbaar 
is geweest of in ieder geval voldoende om in gesprek te blijven met elkaar (OCW en BNL). 

-------------- 

2de helft bladzijde 19 

Naar aanleiding van de redactie heb ik sterk de behoefte om mee te delen dat ik het juist 
zeer op prijs stel dat er afgevaardigden zijn die hier zitten voor het algemeen belang door 
zich vooral in te zetten voor een aantal speerpunten/deelonderwerpen welke voortkomen 
uit hun specifieke betrokkenheid binnen ‘hun’ badmintonwereld. Die afgevaardigden zijn de 
specialisten op een bepaald gebied waarvan je hoopt dat die op alle of in ieder geval vele 
gebieden/onderwerpen  aanwezig zijn. Het is immers onmogelijk (voor mij) als 
afgevaardigde om over alle onderwerpen evenveel inzicht en kennis te hebben. 

Vraag 5: 
Wanneer er serieuze ontwikkelingen (gaande) zijn op het onderwerp ‘kwaliteitstoets’ hoor ik 
daar graag meer over.  

Geen antwoord van het bondsbestuur nodig. 

 

----------- 
bladzijden 22 en 23 (De beantwoording van TD Claus Poulsen op vragen van afgevaardigde Paul Braaksma) 



Vraag 6: 
Waarom maken deze twee bladzijden geen onderdeel uit van het op de BNL-ste geplaatste 
verslag? http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/bv-12-

november-2016/4.-Verslag-Jaarvergadering-18.06.16.pdf  

 
Antwoord: omdat de antwoorden buiten de Jaarvergadering gegeven zijn. Het is wel op 
papier verzonden naar alle ontvangers van de stukken van de Jaarvergadering.  
 

 

Agendapunt 5.1 Jaarplan 2017  

5de alinea 

Vraag 7: 
“… zorgen dat de verenigingen weer blij zijn dat ze lid zijn van Badminton Nederland. … “ 
wijzigen naar: 
“…zorgen dat de verenigingen weer de meerwaarde inzien van Badminton Nederland. …” 

Antwoord: ter kennis aangenomen. 
---------- 

3de dia “Sportparticipatie” 

Vraag 8: 
De bestuurder van BV Floriande in de Haarlemmermeer heeft op het gebied van vernieuwing 
deeldiploma’s al concrete stappen ondernomen voor ‘zijn’ jeugd en heeft daar ook 
documentatie over die mogelijk betrokken kan worden bij de BNL-activiteit 2017. BNL kan 
hem wellicht benaderen en trachten te betrekken bij deze activiteit? 

Antwoord: we zijn hierover in contact met Floriande.  
---------- 

58ste dia “Organisatie” 

Vraag 9: 
Wat wordt precies met het ‘vrijwilligerscontract’ beoogt? 

Antwoord: duidelijkheid geven aan de vrijwilliger over zijn/haar taken en positie en 
waardering voor zijn/haar werk en de verwachtingen aan beide kanten goed op elkaar 
afstemmen. 

--------- 

Begroting Jaarplan 2017 

tweede blad, 3de taartdiagram 

http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/bv-12-november-2016/4.-Verslag-Jaarvergadering-18.06.16.pdf
http://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-Nederland/jaar-bondsvergaderingen/bv-12-november-2016/4.-Verslag-Jaarvergadering-18.06.16.pdf


Vraag 10: 
Klopt de tekst (in het hele document) nog wel mbt ‘Academies’: “Bijdrage Academies en 
Scholen, RTC's”?  

Antwoord: ja, het klopt. 
---------- 

begrotingsblad ‘Sportparticipatie’ 

Vraag 11: 
Waar heeft de begroting van € 19.600,- “3. Schoolbadminton” specifiek betrekking op? 

Antwoord: op de uren en de overige kosten van het project schoolbadminton. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agendapunt 5.2 Vervolg Bestuurlijke Vernieuwing  

tweede blad, 3de alinea 

Vraag 12: 
Op welke wijze zijn/worden bij het opstellen van het ‘vrijwilligersbeleid’ de vrijwilligers zelf 
betrokken? 

Antwoord: dit zal in het projectplan opgenomen worden. Ter info: we zijn al begonnen 
met een vrijwilligersmonitor in 2016, waarbij de vraag en behoefte van de vrijwilliger is 
opgehaald. 
 
--------- 

 
3de bladzijde, punt (3) opzetten Bestuursacademie 

Vraag 13: 
Graag meer informatie hierover. 

Antwoord: deze academie is in samenwerking met andere sportbonden opgezet en wordt 
momenteel verder ontwikkeld, met als doel eigen sectorspecifieke en praktijkgerichte 
activiteiten voor bestuurders en toezichthouders van alle sportbonden in Nederland. Bij 
deze academie staat bestuurlijke ontwikkeling en governance centraal, met als stip op de 
horizon dat de sportbestuurdersacademie in 2020 een vast gegeven is en dat er een actief 
netwerk staat waarop bestuurders gezamenlijk werken aan het blijvend versterken van 
elkaar, zichzelf en de sector. Hierbij ontstaat een groeiend besef dat toezicht houden en 
besturen niet alleen om kennis gaat, maar ook over vaardigheden. Dit betreft juridische, 
financiële zaken e.d. zoals effectief gedrag, veranderkunde, leiderschap e.d.. 


