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Verslag Bondsvergadering Badminton Nederland d.d. 3 februari 2018,
Topsportcentrum Almere
1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Bakker opent de vergadering om 10.17 uur en heet alle aanwezigen welkom, in
het bijzonder de twee kandidaat-bestuursleden.
Niet gemeld tijdens de vergadering: met 18 aanwezige afgevaardigden is het quorum
aanwezig.
Er zijn enkele toevoegingen aan de agenda. Een stuk van de penningmeester zal worden
behandeld bij agendapunt 4. Het aangepaste jaarplan wordt behandeld bij agendapunt 7. Bij
hetzelfde agendapunt zal de technisch directeur het woord voeren over een aantal
onderwerpen. Met deze aanvullingen wordt de agenda vastgesteld.
2.
Benoeming leden van het stembureau
In het stembureau worden benoemd de heren J. Esveld (voorzitter), W. Goeijers, R. Oskam
en J. Peeters.
3.
Verkiezing voorzitter bondsvergadering
De heer Bakker is de oudste afgevaardigde die aanwezig is. Sinds juni vorig jaar is hij
demissionair voorzitter. De vergadering stemt in met de continuering van zijn
voorzitterschap. Hij bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De heer Verbeek deelt mee dat het bestuur – ter uitvoering van het besluit dat in de
bondsvergadering van oktober is genomen – in januari een bijeenkomst heeft georganiseerd
om te spreken over de verdere vormgeving van het project. In die bijeenkomst kwamen
verschillende meningen naar voren. Het bestuur concludeerde dat bij het opstellen van het
definitieve projectplan nog beter moest worden nagedacht over de communicatie en de
afstemming met de verenigingen en de afgevaardigden. Op die manier moet er een voorstel
komen dat optimaal wordt gedragen. De heer Verbeek vraagt hoe de vergadering oordeelt
over de insteek die het bestuur voor de afstemming met de afgevaardigden heeft gekozen.
Er zijn geen vragen. Voorzitter Bakker concludeert dat het stuk van de penningmeester de
instemming heeft van de vergadering en dat het bestuur op deze weg door kan gaan.
5.
Verslag Bondsvergadering d.d. 14 oktober 2017, besluitenlijst en actielijst
Tekstueel
Op pagina 5 moet in de regels 30 en 34 het woord ‘bondscoach’ worden vervangen door
‘technisch directeur’. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de
notulist.
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Hetzelfde geldt voor de
actielijst.
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6.
Reglementswijzigingen hervorming competitie
Voorzitter Bakker heeft gecheckt of de reglementscommissie de wijzigingen heeft bekeken
en of de RCW’s en de LCW bij die wijzigingen betrokken zijn geweest. Dat bleek het geval te
zijn. De procedure is dus goed doorlopen.
- De heer Baas constateert dat in hoofdstuk V, artikel 2, lid 2 (wijziging 6.1.24) de lijn van de
oude situatie min of meer is doorgetrokken. In de nieuwe situatie kan het echter zijn dat
spelers in de bondscompetitie lager gekwalificeerd zijn dan spelers in de regiocompetities.
Zulke spelers zouden volgens deze bepaling niet kunnen invallen in een regiocompetitie. Het
lijkt de heer Baas beter om dat aan de leiding van de competities over te laten. De heer
Tabeling heeft daar op dit moment geen antwoord op. Hij zal er later op terugkomen.
- De heer De Wit wijst erop dat volgens het implementatieplan in september een team zou
worden samengesteld dat zorg zou dragen voor de inregeling van de competitie. Hij vraagt
of dat team inmiddels compleet is, of het al maandelijks bij elkaar komt en of bekend is wie
wat gaat doen. In dat verband merkt hij op dat hij getriggerd werd door de wijziging van de
voorjaarscompetitie in regio Centrum. Daar zijn op een laat moment mensen ingeschoven.
Hij kreeg teruggekoppeld dat het een chaos was. Zijn grootste zorg is vanaf het begin
geweest of de juiste personen op de juiste plaats terecht zouden komen en of voor iedereen
duidelijk zou zijn wie wat gaat doen en wanneer. De heer Tabeling heeft begrepen dat de
juiste personen inderdaad op de juiste plaats zitten, behalve in regio Centrum. Voor die
regio is nog niemand gevonden. De heer De Wit vraagt of de afgevaardigden deze week een
overzicht toegestuurd kunnen krijgen waaruit blijkt welke personen welke posities hebben
gekregen. De heer Tabeling zegt dat toe.
- De heer Berkelmans vraagt of in hoofdstuk VI, artikel 10 (wijziging 6.1.28) de scheidslijn bij
de speeldagen bewust tussen de derde en de vierde divisie is gelegd. Dat is anders dan
voorheen gebruikelijk was. Met deze verschuiving ontstaat de mogelijkheid dat teams uit de
vierde divisie die een behoorlijk eind van elkaar af zitten doordeweeks tegen elkaar moeten
spelen. Dat lijkt hem niet wenselijk. Hij vraagt hoe het bestuur en de andere afgevaardigden
daar tegenaan kijken. De heer Tabeling antwoordt dat het bestuur in de nieuwe opzet van
de competities de reisafstanden zo kort mogelijk probeert te houden. Het moet echter
mogelijk zijn dat twee teams die dicht bij elkaar zitten doordeweeks tegen elkaar spelen, als
ze het daar samen over eens worden. Het is een kwestie van mogen, niet van moeten. De
heer Berkelmans vraagt of in het reglement kan worden opgenomen dat het een kwestie is
van overleg tussen de betreffende teams en niet een regel die wordt opgelegd. De heer
Tabeling vindt dat prima.
- De heer Berkelmans vraagt of de nieuwe bepaling over kampioenschappen voor
bondscompetitieteams (hoofdstuk III, artikel 8; wijziging 6.1.20) voor alle divisies geldt. De
heer Tabeling bevestigt dat. De heer Berkelmans vraagt of er een reden is om de teams te
verplichten aan dat soort wedstrijden mee te doen. Hij kan zich voorstellen dat niet elk team
daarop zit te wachten. De heer Tabeling denkt dat de LCW daar goed over heeft nagedacht.
Zonder verplichting wordt het een wat lastig verhaal. Veel spelers zullen blij zijn met dit
verlengstuk van de competities. De heer Berkelmans vraagt of de wedstrijden worden
ingepland voordat de competitieopzet wordt gemaakt en of de data ook vooraf worden
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bekendgemaakt. De heer Tabeling is daar niet over geïnformeerd, maar hij gaat er wel van
uit.
- De heer Beelen wijst erop dat voorheen de reglementen bij de landelijke competities goed
werden gehandhaafd en bij de regiocompetities niet of nauwelijks. Het is voorstelbaar dat
bij een team uit de vijfde klasse wat gemakkelijker met de regels wordt omgegaan dan bij
een team uit de hoofdklasse. Bij de lagere klassen staat immers het spelplezier voorop. De
heer Beelen vraagt hoe het bestuur daar tegenaan kijkt. De heer Tabeling vindt dat dit
binnen het team besproken moet worden. Zijn advies zou zijn om de regels in die lagere
klassen niet zo strikt te handhaven. Men zou moeten aansluiten bij regels die in de
betreffende regio gehanteerd worden.
- De heer Eerden merkt op dat in het begin is gesproken over een automatisering van het
indelingsproces, met het oog op een optimalisering van de reisafstanden. Hij vraagt naar de
stand van zaken op dat gebied. De heer Tabeling antwoordt dat het bestuur de opdracht
daarvoor bij softwareschrijver Virtual Reality heeft neergelegd. Hij hoopt dat het resultaat
gaat werken.
- De heer Bouwman vraagt hoe het bestuur de verenigingen over de invoering van de
reglementswijzigingen gaat informeren. De heer Tabeling antwoordt dat naar alle
verenigingen een e-mail wordt gestuurd. Verder is het de taak van de competitieleiders van
de diverse regio’s om de wijzigingen uit te dragen. Een goede communicatie is zeker
belangrijk. Voorzitter Bakker vindt dat die communicatie zo snel mogelijk na het vaststellen
van de gewijzigde reglementen moet plaatsvinden. De heer Tabeling is het daarmee eens.
Besluit: De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde reglementswijzigingen, met
inachtneming van de opmerkingen die zijn gemaakt en de toezeggingen die zijn gedaan.
7a.
Rapportage werkgroep Bestuurlijke vernieuwing
De heer Bos deelt mee dat de werkgroep in een paar vergaderingen intensief overleg heeft
gevoerd over de problematiek rond het vinden van nieuwe kandidaten voor het bestuur.
Daar is deze rapportage uit voortgekomen. Die is ook voorgelegd aan het bestuur, als
opdrachtgever. Het bestuur vraagt de vergadering de rapportage te ondersteunen en verder
te gaan op de weg die daarin wordt aangegeven. De heer Reudink bevestigt dat, met de
kanttekening dat niet het bestuur de opdrachtgever was, maar de bondsvergadering.
De heer Beelen constateert dat de aanbeveling om in te zetten op de vorming van vijftien à
twintig clusters een nog grotere versplintering gaat betekenen. Hij vreest dat het dan nog
lastiger wordt om mensen te vinden die de kar willen trekken. Verder denkt hij dat Tinder
niet echt een medium is om bestuurders te vinden. De heer Bos antwoordt dat volgens een
vertegenwoordiger van NOC*NSF wel degelijk een keer via Tinder een bestuurder is
gevonden. Daarom is die mogelijkheid opgenomen.
Besluit: De vergadering stemt in met de continuering van het project zoals in de rapportage
is aangegeven.
7b.
Aanpassing jaarplan
De heer Reudink laat weten dat het bestuur naar aanleiding van de vorige vergadering een
aantal verzoeken heeft gekregen om het jaarplan op onderdelen aan te passen. Dat is nu
gebeurd. Er is bijvoorbeeld een integraal beeld gegeven van alle activiteiten binnen de
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organisatie. Verder heeft het bestuur geprobeerd duidelijker te laten zien wat de relatie is
tussen bepaalde acties en de resultaten die daarmee worden beoogd. Het bestuur hoopt dat
daarmee aan de wensen is voldaan.
Er zijn geen vragen. Voorzitter Bakker concludeert dat de vergadering akkoord gaat met het
aangepaste jaarplan.
7c.
Stand van zaken topsport – terugblik op 2017
- Technisch directeur de heer Poulsen laat weten dat de cursus Baantrainen, de eerste stap
in de opleiding van coaches, een groot succes is geweest. Er zijn gedurende drie à vier
maanden 120 mensen opgeleid. Op dit moment is een evaluatieproces gaande, waarin
wordt bekeken wat nog kan worden verbeterd. De volgende stap is de verenigingstrainer. Er
is een werkgroep gevormd om het proces daarvoor uit te zetten. De heer Poulsen is daar
heel positief over. Naar verwachting zal er binnen zes à zeven maanden een tijdplan liggen.
Dan moet onder andere duidelijk zijn waarmee men moet beginnen, of bijscholing nodig is
en zo ja, welke.
- 2017 was een spannend jaar. Badminton Nederland moest invulling geven aan zijn nieuwe
positie binnen het focusprogramma van NOC*NSF. De badmintonsport is vier jaar lang
buiten dat programma gevallen. Die nieuwe positie is een hele uitdaging, maar de technisch
directeur is inmiddels zover dat hij er een beetje ontspannen onder kan zijn. Het loopt goed
op Papendal. Alles is prima ingericht en de samenwerking tussen de verschillende instanties
is goed georganiseerd. Het is positief dat de topsport nu meer steun krijgt voor haar beide
programma’s.
- Het is een goed jaar geweest. Er zijn geen topresultaten behaald zoals voor de Olympische
Spelen, maar er zijn nieuwe combinaties gemaakt en daar zijn goede prestaties mee
geleverd. In alle vier disciplines is een internationaal toernooi gewonnen. De vorige keer dat
dat gebeurde, is lang geleden. Ook de singlespelers hebben dit jaar goede resultaten
geboekt. Er zijn wel blessures geweest, maar dat is gebruikelijk in de topsport.
- De relaties met NOC*NSF, het CTO etc. zijn goed. Het is zaak om ze in de toekomst ook
goed te houden.
- De (goedgekeurde) subsidietoekenning 2018 is gisteren binnengekomen. Het is dezelfde als
vorig jaar. Dat is positief.
- De laatste acht maanden is veel nagedacht over de vraag wat Badminton Nederland met
para-badminton wil. Para-badminton wordt nu ook een Olympische sport. De technisch
directeur voert vandaag gesprekken met para-spelers die in aanmerking komen voor
deelname aan de Paralympische Spelen in Tokio, om te bekijken welke mogelijkheden er zijn
om hen te trainen. Naar de andere para-spelers is twee weken geleden gecommuniceerd dat
met het para-badminton op dit moment pas op de plaats wordt gemaakt. Dat betekent niet
dat er geen ontwikkelingen worden verwacht, maar in de topsport is besloten om af te
wachten of er meer financiële steun komt van de kant van NOC*NSF. Er is een
investeringsplan bij NOC*NSF ingediend. Volgende week worden de mogelijkheden met die
organisatie besproken. De heer Poulsen heeft als hoofddoel het aanstellen van een nieuwe
bondscoach, die samen met hem en anderen een nieuwe structuur kan neerzetten.
NOC*NSF steunt die nieuwe structuur. Terugkijkend denkt de technisch directeur dat de
communicatie over de plannen en de doelstellingen beter had gekund. Daarvoor neemt hij
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de verantwoordelijkheid op zich. De spelers om wie het gaat, hebben echter wel te horen
gekregen wat er gaande is. Als er vragen zijn over het para-badminton wil de heer Poulsen
daar graag over benaderd worden, per telefoon of per e-mail. Hij kan dan snel een antwoord
geven.
De heer Bakker concludeert dat de para-spelers zijn gestopt om een nieuwe start te kunnen
maken. Hij wijst erop dat min of meer de indruk is gewekt dat ze bij NOC*NSF niet meer in
beeld zijn. Dat klopt dus niet. De heer Poulsen bevestigt dat.
De heer Neelis vraagt naar de begroting voor para-badminton voor dit jaar. De heer Poulsen
antwoordt dat in de begroting een bedrag van 12.500 euro voor para-badminton is
uitgetrokken. Dat is ook de reden om terughoudend te zijn met het uitgeven van geld voor
dit doel. NOC*NSF heeft ook een duidelijk signaal afgegeven dat spelers moeten worden
gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dat moet prioriteit hebben. De heer Neelis
vraagt of in het begrote bedrag het salaris is meegenomen voor de nieuwe bondscoach die
er moet komen. De heer Poulsen ziet verschillende mogelijkheden wat dat salaris betreft. De
nieuwe bondscoach zou ook een andere functie binnen het topbadminton kunnen krijgen.
Dan zou zijn salaris misschien uit verschillende budgetten kunnen worden betaald. De heer
Neelis vraagt of de mogelijke invulling van een opleidingssteunpunt voor para-badminton is
meegenomen, of dat dit steunpunt direct een plek krijgt op Papendal. De heer Poulsen
antwoordt dat er niet alleen een steunpunt op Papendal hoeft te komen. Op dit moment
wordt gekeken welke plek de beste mogelijkheden biedt voor de topspelers. Dat heeft nu
voorrang. Zodra de nieuwe bondscoach is aangesteld, zal worden bekeken hoe het aantal
opleidingsplekken kan worden uitgebreid.
De heer Bakker krijgt in het buitenland vaak de vraag voorgelegd waarom Badminton
Nederland niet meedoet aan de EK in Kazan. Hij vraagt of de heer Poulsen dat kan
toelichten. De heer Poulsen antwoordt dat deelname aan de EK bijna 35.000 euro zou
kosten. Dat is een behoorlijk bedrag, terwijl naar zijn inschatting het team op dit moment
niet sterk genoeg is om kans te maken op een medaille. Hij zet zich ervoor in dat er in 2019
meer kans is op een medaille, maar dat er dan ook mogelijkheden zijn voor de Olympische
Spelen. Daar wil hij het geld dan liever voor gebruiken. Deelname aan de Thomas Cup zou
50.000 euro kosten. De heer Poulsen ziet ook daar geen kans om een medaille te halen.
Badminton Nederland kan NOC*NSF niet om extra geld vragen voor een specifiek toernooi.
Er moeten dus keuzes worden gemaakt. De voorzitter begrijpt het verhaal, maar als hij
vertelt dat het wel een financieel probleem zal zijn, krijgt hij terug dat landen als
Griekenland, Groenland en IJsland wel gaan. De heer Poulsen heeft begrepen dat de
Olympische comités in die landen wel extra potjes beschikbaar hebben voor dit soort
toernooien. In Nederland was dat vroeger ook zo, maar dat is verleden tijd. De voorzitter
concludeert dat de feiten zijn zoals ze zijn, maar hij vindt het wel jammer. De heer Poulsen is
dat met hem eens.
8.
Verkiezing leden bondsbestuur
De voorzitter stelt voor dat de beide kandidaten de gelegenheid krijgen om zich nader te
presenteren en eventuele vragen te beantwoorden. De vergadering stemt daarmee in.
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De heer Bezuijen, kandidaat-voorzitter, is sinds september 2013 burgemeester van Rijswijk
en doet zijn werk daar met veel plezier. Sport is zijn absolute passie. Toen hij eind vorig jaar
benaderd werd om voorzitter van Badminton Nederland te worden, was hij daar direct
enthousiast over. Tijdens de gesprekken die daarna volgden met vertegenwoordigers van
het bestuur en het bureau werd dat enthousiasme alleen maar groter. Hij komt niet uit de
badmintonsport, maar die achterstand wil hij graag snel gaan inlopen. Het bestuur wilde
juist graag een voorzitter hebben die van buiten de badmintonwereld kwam en heeft hem
daarom benaderd. Na het bekendmaken van zijn kandidatuur zijn er ook allerlei andere
berichten naar buiten gekomen, onder andere over wat hij in Haarlemmermeer heeft
gedaan. Het is nu eenmaal het lot van een politieke bestuurder dat hij in de frontlinie staat
en dat niet iedereen hem dezelfde goede dingen toewenst. Als iemand de behoefte heeft
om met hem over deze dingen te spreken, is hij daar altijd toe bereid. De heer Bezuijen
begrijpt het als men zich afvraagt of hij wel tijd heeft voor deze functie. Hij heeft als
burgemeester inderdaad een drukke baan, maar hij heeft zeker ook tijd om andere dingen te
doen. In de gesprekken heeft hij toegezegd dat hij voor deze functie ook tijd zal vrijmaken,
zeker in de eerste periode. Hij wil zoveel mogelijk mensen ontmoeten en verenigingen leren
kennen. Inmiddels heeft hij ook al veel over de badmintonsport gelezen. Hij heeft begrepen
dat er geen volledige eenstemmigheid is over de vraag welke kant het uit moet met
Badminton Nederland. In ieder geval is het belangrijk om samen te bekijken hoe het tij van
het dalende ledental kan worden gekeerd. De heer Bezuijen kijkt uit naar de samenwerking
met de afgevaardigden. Hij heeft erg veel zin om deze functie te gaan vervullen en hoopt het
vertrouwen van de vergadering te krijgen om aan de slag te kunnen gaan, samen met de
andere bestuursleden, de afgevaardigden en zeker ook samen met de (leden van de)
verenigingen. Om die laatsten gaat het uiteindelijk. Hij hoopt dat iedereen trots kan zijn op
wat in gezamenlijkheid kan worden bereikt. Daarvoor is het belangrijk om verbinding te
zoeken, ook met leden die vinden dat allerlei dingen anders zouden moeten. Met hen zal hij
zeker ook het gesprek aangaan. Hij denkt niet dat hij iedereen mee zal krijgen, maar hij zal
wel zijn best doen.
De heer Bos vraagt of de heer Bezuijen al een idee heeft hoe hij als voorzitter met het
bestuur zal omgaan. De heer Bezuijen heeft zich daar nog niet sterk mee beziggehouden. Als
hij gekozen wordt, wil hij zo snel mogelijk met de andere bestuursleden overleggen over de
verdeling van de taken, de aanpak van een aantal zaken en de uitvoering van afspraken die
al gemaakt zijn. Daarbij wil hij graag zo snel mogelijk voortgang zien te maken. Hij is geen
man voor allerlei technische zaken, maar wil een voorzitter zijn die de verbinding zoekt.
De heer Melein vraagt welke drie uitdagingen de heer Bezuijen als eerste wil aanpakken. De
heer Bezuijen noemde al de daling van het ledental. Verder wil hij er graag aan werken dat
de bekendheid met de badmintonsport wordt vergroot. Dat zal ook een nieuwe aanwas tot
gevolg hebben. In de derde plaats denkt hij aan de maatschappelijke betekenis van de sport.
Hij heeft al gezien dat er een belangrijke ambitie ligt in de richting van de scholen. Jonge
mensen hebben tegenwoordig veel dingen waar ze mee bezig zijn. Het is voor de
badmintonsport lastig om daartussen te komen. De heer Bezuijen wil graag bekijken welke
mogelijkheden er op dat gebied liggen, ook in overleg met NOC*NSF en/of andere partijen.
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Hij wijst er wel op dat hij deze prioriteiten noemt zonder dat hij het bestuur daarover heeft
geraadpleegd. Het zal uiteraard een kwestie van gezamenlijk overleg moeten zijn.
De heer Melein neemt aan dat de heer Bezuijen te horen heeft gekregen hoeveel tijd de
voorzittersfunctie van Badminton Nederland ongeveer zal vragen. Hij wil graag weten
hoeveel uren het bestuur heeft genoemd en hoeveel uren de heer Bezuijen beschikbaar
heeft. De heer Bezuijen bevestigt dat hierover gesproken is. Toen hij destijds in beeld was
om voorzitter van de zwembond te worden, ging het om tien à vijftien uur per week. Hij
neemt aan dat dat voor deze functie ook een redelijk aantal is. Overigens kan een
burgemeester voor een groot deel zijn eigen agenda bepalen. Als het nodig is, kan hij extra
tijd vrijmaken. Het vraagt wel een goede planning, maar dat is dan de uitdaging die hij moet
aangaan. De heer Melein ziet dat inderdaad als een uitdaging. Van de burgemeester van
Almere weet hij dat die wordt geleefd door zijn agenda. De heer Bezuijen wijst erop dat
Almere een grotere gemeente is dan Rijswijk, maar hij ontkent niet dat het een uitdaging is.
Hij heeft er uiteraard ook over gesproken met zijn college en zijn gemeenteraad. Zij vinden
het belangrijk dat hij ook maatschappelijk actief is. Daar geven ze hem de ruimte voor.
De heer Van Soerland krijgt vervolgens het woord. Hij heeft zich kandidaat gesteld omdat hij
veel aan Badminton Nederland te danken heeft. Het spel zelf is het mooiste, maar daarnaast
heeft hij ook bestuurderstalenten. Toch heeft hij er lang over getwijfeld. Hij ziet enorm veel
tegenstellingen binnen de badmintonsport, terwijl iedereen die sport verder wil brengen.
Men zou zich veel meer moeten richten op wat samenbindt. Dan komt er meer ruimte voor
oplossingen. De heer Van Soerland wil daar graag aan bijdragen, maar heeft alle anderen
daar hard voor nodig. Er zullen altijd tegenstellingen zijn tussen topsport en breedtesport,
tussen verenigingen onderling, tussen de verschillende regio’s en tussen afgevaardigden en
bestuur, maar iedereen moet het gemeenschappelijke doel voor ogen houden. Bij die
tegenstellingen gaat het om intern gedoe, waar de sport zelf geen centimeter verder mee
komt. De badmintonsport moet inderdaad meer bekendheid krijgen, in positieve zin. Op dit
moment komt Badminton Nederland nog te vaak in het nieuws met een bestuurscrisis of
met andere vervelende dingen. De heer Van Soerland heeft er zin in om als bestuurslid aan
de slag te gaan, maar dan wel onder de voorwaarde dat gezocht wordt naar wat
samenbindt. Over de tegenstellingen kan dan vervolgens het gesprek worden aangegaan.
Bestuur en afgevaardigden zitten hier voor het algemene belang en niet voor hun
persoonlijke belang.
Er zijn geen vragen voor de heer Van Soerland.
Vervolgens vindt een schriftelijke stemming plaats. De uitslag is: 18 stemmen voor de heer
Bezuijen en eveneens 18 stemmen voor de heer Van Soerland. Daarmee zijn beide
kandidaten unaniem gekozen, respectievelijk tot voorzitter en tot lid van het bestuur. Hun
verkiezing wordt begroet met applaus en een bos bloemen.
De voorzitter vraagt achtereenvolgens aan de heren Verbeek, Reudink en Wijers of zij bereid
zijn hun bestuurswerkzaamheden te continueren. Alle drie bestuursleden beantwoorden die
vraag bevestigend.
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De heer Wijers spreekt de heer Tabeling toe, die heeft aangegeven dat hij als bestuurslid wil
aftreden. Hij memoreert dat de heer Tabeling erg veel voor de badmintonsport heeft
gedaan. Binnen het bestuur is er sprake geweest van een langdurige en intensieve
samenwerking. De heer Wijers denkt bij de heer Tabeling, met een variant op een bekende
biermerkreclame, aan de termen ‘eerlijk’ en ‘(heerlijk) helder’. Hij vindt het jammer dat de
heer Tabeling het bestuur gaat verlaten, maar is blij dat hij zijn andere werkzaamheden
voortzet. Verder memoreert hij dat de heer Wortel vandaag is vertrokken naar Zuid-Afrika
en daardoor niet aanwezig kan zijn. Het bestuur zal op een ander moment op gepaste wijze
afscheid van hem nemen. De heer Tabeling heeft nog één wens: dat zijn functie wordt
overgenomen door een vrouw. Met applaus en een bos bloemen toont de vergadering haar
waardering voor zijn werkzaamheden als bestuurslid.
De heer Wijers verwoordt de dankbaarheid van de drie aanblijvende bestuursleden voor het
vertrouwen dat de afgevaardigden in hen stellen. Hij is blij dat het bestuur een nieuwe fase
kan ingaan en hij is ook erg blij met de beide nieuwe bestuursleden. Zoals de nieuwe
voorzitter al aangaf, zal het bestuur de komende weken intensieve gesprekken voeren over
de belangrijkste uitdagingen waar Badminton Nederland voor staat en over de aanpak
daarvan. Een van die uitdagingen is dat er veel niet gebonden leden zijn. Er zijn jaarlijks
500.000 mensen die badminton spelen. De relevantie van deze sport is dus heel groot en het
is een hele opgave om daar iets mee te doen. In de samenwerking tussen afgevaardigden,
bestuursleden en externe deskundigen is veel energie losgekomen. Op die manier moet het
mogelijk zijn om de uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.
De voorzitter bedankt de nieuwgekozen bestuursleden voor hun bereidheid om hun nieuwe
functie op zich te nemen en wenst hun veel wijsheid toe. In de richting van de drie
aanblijvende bestuursleden spreekt hij zijn waardering uit voor het feit dat zij door willen
gaan. Ten slotte bedankt hij de heer Tabeling en ook de heer Wortel voor hun
werkzaamheden. Met het gepaste afscheid van laatstgenoemde zal het zeker goed komen.
De vergadering onderstreept de woorden van de voorzitter met applaus.
9.
Verkiezing leden commissies
De heer Gelauf wordt bij acclamatie gekozen tot lid van de Reglementscommissie.
10.
Rondvraag
- De heer Esveld wijst erop dat de heer Smeets heeft aangegeven te willen aftreden als lid en
voorzitter van de commissie van Beroep. De commissie is erin geslaagd voor het
lidmaatschap van de commissie een opvolger te vinden. Alle gegevens over dat beoogde
nieuwe lid zijn doorgegeven aan de heer Oosterbeek. Het bestuur zal een voorstel over zijn
lidmaatschap moeten voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Ook de verkiezing van
een nieuwe voorzitter zal door het bestuur moeten worden aangestuurd.
- De heer Beelen benadrukt dat de heren die op zoek zijn geweest naar nieuwe
bestuursleden een zware klus hebben geklaard. Hij bedankt hen daarvoor. Zelf is hij een van
degenen geweest die de meeste kritiek hadden op het vorige bestuur. Wat hem betreft
betekent een nieuw bestuur ook echt een nieuwe start. Hij roept iedereen op om met
positieve energie de badmintonsport weer op de kaart te zetten en zich te focussen op de
doelstellingen van ledenbehoud en ledenwerving.
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- De heer Bos vraagt het nieuwe bestuur de uitwerking van het rapport van de werkgroep zo
spoedig mogelijk op te pakken. Gezien de achterstand op het gebied van mogelijke
bestuurskandidaten is de urgentie daarvan groot. De heer Reudink zegt toe dat het bestuur
zo snel mogelijk zal vaststellen hoe het daar concreet mee aan de slag wil gaan. Dat zal dan
direct na de bestuursvergadering worden teruggekoppeld naar de afgevaardigden en
specifiek naar de leden van de werkgroep.
- De heer Braaksma wenst het bestuur alle goeds toe in de nieuwe samenstelling. Hij hoopt
dat het een homogeen bestuur zal worden en tegelijk een bestuur met verschillende
geluiden. Dat lijkt hem het meest vruchtbaar. Ook hij bedankt de commissie die naar nieuwe
kandidaten heeft gezocht. Nu Badminton Nederland weer een voltallig bestuur heeft, is er
een last van zijn schouders gevallen. Ten slotte benadrukt dat hij dat bestuur en
afgevaardigden met al hun goede voornemens niet moeten vergeten dat het om de leden en
de verenigingen gaat. Door hen zullen de vernieuwingen moeten worden gedragen.
- De heer De Wit is blij met de opmerking van de heer Van Soerland dat het belangrijk is om
met elkaar weer positief te worden. Hij refereert ook aan wat de heer Poulsen zei over
dingen die fout zijn gegaan in de communicatie. Zijn oproep aan het bestuur is: maak een
plan van aanpak en maak er een prioriteit van om je eigen verhaal te vertellen. Er zijn
criticasters binnen Badminton Nederland die sterk het beeld en de sfeer bepalen. Veel van
wat zij geschreven hebben is waar, maar er zit ook onzin bij. Rond het para-badminton is
duidelijk te zien hoe het in de sociale media kan ontsporen. Badminton Nederland had over
dat onderwerp zijn eigen verhaal moeten vertellen. Het enige verhaal dat veel mensen
kennen, is wat zij lezen op badminonline.nl. Voor hen is dat dan de waarheid, terwijl het niet
altijd de waarheid is.
- De heer Van Soerland sluit zich aan bij de oproep van de heer Poulsen om elkaar te bellen
of te mailen in plaats van opmerkingen te lanceren in de media.
- De heer Poulsen is het ermee eens dat de communicatie beter kan. Het probleem is dat er
vaak verschillende visies zijn als het erom gaat wat waarheid is. Wat dat betreft moet er een
nieuwe start worden gemaakt. Als iemand de waarheid niet precies kent, moet hij niet gaan
praten over wat goed en fout is. Hij moet de personen benaderen die op het betreffende
punt verantwoordelijk zijn. Wie die verantwoordelijken zijn, is bij alle afgevaardigden
bekend. Op die manier kan de cultuur veranderen en de echte waarheid worden
uitgedragen. Zelf wil de heer Poulsen uitgebreid de tijd nemen om die waarheid te vertellen.
11.
Sluiting
Voorzitter Bakker is blij met de uitkomsten van deze vergadering en met de oproepen die
gedaan zijn. Vooral de oproep om elkaar te informeren en om de juiste informatie bij elkaar
weg te halen, is een heel belangrijke. De voorzitter wenst het nieuwe bestuur veel succes.
Hij roept bestuursleden en afgevaardigden op hun zorgen en hun ambities te delen. De heer
Bezuijen is tot het eind van de middag aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen veel plezier bij de
wedstrijden. Hij sluit de vergadering om 11.32 uur.
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Besluiten -en actielijst Bondsvergadering 3 februari 2018
Besluiten


De heren Esveld, Goeijers, Oskam en Peeters zijn met instemming van de vergadering
benoemd tot leden van het stembureau.



De heer Bakker wordt herkozen als voorzitter van de Bondsvergadering.



Het stuk van de penningmeester inzake het project contributiesystematiek heeft
instemming van de Bondsvergadering.



De notulen van de Bondsvergadering van 14 oktober 2017, inclusief Besluitenlijst en
Actielijst zijn met inachtneming van de gemaakte opmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.



De voorgestelde wijzigingen van hoofdstuk IV, artikel 2, lid 1 en hoofdstuk V, artikel 3, lid
3, sub a en toevoegingen aan hoofdstuk IV, artikel 2, als lid 6, hoofdstuk V, artikel 3, lid 8,
sub a en artikel 14 van de Statuten, zijn met algemene stemmen door de vergadering
aangenomen met inachtneming van de opmerkingen die zijn gemaakt en de
toezeggingen die zijn gedaan .



De vergadering stemt in met de continuering van het project Bestuurlijke vernieuwing
door de werkgroep kweekvijver zoals in de rapportage is aangegeven.



De voorgestelde aanpassingen op een aantal onderdelen in het Jaarplan 2018 worden
goedgekeurd.



De heer Bezuijen is benoemd tot voorzitter van Badminton Nederland voor de
reglementaire periode van 4 jaar.



De heer Van Soerland is benoemd tot bondsbestuurslid voor de reglementaire periode
van 4 jaar.



De bondsbestuursleden Reudink, Verbeek en Wijers gaan verder in het bondsbestuur op
verzoek van de Bondsvergadering.



De heer Gelauf wordt bij acclamatie gekozen tot lid van de Reglementscommissie voor
de reglementaire periode van drie jaar.
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Acties





De bepaling dat spelers uit de bondscompetitie die lager gekwalificeerd zijn dan
spelers in de regiocompetities niet kunnen invallen in een regio-competitie zal nader
worden bekeken.
De afgevaardigden zullen een overzicht ontvangen van de personen die deel
uitmaken van het team dat de nieuwe competitie-indeling zal gaan verzorgen.
De noodzaak nagaan om in het competitiereglement op te nemen dat teams in
onderling overleg de speeldagen kunnen vaststellen als ze het daar samen over eens
zijn en niet omdat het is opgelegd door de regels van het Competitiereglement.
Het bondsbestuur zal zo snel mogelijk terugkoppelen naar de afgevaardigden en
specifiek de leden van de werkgroep hoe met het rapport van de werkgroep
bestuurlijke vernieuwing aan de slag te gaan.
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