
   

 

   
 

Agendapunt 6.3  Stand van zaken aanmelden leden 
  
Tijdens de Jaarvergadering van 15 juni 2019 zijn de afgevaardigden ingelicht dat het bestuur 
actief gaat handhaven op het aanmelden van alle leden door verenigingen. Hierbij lichten we 
jullie in over de stappen die tot nu toe gezet zijn en wanneer we de vervolgstappen willen 
gaan vormgeven.  
 

 30 augustus 2019: aan de besturen van alle bij Badminton Nederland aangesloten 
verenigingen de mailing ‘Meld jou leden aan!’ gestuurd. Doel van het bericht was om 
alle verenigingsbesturen uit te leggen waarom het noodzakelijk is om alle leden aan 
te melden. Op dit bericht heeft 1 vereniging gereageerd die zich vervolgens afgemeld 
heeft. 

 24 oktober 2019: de 2e mailing, ‘Herinnering: Meld jou leden aan!’ is gestuurd. Op dit 
bericht heeft een aantal verenigingen gereageerd. De reacties waren verschillend: 
van het aangeven dat de vereniging alle leden ging aanmelden, tot het tegenspreken 
dat alle leden aangemeld dienen te worden. Verder kwamen er ook vragen binnen 
van verenigingsbesturen die niet wisten dat alle leden aangemeld dienen te worden. 
Op alle reacties, die via e-mail en telefonisch binnen zijn gekomen, is antwoord 
gegeven. 

 
Daarnaast is op 20 september met de Tuchtcommissie en op 3 oktober met de  
Reglementscommissie gesproken. Onderwerp van gesprek was het in kaart brengen van de 
mogelijkheden die het bondsbestuur heeft om de verenigingen er toe te bewegen al hun 
leden aan te melden en wat eventuele stappen kunnen zijn als dit onverhoopt niet 
plaatsvindt. Dit heeft er mede toe geleid om tijdens de bondsvergadering van 30 november 
een wijziging van het tuchtreglement voor te stellen (zie agendapunt 5.2) waarmee het 
bestuur ook ‘orgaan van eerste aanleg’ wordt met betrekking tot dit onderwerp. Nadat de 
regiovergaderingen in november zijn afgerond zullen we de vervolgstappen richting de 
verenigingen verder vormgeven en jullie hierover ook informeren. 
 
Tevens heeft het bondsbureau samen met andere sportbonden en ondersteund door 
NOC*NSF een werkgroep opgestart om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om dit 
probleem, dat bij een meerdere bonden speelt, op te lossen. 

 
 

 
 
 

 


