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Begeleidende brief Bestuur 
 
Agendapunt 8 van de laatste gehouden bondsvergadering (oktober 2017) was ‘Verkiezing 
leden bondsbestuur’. Vanuit de commissie belast met het vinden een nieuw bestuur werd 
aangegeven dat een belangrijk gegeven waar de commissie tegenaan is gelopen, is dat de 
bond veel minder dan voorheen een kweekvijver heeft van bestuurlijk talent. 
 
De vergadering heeft op aangeven van afgevaardigde Johan Bos gereageerd door het 
instellen van een werkgroep met de opdracht om de spreekwoordelijke kweekvijver weer te 
vullen, zodat het in de toekomst makkelijker is om nieuwe bestuurders te vinden. De 
werkgroep heeft snel gewerkt en heeft inmiddels een mooi rapport met aanbevelingen 
opgeleverd. Het bestuur heeft kennis van dit stuk genomen en geeft via deze notitie haar 
visie op het stuk. 
 
Goede samenwerking 
Het eerste punt wat het bestuur in positieve zin opvalt, is de constructieve samenwerking 
tussen de diverse organisatie onderdelen. De werkgroep bestond uit een aantal 
afgevaardigden aangevuld met vertegenwoordigers vanuit het bureau en bestuur. Daarbij 
heeft de werkgroep ook gebruik gemaakt van de externe expertise van het NOC*NSF. Ook 
dat wordt door als zeer positief gezien. Daarmee ondersteunt het bestuur van harte 
aanbeveling F. 
 
Inhoudelijk is het rapport dan ook een goed vertrekpunt om de volgende stap te zetten. Wat 
het bestuur betreft zijn er enkele punten die we willen meegeven als aanscherpingen op het 
stuk welke meegenomen kunnen worden in de bespreking tijdens de aankomende 
bondsvergadering.  
 
- In de inleiding van het stuk staat dat de bondsvergadering alleen bestaat uit bestuur en 

afgevaardigden. Dat klopt feitelijk niet: de bondsvergadering bestaat alleen uit de 
afgevaardigden (zie statuten, hoofdstuk V, artikel 3). 

- In de aanbevelingen staan bij punt A en B voor de korte termijn aanbevelingen genoemd 
die betrekking hebben op de rol van de afgevaardigden en de structuur van de 
organisatie. Het bestuur acht het verstandig de aanbevelingen in relatie tot de structuur 
te laten vallen onder aanbeveling D waarbij er gekeken wordt naar de bredere 
organisatieaspecten van Badminton Nederland.  

- Bij punt B staat: benoem een projectleider, bestuur of afgevaardigden. Het bestuur acht 
het verstandig dat deze specifieke opdracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
opgepakt zou moeten worden. Tenslotte stuurt het bestuur het bondsbureau aan en 
zonder de inzet van het bondsbureau valt dit niet uit te werken. Overigens gaat het 
bestuur in algemene zin wel mee in de gedachte dat een werkgroep getrokken kan 
worden ook door niet-bestuursleden. 

- Bij Punt B, onderdelen 5 en 6, wordt aanbevolen dat afgevaardigden lokale ideeën en 
voostellen meenemen naar de bondsvergadering. Het bestuur onderschrijft de essentie 
van deze aanbeveling waarmee de betrokkenheid van verenigingen zeker gebaat zou 



 

 

2 
 

zijn. Wel wil het bestuur meegeven dat zij de voorkeur heeft om ideeën en voorstellen 
eerder dan tijdens de bondsvergadering met elkaar te bespreken, zodat voorstellen op 
voorhand met elkaar gedeeld worden. Dit geldt overigens evengoed voor 
beleidsvoorstellen vanuit bestuur en bureau. 

 
Samenvattend adviseert het bestuur om het rapport aan te nemen en opdracht te geven 
voor verdere uitwerking zoals voorgesteld in het rapport. 
 
 
 


