Besluitenlijst Jaarvergadering 15 juni 2019
Besluiten


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



De notulen van de Bondsvergadering van 2 februari 2019, inclusief Besluitenlijst en
Actielijst zijn ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.



Het jaarverslag van het Bondsbestuur over 2018 is goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Werkorganisatie over 2018 is goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Commissie van Beroep over 2018 is goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Tuchtcommissie over 2018 is goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Reglementscommissie over 2018 is goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Financiële Commissie over 2018 is met inachtneming van de
gemaakte opmerkingen goedgekeurd.



Het jaarverslag van de Klachtencommissie over 2018 is goedgekeurd.



Het financieel jaarverslag over 2018 is goedgekeurd.



De vergadering verleent het bestuur decharge voor het in 2018 gevoerde financiële
beleid.



Het voorstel voor de nieuwe contributiesystematiek is niet aangenomen.



Het Meerjarenbeleidsplan en het Jaarplan 2020 is goedgekeurd.



De vergadering stemt indicatief voor de vier besluiten die worden gevraagd bij de Bestuurlijke Vernieuwing.



De contributie, competitie- en toernooibijdragen 2020 op basis van de huidige
systematiek zijn door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.



De begroting 2020 is door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd.



De vergadering besluit om aan lid 6 van artikel 5.1.a. toe te voegen: afgevaardigden.



De vergadering besluit dat aan het eerste lid van hoofdstuk 5, artikel 1 wordt toegevoegd: e. Behandelen van voorstellen ingediend door afgevaardigden.
De vergadering besluit om bij de statutenwijziging van november mee te nemen dat
werknemers en leden van de uitvoeringsorganisatie geen afgevaardigde kunnen worden.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het Competitiereglement.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in Alegemeen Wedstrijdreglement.
De vergadering besluit om bij de eerstvolgende bondsvergadering de termijn van de
verkozen commissieleden met een jaar te verlengen.









De heer Ligtvoet is herbenoemd tot lid van de Reglementscommissie voor de
reglementaire periode van 3 jaar.



De heer Esveld is herbenoemd tot lid van de Commissie van Beroep voor de
reglementaire periode van 3 jaar.



De heer Ong is herbenoemd tot lid van de Commissie van Beroep voor de
reglementaire periode van 3 jaar.



De heer Sol is herbenoemd tot lid van de Commissie van Beroep voor de
reglementaire periode van 3 jaar.

Actielijst Jaarvergadering 15 juni 2019
Acties bondsbestuur











De heren Neelis en Kuilman zullen de vergaderstukken niet alleen digitaal maar ook op
papier ontvangen.
Nadenken over het verbeteren van de wijze waarop de digitale stukken worden
aangeleverd en (be) werkbaar zijn.
Communiceren door topbadminton over de leerlijnen: deadline 19 juli 2019.
De afgevaardigden qua proces op de hoogte te houden van de leerlijnen.
Nadenken over hoe om te gaan met verenigingen opgericht voor alleen het spelen van
competitie.
Onderzoeken of de prioriteiten in het meerjarenbeleidsplan goed zijn gesteld of dat nog
aanpassingen moeten worden gedaan.
Het plan grijze leden aanmelden in de zomer verder uitwerken en duidelijk wordt wat er
naar de verenigingen wordt gecommuniceerd en wat de mogelijke rol van de
afgevaardigden zou kunnen zijn.
Datum extra Bondsvergadering voorstellen.
Bij volgende Bondsvergaderingen rekening houden met de verlichting en de
tafelopstelling in de vergaderzaal.
Een actueel overzicht rondsturen van termijnen afgevaardigden. inclusief herkiesbaarheid
en datum van aftreden.

