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Agendapunt 5.5. Jaarverslag 2016 Reglementscommissie 
 
1.      Samenstelling 
Tijdens de verslagperiode was de Reglementscommissie als volgt samengesteld: 
dhr. L. Hoofd  - lid 
dhr. G. Kortenaar  - voorzitter 
dhr. E. Ligtvoet  - lid  
mw. B. Mura  - ambtelijk secretaris 
 
Reglementair bedraagt het aantal leden van de Reglementscommissie vijf, zodat er eind 2016 
twee plaatsen vacant waren. Mede met het oog op de continuïteit van de commissie is het 
wenselijk dat deze vacatures worden opgevuld. Het contact met het Bondsbestuur werd 
onderhouden door informeel overleg tussen de Reglementscommissie en leden van het 
Bondsbestuur. Dergelijk overleg heeft naar behoefte plaats. Veel informatie-uitwisseling vond 
snel en informeel plaats via de persoon van de ambtelijk secretaris. 
 
2.       Taak 

De Reglementscommissie heeft tot taak om: 

 te beslissen inzake de uitleg van een bepaling in de statuten of een ander reglement; 

 desgevraagd advies uit te brengen inzake statuten of andere reglementen; 

 lacunes in en belangrijke ontwikkelingen verband houdende met de reglementen te 
onderkennen en te signaleren aan de betrokken organen van Badminton Nederland; 

 daar waar nodig een toelichting op de reglementen op te stellen en bij te houden. 
 
3.      Werkzaamheden in de verslagperiode 

De Reglementscommissie is in de verslagperiode twee keer fysiek bijeengekomen. Deze 
vergaderingen waren voornamelijk besteed aan het project Democratische Besluitvorming. De 
meeste zaken werden per e-mail en telefonisch afgehandeld. Er zijn diverse mondelinge en 
schriftelijke verzoeken om uitleg van verenigingen, Bondsbestuur en medewerkers van het 
Bondsbureau behandeld. Deze verzoeken hadden vooral betrekking op de wedstrijdbepalingen 
en de handhaving daarvan door middel van het tuchtrecht. Het betrof onder meer advies over 
de promotie/degradatieregeling van regio Zuid-West en de besluitvorming inzake de begroting 
voor het Masterplan Topbadminton, ook in verband met een lopend subsidieverzoek aan 
NOC*NSF. Verder is bijstand verleend aan de Klachtencommissie. Voorts heeft de 
Reglementscommissie de voorstellen tot reglementswijzigingen voorbereid die zijn voorgelegd 
aan de in 2016 gehouden Bondsvergaderingen. 
 
Met betrekking tot verzoeken om uitleg van en toelichting op de reglementen onderzoekt de 
Reglementscommissie bij de behandeling tevens of aanpassing van de betrokken bepalingen 
wenselijk is. Als beleid geldt voorts dat gedane uitspraken van de Reglementscommissie in 
principe worden verwerkt in de reglementen. 
 
 
 


