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Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen: 
 
Agendapunt 10.a 
De toelichting is te lezen in het voorstel van de heer Braaksma. 
 
Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten 
Het is de afgelopen jaren helaas regelmatig voorgekomen dat het aantal feitelijk in functie 
zijnde afgevaardigden naar de Bondsvergadering aanzienlijk lager was dan het reglementaire 
aantal van 32. Dit heeft al een aantal keren geleid tot problemen bij de besluitvorming op de 
Bondsvergadering omdat het voorgeschreven minimum aantal deelnemers (het quorum) 
niet werd gehaald. Dit minimum wordt op dit moment namelijk bepaald op basis van het 
reglementaire aantal afgevaardigden. Om deze problemen te voorkomen stelt het 
bondsbestuur voor om het quorum voortaan vast te stellen op basis van het aantal feitelijk 
in functie zijnde afgevaardigden. Dit, in afwachting van een meer structurele heroverweging 
van het systeem van vertegenwoordiging van de leden binnen Badminton Nederland. Met 
de term "feitelijk in functie zijnde afgevaardigden" wordt bedoeld de afgevaardigden die 
feitelijk zijn verkozen en in functie getreden, hun zittingstermijn nog niet hebben volgemaakt 
en niet zijn afgetreden. 
 
Agendapunten 10.2 Wijziging Tuchtreglement  
Tijdens een Tuchtzaak afgelopen periode is gebleken dat het Tuchtreglement niet voorziet in 
het instellen van een beroep tegen een opgelegde berisping.  
De Commissie van Beroep heeft opgemerkt dat het momenteel gebruikelijk is in het 
strafrecht dat tenminste eenmaal het recht op beroep moet worden geboden. 
Tijdens een bijeenkomst van NOC*NSF waar dit principe ook werd behandeld, werd dit als 
een van de verbeterpunten in de tuchtrechtspraak van bonden aangemerkt. 
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijziging in het Tuchtreglement goed te 
keuren. 
 
Agendapunt 10.3 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement: 
De volgende wijziging is verwerkt in het Algemeen Wedstrijd Reglement: 



- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van het 
Algemeen Wedstrijd Reglement en van Uitvoeringsregelingen bij het Algemeen 
Wedstrijd Reglement , zoals de Accommodatieregeling. 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Algemeen Wedstrijd 
Reglement goed te keuren. 
 
Agendapunt 10.4 Wijziging  Bondscompetitiereglement: 
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Bondscompetitiereglement: 

- de competitiebegeleider bestaat niet meer als functionaris en is uit de tekst 
verwijderd. 

- de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het 
artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken. 

- een inperking van de mogelijkheid voor Eredivisie en Eerste divisie teams om tot 
halverwege de competitie op ieder moment vastspelers toe te kunnen voegen. 

- t.b.v. van verandering van vereniging (2e t/m 4e Divisie) behoeft een speler 
uitsluitend aan te geven dat deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal 
uitkomen, en niet dat hij naar een andere vereniging gaat. 

- het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging (2e t/m 4e Divisie) 
betrekking heeft op ‘welke competitie dan ook’. 

- T.b.v. van verandering van vereniging (Ere- en Eerste Divisie): 
1. is de mogelijkheid toegevoegd om, mits de huidige vereniging een schriftelijke 

toestemming verleend, om ook na 15 mei van vereniging te kunnen veranderen. 
2. Toegevoegd is dat spelers die naar een buitenlandse vereniging of in de 

regiocompetitie willen uitkomen ook een transferformulier dienen op te sturen 
naar de LCW. 

- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen  van 
Uitvoeringsregelingen bij het Bondscompetitiereglement. 

- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond 
van Uitvoeringsregelingen. 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Bondscompetitiereglement 
goed te keuren. 
 
Agendapunt 10.5 Wijziging Toernooireglement: 
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Toernooireglement: 

- er is een kapstok gemaakt voor de nieuwe Uitvoeringsregeling Aangepast Badminton 
Circuit. 

- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen  van 
Uitvoeringsregelingen bij het Toernooireglement. 

- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond 
van Uitvoeringsregelingen. 

 



Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Toernooireglement goed te 
keuren. 
 
Agendapunt 10.6 Wijziging Regiocompetitiereglement: 
In navolging met de voorstelde wijzigingen in het Bondscompetitiereglement zijn in het 
Regiocompetitiereglement de overeenkomstige artikelen gewijzigd: 

- de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het 
artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken. 

- t.b.v. van verandering van vereniging behoeft een speler uitsluitend aan te geven dat 
deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal uitkomen, en niet dat hij 
naar een andere vereniging gaat. 

- het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging betrekking heeft op 
‘welke competitie dan ook’. 

- er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen  van 
Uitvoeringsregelingen bij het Regiocompetitiereglement. 

- toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de RCW ook mogelijk is op grond 
van Uitvoeringsregelingen. 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Regiocompetitiereglement 
goed te keuren. 
 
  



Moment van in werkingtreding 

Veel voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de competitie. In verband met de 

periode waarin de competitie 2014-2015 loopt is het daarom niet wenselijk de wijzigingen in 

te laten gaan na de standaard periode van 8 weken na besluitvorming door de 

bondsvergadering, maar om de wijzigingen in te laten gaan per seizoen 2015-2016. Voor de 

wijzigingen die betrekking hebben het einde van de competitie (veranderen van vereniging) 

is gekozen voor 1 januari 2015, zodat hiervan aan het einde van de competitie 2014-2015 

ook gebruik van gemaakt kan worden. Voor overige wijzigingen die niet ingrijpen in het 

verloop van de competitie is eveneens gekozen voor 1 januari 2015 als ingangsdatum. 

Per wijziging is aangegeven per welke datum de wijziging in het reglement in werking dient 

te treden. 

 

 Treedt in werking per 

10.1  Wijziging Statuten 
10.1.1 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a 
10.1.2 Hoofdstuk VII 

1 januari 2015 

10.2 Wijziging Tuchtreglement: 
10.2.1 Hoofdstuk IX, artikel 1, lid 1b 

 
1 januari 2015 

10.3 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement: 
10.3.1 Inhoudsopgave 
10.3.2 Hoofdstuk VI 
10.3.3 Hoofdstuk VII 

 
1 januari 2015 
1 januari 2015 
1 januari 2015 

10.4 Wijziging Bondscompetitiereglement:  
10.4.1 Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3 
10.4.2 Hoofdstuk IV, artikel 3 
10.4.3 Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3 
10.4.4 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1 
10.4.5 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2 
10.4.6 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2 
10.4.7 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a 

 
1 januari 2015 
1 augustus 2015 
1 augustus 2015 
1 januari 2015 
1 januari 2015 
1 augustus 2015 
1 augustus 2015 

10.5 Wijziging Toernooireglement: 
10.5.1 Hoofdstuk I, artikel 3 lid 3d 
10.5.2 Hoofdstuk IV, artikel 4 
10.5.3 Hoofdstuk IX, artikel lid 1c 
10.5.4 Hoofdstuk X, artikel 1 lid 3 

 
1 januari 2015 
1 januari 2015 
1 januari 2015 
1 januari 2015 

10.6 Wijziging Regiocompetitiereglement: 
10.6.1 Hoofdstuk IV, artikel 3 
10.6.2 Hoofdstuk V, artikel 3 
10.6.3 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2 
10.6.4 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a  

 
1 augustus 2015 
1 januari 2015 
1 augustus 2015 
1 augustus 2015 

  



De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

10.a Besluit over voorstel afgevaardigde Braaksma 

10.1 Goedkeuring wijziging Statuten: 
10.1.1 Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a 
10.1.2 Hoofdstuk VII 

10.2 Goedkeuring wijziging Tuchtreglement: 
10.2.1 Hoofdstuk IX, artikel 1, lid 1b 

10.3 Goedkeuring wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement: 
10.3.1 Inhoudsopgave 
10.3.2 Hoofdstuk VI 
10.3.3 Hoofdstuk VII 

10.4 Goedkeuring wijziging Bondscompetitiereglement:  
10.4.1 Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3 
10.4.2 Hoofdstuk IV, artikel 3 
10.4.3 Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3 
10.4.4 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1 
10.4.5 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2 
10.4.6 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2 
10.4.7 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a 

10.5 Goedkeuring wijziging Toernooireglement: 
10.5.1 Hoofdstuk I, artikel 3 lid 3d 
10.5.2 Hoofdstuk IV, artikel 4 
10.5.3 Hoofdstuk IX, artikel lid 1c 
10.5.4 Hoofdstuk X, artikel 1 lid 3 

10.6 Goedkeuring wijziging Regiocompetitiereglement: 
10.6.1 Hoofdstuk IV, artikel 3 
10.6.2 Hoofdstuk V, artikel 3 
10.6.3 Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2 
10.6.4 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a  

 


