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Samenvatting agendapunten en 
voorgestelde besluiten  
Jaarvergadering 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De complete agendastukken zijn na te lezen op:                         
         
http://www.badminton.nl/badmintonnederland/bondsvergadering/jaarverg
adering-24-juni-2017  

http://www.badminton.nl/badminton-nederland/bondsvergadering/jaarvergadering-24-juni-2017
http://www.badminton.nl/badminton-nederland/bondsvergadering/jaarvergadering-24-juni-2017
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Agenda Jaarvergadering 24 juni 2017  
 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
  
2. Benoeming leden van het stembureau 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017, Besluitenlijst en Actielijst 
 
5. Jaarverslag 2016 

5.1 Bondsbestuur 
5.2 Werkorganisatie 
5.3 Commissie van Beroep Badminton Nederland 
5.4 Tuchtcommissie Badminton Nederland 
5.5 Reglementscommissie 
5.6 Financiële commissie 
5.7 Klachtencommissie 

 

6. Financiën 2016 
6.1 Financieel Jaarverslag 2016 
6.2 Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2016 met accountant 
6.3 Advies Financiële Commissie 

  
7. Stand van zaken 2017 

7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten 
7.2 Stand van zaken prognose 2017 en meerjarenprognose 

 

8. Beleid Badminton Nederland  
8.1    Jaarplan 2018 
8.2    Hervorming competitie (“Competitiehuis”) 

 

9. Financiën 2018 
9.1     Vaststelling contributietarieven 2018 
9.2     Begroting 2018 en toelichting 

 
10. Statuten- en reglementswijzigingen 

10.1 Wijziging Competitiereglement 
10.1.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4 

10.1.2 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a 

10.1.3. Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b 

 

 10.2 Wijziging Statuten 

10.2.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3 

10.2.2   Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2 

10.2.3  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9 
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10.2.4  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 

10.2.5   Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1 

  

11. Verkiezing leden Bondsbestuur 
 

12. Verkiezing leden Commissies  
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
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Agendapunt 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
3. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

3. Geen. 
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Agendapunt 4 Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017,   
   inclusief Besluitenlijst en Actielijst  
                                   
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
4. Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart inclusief Besluitenlijst en Actielijst. 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Van iedere Bondsvergadering wordt een nauwgezet verslag van de besprekingen gemaakt, 
inclusief een besluitenlijst en een overzicht van acties. Tijdens de eerste Bondsvergadering, 
die erop volgt, worden deze stukken vastgesteld.  
 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

4. Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 11 maart 2017, inclusief 
Besluitenlijst en Actielijst. 
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Agendapunt 5 Jaarverslag 2016  
 
Inhoud agendapunt: 
 
5.1 Jaarverslag 2016 Bondsbestuur  
5.2 Jaarverslag 2016 Werkorganisatie 
5.3 Jaarverslag 2016 Commissie van Beroep 
5.4 Jaarverslag 2016 Tuchtcommissie 
5.5 Jaarverslag 2016 Reglementscommissie 
5.6 

5.7 

Jaarverslag 2016 Financiële Commissie 
Jaarverslag 2016 Klachtencommissie 

 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Dit agendapunt handelt over het jaarverslag van de diverse geledingen van Badminton 
Nederland.  
 
Het verslag van het bestuur bespreekt de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich 
heeft bezig gehouden en enkele feitelijke gegevens. 
 
Het verslag van de werkorganisatie is gebaseerd op het jaarplan 2016 dat door de 
Bondsvergadering is goedgekeurd.  
 
De verslagen van de commissies van de Bondsvergadering zijn door henzelf opgesteld. 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

5.1 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Bondsbestuur.  

5.2 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Werkorganisatie. 

5.3 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Commissie van Beroep. 

5.4 Goedkeuring Jaarverslag 2016Tuchtcommissie. 

5.5 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Reglementscommissie. 

5.6 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Financiële Commissie. 

5.7 Goedkeuring Jaarverslag 2016 Klachtencommissie 
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Agendapunt 6  Financiën 2016 
 
Inhoud agendapunt: 
 
6.1 Financieel Jaarverslag 2016 
6.2 Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2016 met accountant 
6.3 Advies Financiële Commissie 

 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
6.1 Samenvatting Jaarrekening 2016  

  

Inleiding  
Bijgaand treft u de Jaarrekening 2016 aan die voldoet aan richtlijnen voor de 
jaarverslaglegging. Tijdens de jaarvergadering in 2014 is gevraagd om een samenvatting bij 
de jaarrekening toe te voegen aangezien de jaarrekening een groot en financieel technisch 
document is. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2016.   
  

Resultaat 2016  
Het resultaat na bestemming bedraagt € 12.209 en is als volgt opgebouwd:   

Resultatenrekening  realisatie  begroting  verschil realisatie 

  2016 2016  2015 

            

Totaal Baten  2.179.508 1.920.880 258.628 2.272.636 

Totaal Kosten  2.249.084 1.920.880 328.204 2.162.852 

    ---------- ---------- ---------- ---------- 

Resultaat voor bestemming  -69.576 0 -69.576 109.784 

            

Mutatie 
bestemmingsreserve  81.785 0 81.785 -70.134 

    ---------- ---------- ---------- ---------- 

Resultaat na bestemming  12.209 0 12.209 39.650 

 

De baten waren in 2016 bijna € 258.500 hoger dan begroot. Op hoofdlijnen wordt het 

verschil als volgt verklaard:  

 Maatwerk subsidie Topbadminton  € 104.500  

 EK Para: opbrengsten evenement € 138.000  

 Toename opbrengsten diverse evenementen WS € 46.000  

 Afrekening project samenwerking opleidingen -€ 39.000 

 Diverse overige mutaties     € 9.000 

Totaal verschil baten t.o.v. begroting  € 258.500  
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De kosten waren in 2016 ongeveer € 328.000 hoger dan begroot en wordt op hoofdlijnen 
als volgt verklaard:  

 ACF: afronding deelprojecten (dekking bestemmingsreserve) € 82.000  

 Topbadminton : extra uitgaven vanuit maatwerk financiering € 104.500  

 EK Para: kosten evenement € 149.500  

 (Eenmalige) kosten a.g.v. uitbesteden financiën en ICT € 66.000 

 Afrekening project samenwerking opleidingen -€ 39.000 

 Lagere uitgaven m.b.t. breedtesport -€ 37.000  

 Diverse overige mutaties     € 2.000 

Totaal verschil kosten t.o.v. begroting  € 328.000   

  

Het resultaat 2016 voor bestemming ad. -/- € 69.500 is hiermee als volgt opgebouwd:  
 
Begroot resultaat 2016:  € 0  

Meer opbrengsten dan begroot  € 258.500  

Meer kosten dan begroot  -€ 328.000  

  --------------  

Resultaat 2016 voor bestemming  - € 69.500  

  

 
Gedurende het jaar 2015 zijn de diverse deelprojecten van het programma A Clear Future 
opgestart. Per ultimo 2016  zijn alle deelprojecten voltooid. Hiermee zijn vanaf 2017 alle 
activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het programma A Clear Future 
onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering en begroting. 
De kosten van bovengenoemde  afronding bedragen € 82.000. Voor deze specifieke kosten 

werd in de jaarrekening 2015 al een bestemmingsreserve gecreëerd voor hetzelfde bedrag. 

Per eind 2016 valt deze bestemmingsreserve dan ook in zijn geheel vrij. Dit wordt in 

onderstaande tabel weergegeven. 

  

 Vorming bestemmingsreserve t.l.v. resultaat 2015 € 82.000  

 Vrijval bestemmingsreserve 2016 - € 82.000  

  -------------  

Bestemmingsreserve eind 2016   € 0  

  

Balans en vermogenspositie  
 

ACTIVA 31-12-2016 
31-12-
2015 PASSIVA 

31-12-
2016 31-12-2015 
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Materiële vaste 
activa 4.583 21.999 Vrije reserve  274.878 262.088 

   

Bestemmingsreserve 
ACF 0 82.366 

Voorraden 41.475 52.645    
Vorderingen 303.719 98.373 Totaal Eigen vermogen 274.878 344.454 

Liquide middelen 235.868 457.174    

   Crediteuren  76.296 52.878 

Totaal Vlottende 
Activa  581.063 608.192 

Belastingen en 
pensioenen  44.398 18.563 

   Overlopende passiva 190.074 214.296 

      

   

Totaal Vlottende 
Passiva  310.768 285.737 

      
Totaal ACTIVA 585.646 630.191 Totaal PASSIVA 585.646 630.191 

 

 

  

In vergelijking met vorig boekjaar is het totaal aan vorderingen per einde jaar aanzienlijk 
hoger. Deze toename heeft met name betrekking op een stijging in het debiteurensaldo. 
Per medio mei 2017 is een bedrag van € 37.300 inzake debiteuren 2016 nog niet voldaan. 
Het debiteurenbeheer is reeds met diverse maatregelen uitgebreid om deze openstaande 
gelden te innen.  
 
De balans toont de vermogenspositie van Badminton Nederland per 31 december. Het 
betreft een momentopname. Het weerstandvermogen (vrije vermogen) bedraagt 12,6% van 
de totale baten. Voor organisaties zoals badminton Nederland wordt geadviseerd dat het 
weerstandsvermogen zich tussen minimaal 5% (ca. € 109.000)  à 10% (ca. € 218.000) 
bevindt. Dit is vertaald in het doel dat het vrije vermogen van Badminton Nederland 
minimaal € 200.000 moet bedragen. Op basis hiervan is het eigen vermogen per jaareinde 
als ruim voldoende te omschrijven.  
  

Trendontwikkelingen  
Zoals toegelicht is de vermogenspositie eind 2016 ruim voldoende te noemen. De 
trendontwikkeling van de afgelopen jaren toont echter aan dat waakzaamheid geboden is, 
vanwege het tot nu nog steeds dalende ledental. Onderstaande grafieken, welke zijn 
overgenomen uit de jaarrekening 2016 onderschrijven dit.   
  

In onderstaande grafiek is voor de periode 2007-2016 het verloop van de bondscontributie 
weergegeven (exclusief eenmalige bijdrage ad € 2,- t.b.v. projectfinanciering ACF  in 2015). 
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Zichtbaar is dat vanaf 2012 de opbrengsten uit de bondscontributies dalen conform de 

daling van het ledental (exclusief de jaarlijkse indexatie conform de geldende Consumenten 

Prijsindex). Het huidig bestuur heeft er vanaf 2013 voor gekozen om de daling van het 

ledental niet te vertalen in een verhoging van de contributietarieven. De gemiddelde 

contributielast per lid bedroeg in 2016 € 28,25.  

 

Agendapunt 6.2: het verslag van het gesprek tussen vertegenwoordiging van het bestuur, 
accountant en de Financiële Commissie is door de accountant geaccordeerd. 
 
Agendapunt 6.3: de Financiële Commissie zal tijdens de vergadering haar advies geven en 
aan de vergadering voorstellen om het bestuur al dan niet décharge te verlenen.  
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

6.1 Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2016. 

6.2 Geen.  

6.3 Verlening van decharge voor het gevoerde financieel beleid 2016. 
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Agendapunt 7  Stand van zaken 2017 
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten 
7.2 Stand van zaken prognose 2017 en meerjarenprognose 
 
Korte samenvatting van het agendapunt:  
 
Agendapunt 7.1: in het stuk is de stand van zaken van de uitvoering van 
focusactiviteiten/deelprojecten te lezen. 
 
Agendapunt 7.2: in het stuk zullen de stand van zaken van de prognose 2017 en de 
scenario’s voor de meerjarenprognose 2017-2022 te lezen zijn. 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

7.1 Geen. 

7.2 Geen. 
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Agendapunt 8 Beleid Badminton Nederland  
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
8.1 Jaarplan 2018 
8.2 Hervorming competitie (“Competitiehuis”) 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Agendapunt 8.1: het Jaarplan 2018 ligt voor ter goedkeuring. 
 
Agendapunt 8.2: het voorstel hervorming competitie (“Competitiehuis”) ligt voor ter 
goedkeuring. 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

8.1 Het Jaarplan 2018 goedkeuren. 

8.2 De hervorming competitie (“Competitiehuis”) goedkeuren.  
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Agendapunt 9  Financiën 2018 

 
 
Inhoud agendapunt: 
 
9.1 Vaststelling contributietarieven 2018 
9.2 Begroting 2018 en toelichting 
 
Korte samenvatting van het agendapunt:  
 
Agendapunt 9.1: tijdens de bondsvergadering van 29 november 2014 is het eerdere besluit 
bevestigd dat de contributie jaarlijks geïndexeerd zal worden conform de Consumenten Prijs 
Index (CPI). Hiervoor wordt de meest recent CPI gehanteerd. De CPI over 2016 bedraagt 
afgerond 0,32 %. 
 
Deze indexatie wordt alleen toegepast op de volgende drie vormen van 
contributiebijdragen: 

 Vereniging 

 Leden 

 Teams 
 
Agendapunt 9.2: het bondsbestuur geeft in de bijlage een toelichting op de begroting 2018. 
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

9.1 Goedkeuring contributietarieven 2018. 

9.2 Goedkeuring van de begroting 2018. 
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Agendapunt 10  Statuten- en reglementswijzigingen 

 
Inhoud agendapunt: 
10. Statuten- en reglementswijzigingen 

10.1. Wijziging Competitiereglementen 
10.2 Wijziging Statuten 

  
 

10.1  Wijziging Competitiereglement 
 
Inleiding 
Badminton Nederland organiseert een Bondcompetitie en in iedere Regio een 
Regiocompetitie. Deze competities zijn in de afgelopen 15 jaar niet veranderd van opzet en 
van structuur. In deze periode is alleen de opzet van de Eredivisie diverse keren aangepast 
en het aantal teams is in de Ere- en Eerste Divisie verhoogd van 8 naar 10 teams.   
 

Regionaal is alleen in Noord-Holland en Oost een aantal wijzigingen geweest. In Noord 

Holland had het betrekking op het aantal Hoofdklassen en in de Regio Oost is het aantal 

teams per afdeling van 10 teruggegaan naar 8 zoals in de gehele competitie. Het aantal 

teams dat deelneemt aan de competitie is in de afgelopen jaren gestaag teruggelopen.  

 

Sinds het najaar van 2015 heeft Badminton Nederland in ieder Regio diverse bijeenkomsten 
georganiseerd zoals roadshows, regiovergaderingen en clusterbijeenkomsten. Bij veel van 
deze bijeenkomsten is het onderwerp competitie ter sprake gekomen. Veel gehoorde 
opmerkingen over de competitie waren: steeds vaker onvolledige poules, spelen tegen 
teams van de eigen vereniging en grotere reisafstanden 
 

Een verandering van de opzet, namelijk een integratie van de Bonds- en Regiocompetitie, en 

de aanpassing van een aantal regels kan leiden tot een stijging van het aantal teams. Met 

een geïntegreerde competitie ontstaat er een beter competitieaanbod, vooral omdat 

reisafstanden korter worden, minder onvolledige poules voor komen en er minder kans is op 

teams van de eigen vereniging in dezelfde poule. Tevens leidt het tot meer eenduidigheid in 

de toepassing en de uitvoering van de regels. 

 
 Afbakening 
Er wordt gekozen voor het integreren van de Regiocompetitie senioren in de 

Bondscompetitie tot 1 Gemengde Senioren competitie. (Uitleg gemengde senioren 

competitie: met gemengde competitie wordt bedoeld de competitie met de teams die 

bestaan uit minimaal 2 mannen en minimaal 2 vrouwen). 

 
De jeugd wordt nog niet meegenomen. M.b.t. de jeugdcompetitie vinden komend seizoen 
wel de 2 volgende pilots plaats: 
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 in de Regio Noord-Holland en Centrum wordt een pilot met de jeugdcompetitie gestart 

waarbij op leeftijd en op sterkte wordt gespeeld. Ook wordt er geen onderscheid meer 

gemaakt op geslacht. 

 in de Regio Noord-Brabant wordt gewerkt aan een jeugdcompetitie voor beginnende 

spelers, met afwijkende regels en binnen een straal van 20 kilometer. 

Verbeteringen door nieuwe opzet 
Uit de integratie van de Regiocompetitie en de Bondscompetitie zal een aantal 
verbeteringen komen: 

 verenigingen bij regiogrenzen kunnen wedstrijden dichter bij huis spelen 

 iedere afdeling zal bestaan uit 8 teams, uitzonderingen daargelaten 

 de kans is kleiner dat er wordt gespeeld tegen teams van de eigen vereniging 

 er is nog maar 1 competitiereglement nodig 

 in iedere “Regio” gelden dezelfde regels 

 minder verloop van teams in 5e divisie (oude Hoofdklasse/1e klasse) 

 de indeling zal centraal geregeld gaan worden vanwege het regio-overschrijdend    
       indelen. 
 
Stand van zaken mei 2017 
In aanloop naar de Bondsvergadering van 11 maart 2017 zijn er vanuit verschillende kanten 
geluiden binnengekomen dat invoering van de nieuwe competitie in het seizoen 2017/2018 
te vroeg is en dat er aan zowel het nieuwe competitiehuis als de pilots voor de jeugd in 
Noord-Holland en Centrum de nodige, vooral reglementaire haken en ogen zitten.  
 
Op de Bondsvergadering van 11 maart is dit bevestigd. De afgevaardigden waren het ermee 
eens dat er een nieuw competitiehuis komt, maar vonden dat gezien de signalen uit het land 
het plan beter en meer uitgewerkt moest worden. Vooral als het gaat om het voldoende 
inbedden van de specifieke regio-eigenschappen en dus draagvlak en een betere 
reglementaire onderbouwing. Het bestuur werd gevraagd opnieuw met het plan aan de slag 
te gaan, met hulp van de reglementscommissie en eventueel van afgevaardigden, met als 
resultaat een nieuw concept voor de Jaarvergadering 2017 waar een breed draagvlak voor is, 
vooral in de regio’s. Door dit besluit zal de invoering van het nieuwe competitiehuis een jaar 
vooruitgeschoven worden naar het seizoen 2018/19. 
 
In vervolg op de Bondsvergadering van 11 maart en in voorbereiding op de Jaarvergadering 
van 24 juni 2017 hebben de LCW en het bondsbureau samen met en op advies van de 
Reglementscommissie (verder RC) gekeken welke reglementswijzigingen nodig zijn voor: a. de 
invoering van het nieuwe Competitiehuis en b. het uitvoeren van de pilot jeugdcompetitie in 
de regio’s Centrum en Noord-Holland, en de huidige jeugdcompetitie in Oost. 
 
10.1.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, Lid 4 
De RC heeft de huidige opzet van de Jeugdcompetitie in Regio Oost en de voorgenomen pilot 
Jeugdcompetitie in Regio's Centrum en Noord-Holland getoetst aan de reglementen, in het 
bijzonder het Competitiereglement. De conclusie van de RC luidt dat geen van beide 
competities op dit moment kan worden verenigd met het Competitiereglement, en dat 
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daarom reglementswijzigingen noodzakelijk zijn voor implementatie. Wat betreft Oost 
treedt hierbij de complicatie op dat deze opzet al draait met ingang van september 2016.  

Toelichting: 
De RC noemt vooraf een aantal beginselen die niet met zoveel woorden zijn terug te vinden 
in het Competitiereglement (CR), kennelijk omdat ze als vanzelfsprekend worden 
beschouwd, maar die naar de mening van de RC niettemin geldend zijn onder het CR. 
1. Uitgangspunt is dat elke regio een Regiocompetitie (aansluitend op de landelijke 
competitie) en een gemengde Jeugdcompetitie organiseert, als geregeld in het CR. Dit 
betekent dat op dit moment elke regio deze twee competities moet aanbieden, en daarbij 
de regels moet volgen die in het CR voor deze competities zijn gegeven. 
2. De bevoegdheid tot dispensatie die in het CR wordt geregeld, is bedoeld voor afwijking 
van de geldende regels in een specifiek geval, en niet voor het feitelijk vervangen van die 
regels door een afwijkende algemene regel. Dit betekent dat het hanteren van 
leeftijdsgrenzen in de Jeugdcompetitie die afwijken van die in het CR, niet kan worden 
gerealiseerd via dispensaties. 
3. Aan competities georganiseerd door een regio kan in principe alleen worden 
deelgenomen door verenigingen ressorterend onder die regio. 
Mede op basis van het voorgaande constateert de RC het volgende: 
 
Jeugdcompetitie Oost 
De nieuwe opzet is op drie punten strijdig met het CR: 
- de leeftijdsgrenzen wijken deels af van die in het CR; 
- er wordt algemene dispensatie gegeven voor bepaalde leeftijdsafwijkingen; zoals gezegd 
kan dispensatie niet worden gebruikt voor de introductie van afwijkende regels; 
- de nieuwe opzet vervangt de klassieke Jeugdcompetitie die aldus in Oost niet meer wordt 
georganiseerd. 
 
Voor het komende seizoen kunnen deze punten worden opgevangen met een algemene 
kapstokbepaling in het CR, te behandelen op de komende Jaarvergadering (zie hierna). Voor 
het seizoen 2016/17 is dat echter niet meer mogelijk. Hopelijk heeft geen betrokkene 
behoefte om hier drukte over te maken, omdat anders een problematische situatie zou 
ontstaan. 
 
Pilot Centrum/Noord-Holland 
Het plan vertoont in wezen dezelfde afwijkingen als hierboven omschreven bij Oost, met één 
extra punt: 
- het wordt verenigingen toegestaan om per team te beslissen voor welke regio wordt 
ingeschreven, los van de regio waaronder de vereniging valt. Dit is strijdig met beginsel 3) als 
hierboven beschreven. 
 
De geconstateerde strijdigheden kunnen worden ondervangen door aan het CR een 
kapstokbepaling toe te voegen die afwijkingen voor de Jeugdcompetitie toestaat. Wel lijkt 
hierbij de voorwaarde wenselijk dat vooraf een toets door het Bondsbestuur plaats heeft, 
ook voor de coördinatie als meer dan één regio bij een plan is betrokken. De RC adviseert 
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om daartoe aan CR, Hfd I. art. 2, een nieuw lid 4 toe te voegen: 
 
"Het Bondsbestuur kan bij uitvoeringsregeling toestaan dat bij een Jeugdcompetitie 
georganiseerd door een of meer in de uitvoeringsregeling aangewezen regio's wordt 
afgeweken van de bepalingen van dit reglement. Dit is alleen mogelijk als daartoe vooraf bij 
besluit van de betrokken Regiovergadering(en) een verzoek is gedaan. Afwijkingen zijn in dat 
geval mogelijk inzake: 
- de regio waaronder een vereniging ressorteert en voor competities waarvan een vereniging 
kan inschrijven; 
- de toepasselijke leeftijdsgrenzen; 
- het aantal en de soort partijen per wedstrijd; 
- de samenstelling van de teams; 
- overige bepalingen van Hoofdstuk II, V en VI van dit reglement. 
De toegestane afwijkingen worden in de uitvoeringsregeling concreet omschreven." 

10.1.2 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a 
10.1.3. Wijziging hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2, sub b 
Het voorstel is om de wijzigingen die voor de nieuwe opzet nodig zijn, te behandelen op de 
Jaarvergadering van 24 juni  2017, met inwerkingtreding per 1 juli 2018. De kapstokbepaling 
die we nodig hebben voor de Promotie/Degradatieregelingen moet echter zo snel mogelijk 
in werking treden, waarbij 10 juli 2017 wordt voorgesteld. Dit leidt tot het volgende voorstel 
wijziging Competitiereglement: 
 
A. Wijziging Competitiereglement per 10 juli 2017 
 
I. Invoegen in Hfd I na art. 1: 
 
Samenvoeging Bondscompetitie en Regiocompetitie 
Artikel 1a 
Met ingang van het seizoen 2018/2019 worden de Bondscompetitie en de Regiocompetitie 
samengevoegd tot Gemengde seniorencompetitie. 
 
II. Hfd I, art. 2, lid 2, sub b, aan de bestaande tekst de volgende alinea toevoegen: 
 
De Promotie/Degradatieregelingen voor het seizoen 2017/2018 kunnen na hun vaststelling 
waar nodig worden aangepast en aangevuld met het oog op invulling en uitvoering van de 
samenvoeging van Bonds- en Regiocompetitie met ingang van het seizoen 2018/2019. 
 
B. Wijziging Competitiereglement, Tuchtreglement (TUR) en Algemeen Wedstrijdreglement 
(AWR) per 1 juli 2018 
 
Hier de wijzigingsvoorstellen CR opnemen die waren geagendeerd voor de 
Bondsvergadering van 11 maart 2017.  De aangepaste wijzigingen TuR en AWR hier ook 
toevoegen. 
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C. Voorstel wat betreft de vast te stellen Promotie/Degradatieregelingen voor het seizoen 
2017/2018: 
- vast te stellen en te publiceren na goedkeuring van het reglementsvoorstel op de 
Jaarvergadering, uiterlijk op 30 juni 2017; 
- bij de inhoud wordt al zoveel mogelijk uitgegaan van de nieuwe opzet; 
- als er wijzigingen of aanvullingen gewenst blijken, kunnen die nadien worden doorgevoerd 
tot uiterlijk 30 juni 2018, liefst in een zo klein mogelijk aantal besluiten zodat iedereen het 
nog kan volgen; 
- in elke regeling 2017/2018 aan het slot de volgende bepaling opnemen: 
 
Slotbepaling 
Deze Promotie/Degradatieregeling kan tot uiterlijk 30 juni 2018 waar nodig worden 
aangepast en aangevuld met het oog op de samenvoeging van Bonds- en Regiocompetitie 
met ingang van het seizoen 2018/2019. 
 

10.2 Wijziging Statuten 
 
Door het Instituut voor de Sport Rechtspraak (ISR) en Emiel Krijt van NOC*NSF zijn we attent 
gemaakt op reglementswijzigingen t.a.v. de aanklager in het tuchtrecht en de verplichtingen 
vanuit de Minimale Kwaliteitseisen rond Matchfixing. Deze reglementswijzigingen zijn 
verplicht voor alles sportbonden die lid zijn van NOC*NSF. 
 
De ISR-reglementen zijn om n.a.v. deze punten herschreven met de toevoeging van de 
aanklager in de sportrechtspraak. De aanklager heeft als functie om de eerste meldingen van 
misstanden binnen de thema’s doping, SI en matchfixing te (laten) onderzoeken en kan een 
zaak aanbrengen bij de tuchtcommissie. Hij/zij heeft ook de mogelijkheid om een zaak te 
schikken of te seponeren (behalve bij dopingzaken). De aanklager heeft een zelfstandige rol 
en opereert namens de - bij het ISR aangesloten – sportorganisaties 
 
Vanaf nu biedt het ISR, naast de reeds bestaande Tuchtkamers (voor algemeen tuchtrecht, 
doping-, en SI) en Geschillenbeslechting (Arbitrage, arbitrage sportsponsoring, bindend 
advies en mediation), ook een tuchtkamer voor Matchfixing. Voor de toepassing van het 
reglement Matchfixing is een statutenwijziging noodzakelijk en zal de overeenkomst met het 
ISR aangepast worden. 
 
10.2.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3 
10.2.2   Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2 
10.2.3  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9 
10.2.4  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 
10.2.5   Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1 
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A. Statuten bond verplichte artikelen naar aanleiding van invoering aanklager  
De statuten van bij het ISR aangesloten bonden kennen een gesloten stelsel van door het ISR 
dwingend opgelegde bepalingen. Deze bepalingen moeten op een aantal punten worden 
aangepast. Dit hoofdstuk betreft deze aanpassingen. 

1. Orgaan 

ISR: Artikel X statuten van de bond veranderen, zodanig dat de aanklager een orgaan wordt 
in de zin van boek 2 BW, zodat juridische geldende besluiten kunnen worden genomen: 
 

 Voor de duur van de in lid X bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de bond. 
De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de bond 
en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond.  

 Wijzigen in: Voor de duur van de in lid X bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een 
orgaan van de bond. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in 
naam van de bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de bond. De 
aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde 
reglement[EN]. De maatregel geldt als maatregel van de bond.   

 Ook staat er wel: Organen van de bond zijn het bondsbestuur en de bondsraad, een 
sectiebestuur en een sectieraad, een afdelingsbestuur, een afdelingsvergadering, de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten 
door de bondsraad zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 
beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

 Wijzigen in: Organen van de bond zijn het bondsbestuur [OF HOE DAN OOK IN DE 
BOND GENOEMD] en de xxx, de aanklager, tuchtcommissie en de commissie van 
beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede die personen en 
commissies die op grond van de statuten door de bondsraad zijn belast met een nader 
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.  
 

2. Tuchtrechtspraak 

ISR: tuchtrechtspraak uitbreiden naar aanklager 

 Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak 
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van DE VAN TOEPASSING 
VERKLAARDE REGLEMENTEN/HET VAN TOEPASSING VERKLAARDE X-REGLEMENT van 
het Instituut Sportrechtspraak. 

 Toevoegen, de aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het 
ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

 Deze tekst komt boven de volgende “vaste tekst”: Tenzij anders met het Instituut 
Sportrechtspraak is overeengekomen geschiedt de tuchtrechtspraak in de bond met 
uitsluiting van andere organen door de tuchtcommissie en commissie van beroep van 
het Instituut Sportrechtspraak. 
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 Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de bond is de 
tuchtrechtspraak van de bond van toepassing. De tuchtrechtspraak geschiedt door de 
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak.  
 

3. Benoeming  

 
ISR: Benoeming aanklager, taken bevoegdheden: 

 De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd 
door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

 Wijzigen in: De aanklager(s), leden van de tuchtcommissie en van de commissie van 
beroep worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

 Het betreffende X reglement en/of het Dopingreglement [TOEVOEGEN 
REGLEMENTEN DIE BOND VAN TOEPASSING HEEFT VERKLAARD KRACHTENS 
OVEREENKOMST] regelen de wijze van het benoemen van de leden van de 
tuchtcommissie en van de commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden 
en werkwijze, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de 
rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

 Toevoegen artikel: Het betreffende Xreglement [TOEVOEGEN REGLEMENTEN DIE 
BOND VAN TOEPASSING HEEFT VERKLAARD KRACHTENS OVEREENKOMST] regelt de 
wijze van het benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager 
aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, 
besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene 
kan doen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding 
zijnde lid.  
 

4. Aansprakelijkheid 

ISR: uitsluiting aansprakelijkheid: 

 Indien een beslissing, XXX tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt 
vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op 
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt 
op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of 
evenement.  

 Wijzigen: Indien een beslissing van de aanklager, XXX tot gevolg heeft dat een besluit 
nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden 
enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan 
worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een 
wedstrijd en/of evenement.  

 De door het Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een overeenkomst uit te 
oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, 
alsmede voor rekening en risico van de bond. De bond vrijwaart het Instituut 
Sportrechtspraak, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend 
adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn 
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deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van 
zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en 
mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut 
Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging 
door het Instituut Sportrechtspraak in de bond.  

 Toevoegen aanklagers in rijtje niet aansprakelijk te stellen personen: De door het 
Instituut Sportrechtspraak in de bond krachtens een overeenkomst uit te oefenen 
tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede 
voor rekening en risico van de bond. De bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, 
zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend 
adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn 
deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van 
zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en 
mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut 
Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging 
door het Instituut Sportrechtspraak in de bond.  

5. Onverenigbaarheid 

ISR: onverenigbaarheid van functies 

 Toevoegen: Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, een sectiebestuur 
(indien e.e.a. bestaat), de ledenraad (indien e.e.a. bestaat), de tuchtcommissie of de 
commissie van beroep wordt benoemd.  NB: soms zijn er ook plaatsvervangende 
ledenraad-leden e.a. Dan ook regelen dat deze functies onverenigbaar zijn.  
 

6. Schikkingsvoorstel, bindend karakter 

 
Beslissingen aanklager 

 Toevoegen: Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de 
aanklager is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de bond als 
voor de bond zelf. Alle leden, organen en commissies van de bond zijn gehouden mee 
te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s). 
 

B. Statuten bond verplichte artikelen n.a.v. aansluiting ISR op gebied matchfixing 
 
1. Wijzigingen statuten bond NAAST WIJZIGING AANKLAGER ZIE BLAUWDRUK:  
Overal waar de reglementen of het reglement benoemd is in de statuten waarvoor de bond 
is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak [BIJVOORBEELD DOPING REGLEMENT, 
REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE] toevoegen Reglement Matchfixing 
 
2. Overeenkomst ISR-Bond 
Alle overeenkomsten tussen het instituut Sportrechtspraak en de bonden die willen 
aansluiten voor matchfixing moeten worden aangepast en gesloten opdat het reglement 
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing is als reglement van de bond. 
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Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Competitiereglement en de 
Statuten goed te keuren. 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

10.1 Goedkeuring wijziging Competitiereglement: 

 10.1.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4 

 10.1.2 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a 

 10.1.3. Wijziging hoofdstuk 1, artikel 2, lid 2, sub b 

10.2 Goedkeuring wijziging Statuten: 

 10.2.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3 

  10.2.2   Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2 

 10.2.3  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9 

 10.2.4  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 

 10.2.5   Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1 
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Agendapunt 11  Verkiezing leden bondsbestuur 

 
Inhoud agendapunt: 
11. Verkiezing bestuursleden: 

 
 

Korte samenvatting van het agendapunt: 
De volgende leden van het bondsbestuur zijn demissionair: 
Bram Reudink, Ger Tabeling, Rémon Verbeek, Ton Wijers en Clemens Wortel.   
 
 

De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

11 Geen. 
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Agendapunt 12  Verkiezing leden Commissies 

 
Inhoud agendapunt: 

12. Verkiezing leden commissies  
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
De zittingstermijn van leden van de commissies van de Bondsvergadering is 3 jaar. Zij 
kunnen na afloop worden herkozen. Deze herverkiezing geldt in 2017 voor drie leden.  
 
De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

12.1 Goedkeuring herbenoeming Gilbert Kortenaar tot lid van de 
Reglementscommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar. 

12.2 Goedkeuring herbenoeming Jos Smeets tot lid van de Commissie van Beroep 
voor de reglementaire termijn van drie jaar. 

12.3 Goedkeuring herbenoeming Tamara Jille tot lid van de Financiële commissie 
voor de reglementaire termijn van drie jaar. 

12.4 Goedkeuring benoeming Harti Dumatubun tot lid van de Tuchtcommissie 
voor de reglementaire termijn van drie jaar. 

 

 


