
Leusden, 6 november 2016 
Collega Afgevaardigde, 
 
Inleiding  
Op de ‘ingelaste’ Bondsvergadering van 13 december 2014 is door mij onder meer 
aangegeven om in Hoofdstuk V artikel 3.1.a. de tekst eveneens aan te passen door het 
woord ‘maximaal’ in de tekst toe te voegen. In die vergadering werd duidelijk dat deze 
‘extra toevoeging/wijziging’ niet kon worden meegenomen in het ter beslissing 
voorgelegde document (wijziging hoofdstuk V, artikel 8 lid 1a en hoofdstuk VII, artikel 4 
lid 3). Tijdens die bondsvergadering heb ik toegezegd een wijzigingsvoorstel met 
betrekking tot hoofdstuk V, artikel 3.1a in te dienen.   
 
Graag leg ik nu twee onderdelen als ‘voorstellen tot wijziging van de statuten’ aan u 
voor. 
 
Onderdeel I (inhoudelijk) 
Artikel V.3.1.a van de Statuten van de vereniging Badminton Nederland bepaalt: 
 
“De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland. Zij bestaat 
uit tweeëndertig stemgerechtigde afgevaardigden (de afgevaardigden). ” 
 
 
 
Onderdeel II (toegankelijkheid) 
Met betrekking tot de toegankelijkheid van de uit 36 bladzijden bestaande statuten 
ontbreekt: 

a. bij de inhoudsopgaaf de nummering van de bladzijden; 
b. op elke bladzijde de vermelding van het hoofdstuk met nummer en titel; 
c. daar waar voor een artikel(lid) een ‘T’ is aangegeven, die nummering van die 

‘T’-aanduiding (zoals nummering ook gebruikelijk is bij voetnoten).  
d. op de laatste bladzijde (36) de vindplaats van de “ … toelichting, 

respectievelijk een uitspraak …” bij de ‘T’-aanduidingen.    
Voor zover het toevoegen van deze (nummering van de bladzijden bij de 
inhoudsopgave; kop- of voettekst; T-notaties) wijzigingen dienen te worden gezien als 
wijzigingen op de statuten, is ook dit onderdeel betrokken bij mijn wijzigingsvoorstel ter 
besluitvorming van de (eerstvolgende gelegenheid bij de) Bondsvergadering.   
 
 
Voorstel: 
1. Wijziging van Artikel V.3.1.a van de Statuten van de vereniging Badminton 

Nederland in: 
“De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland. Zij 
bestaat uit maximaal tweeëndertig stemgerechtigde afgevaardigden (de 
afgevaardigden). ” 
 

2. toevoeging nummering bladzijden bij de inhoudsopgave; 
 
3. toevoeging op elke bladzijde het hoofdstuk met nummer en (hoofdstuk)naam aan 

te geven als kop- of voettekst; 



 
4. daar waar voor een artikel(lid) een ‘T’ is aangegeven, die ‘T’-aanduiding te 

voorzien van een nummer (zoals ook gebruikelijk is bij voetnoten).  
 

5. Op de laatste bladzijde (36) van de statuten achter de ‘T’-nummeraanduidingen, 
verwijzingen toevoegen naar de vindplaats van de “ … toelichting, respectievelijk 
een uitspraak …”. 
 

 
Gebruikmakend van het recht van initiatief verzoek ik dit voorstel ter bespreking op de 
agenda te zetten van de bondsvergadering van 12 november 2016 als ‘ingekomen stuk’ 
en eveneens te agenderen als een agendapunt ter besluitvorming op de eerstvolgende 
daarvoor in aanmerking komende bondsvergadering (rekening houdend met de ‘zes 
weken termijn’). Om die reden zend ik mijn voorstel eveneens naar de Algemeen 
Manager en Contactpersoon regio Centrum van het Bondsbureau, mevrouw Barbara 
Mura.  
 
Indien u vragen heeft over en / of een toelichting wenst op mijn verzoek dan ben ik ook 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 4815 0404. 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Braaksma 
Afgevaardigde 
Regio Centrum  
 
  
 
 
 
 


