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Agendapunt 6.  Reglementswijzigingen  
 
Agendapunt 6.2. Wijziging Algemeen Reglement 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Hoofdstuk 1 artikel 3 lid sub k 
 
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 5. 
 
6.2.1 Wijziging artikel I.3, lid 3 sub k 

 
HOOFDSTUK I LEDEN 
 
 
 Algemene verplichtingen van de leden 
 Artikel 3 
 1. Een lid-vereniging is verplicht in haar statuten te bepalen dat: 
T  a. de vereniging bevoegd is om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij 

Badminton Nederland. Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds 
onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van 
Badminton Nederland. 

   De verenigingen die na 1 augustus 1989 een verzoek indienen tot toelating tot 
het lidmaatschap van Badminton Nederland dienen in hun statuten te bepalen 
dat "de vereniging bevoegd is om ten aanzien van een natuurlijk persoon een 
verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van Badminton Nederland in te die-
nen. Het bestuur dient dit verzoek steeds onverwijld in, overeenkomstig de ter 
zake geldende voorschriften van Badminton Nederland. 

  b. de vereniging bevoegd is om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid, 
anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van 
Badminton Nederland namens de betrokken persoon diens lidmaatschap van 
Badminton Nederland op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging 
steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van 
Badminton Nederland; 

  c. de leden verplicht zijn de Statuten, de reglementen en/of besluiten van organen 
van Badminton Nederland alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepa-
lingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen 
waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van 
Badminton Nederland in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld; 

T  d. ingeval een lid uit het lidmaatschap van Badminton Nederland wordt ontzet de 
vereniging reeds op die grond verplicht is door opzegging tot onmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan; 

T  e. aan een lid het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, wanneer het 
lid het lidmaatschap van Badminton Nederland heeft opgezegd dan wel wan-
neer Badminton Nederland aan het lid het lidmaatschap van Badminton 
Nederland heeft opgezegd; 
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  f. van de hiervoor onder a. tot en met e. genoemde bepalingen kan het Bondsbe-
stuur, met voorafgaande toestemming van de Reglementscommissie, 
dispensatie verlenen, voor zover in de verenigingsstatuten bepalingen zijn c.q. 
worden opgenomen die inhoudelijk overeenstemmen met de onder a. tot en 
met e. omschreven bepalingen. 

  g. De contributie van nieuwe tot het lidmaatschap van Badminton Nederland 
toegelaten verenigingsleden is verschuldigd met ingang van de eerste dag van 
de maand waarin het verzoek om toelating tot het lidmaatschap bij Badminton 
Nederland is ingediend. 

 2. Een lid-vereniging zijnde een omni-vereniging is verplicht in haar statuten te bepalen 
dat de vereniging bevoegd is om namens de tot de vereniging toegetreden c.q. 
toetredende leden een verzoek tot toelating in te dienen alsook bij het ophouden 
van het lidmaatschap bevoegd is tot het afmelden bij de landelijke en regionale 
sportorganisatie van die sport waarvoor men zich bij de vereniging heeft aange-
meld; de vereniging draagt daarvoor zorg conform de voorschriften van de 
betrokken organisatie. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten, 
Reglementen en besluiten van de landelijke en regionale sportorganisaties waarvoor 
zij als lid zijn aangemeld. De vereniging is bevoegd om aan deze sportorganisaties 
alle gevraagde inlichtingen omtrent de vorenbedoelde leden te verstrekken. 

 3. Een lid-vereniging is voorts verplicht: 
  a. te zorgen dat haar statuten en reglementen voldoen aan de door Badminton 

Nederland gestelde en te stellen eisen; 
  b. schriftelijk kennis te geven aan het Bondsbestuur van wijzigingen in haar 

statuten, binnen tien werkdagen nadat tot die wijziging is besloten; 
  c. namens Badminton Nederland van de bij haar aangesloten leden gelden te 

incasseren en op de door Badminton Nederland voorgeschreven wijze en tijd af 
te dragen, zoals de bondscontributie en andere voor alle leden geldende 
bijdragen; 

  d. haar boekhouding, rekeningen, ledenlijsten en zo nodig verdere bescheiden, 
alsmede bescheiden betrekking hebbende op georganiseerde wedstrijden op 
verzoek ter inzage te geven aan het Bondsbestuur of zijn gemachtigde; dit ver-
zoek wordt met redenen omkleed; 

  e. met een vertegenwoordiger van haar bestuur aanwezig te zijn op de regionale 
controlebijeenkomsten waarvoor zij is opgeroepen, en daarbij de onder sub d 
bedoelde bescheiden, als gespecificeerd in de oproep, ter inzage over te leggen; 

  f. opgave te doen van wijzigingen die zich ten aanzien van de functies van 
voorzitter, secretaris en penningmeester in het bestuur van de lid-vereniging 
hebben voorgedaan. De wijzigingen dienen binnen tien werkdagen nadat de 
desbetreffende mutatie(s) heeft (hebben) plaatsgevonden op het bondsbureau 
in te komen op daartoe door het Dagelijks bestuur vast te stellen formulieren; 

  g. mede-aansprakelijk te zijn voor de door de Bondsvergadering opgelegde 
heffingen per lid; 

  h. om één of meer van haar spelers, die gekozen is/zijn voor een verte-
genwoordigend team, gelegenheid te geven voor dat team uit te komen en aan 
de training daarvoor deel te nemen. Een vertegenwoordigend team is een team 
dat door het Bondsbestuur als zodanig is aangemerkt; 
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T  i. om na kennisneming van een uitgesproken royement de betrokkene met 
onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het 
onherroepelijk worden van het uitgesproken royement de betrokkene met 
onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, als 
bedoeld in art. 35 lid 1 onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

  j. bij wijziging van haar statutaire naam de nieuwe naam schriftelijk ter 
goedkeuring voor te leggen aan het Bondsbestuur binnen tien werkdagen nadat 
tot die wijziging is besloten; een dergelijk verzoek dient vergezeld te zijn van een 
uittreksel van de notulen van de vergadering alwaar tot naamswijziging werd 
besloten. 

   Het Bondsbestuur kan goedkeuring weigeren indien de nieuwe naam: 
   1. in strijd is met de goede zeden; 
   2. in strijd is met de statuten en reglementen van Badminton Nederland; 
   3. ernstig gevaar oplevert voor verwarring met de naam van een andere lid-

vereniging. 
   Indien de nieuwe naam in totaal meer dan 30 posities beslaat, kan het 

Bondsbestuur tevens als voorwaarde voor goedkeuring stellen dat de lid-
vereniging naast de nieuwe naam een verkorte verenigingsnaam opgeeft die 
minder dan 30 posities beslaat. De organen van Badminton Nederland zijn in dat 
geval gerechtigd om de lid-vereniging met deze verkorte naam aan te duiden. 

   Zolang, respectievelijk indien de nieuwe naam niet is goedgekeurd, is de lid-
vereniging verplicht om uitsluitend haar oorspronkelijke statutaire naam te 
gebruiken; 

  k. voor het gebruik van sponsornamen, in de aanduiding van individuele teams, 
vooraf een verzoek tot goedkeuring voor te leggen aan de Landelijke 
Commissie Wedstrijdzaken (LCW) volgens regels gesteld in het Algemeen 
Wedstrijd Reglement(AWR). 

 
 4. Een lid-vereniging is bevoegd: 
  a. wedstrijden te organiseren met inachtneming van de bepalingen van het 

Toernooireglement; 
  b. deel te nemen aan de landelijke en regionale competities, georganiseerd door 

Badminton Nederland, zulks met inachtneming van de bepalingen van het 
Competitiereglement. 

 5. Leden zijn verplicht desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen 
en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan een orgaan van de 
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel aan een door dit orgaan aange-
wezen ander orgaan; dit verzoek wordt met redenen omkleed. 

 
   


