Procedure afgelastingen
Afgelastingen
Hoewel het bij badminton niet veelvuldig aan de orde is, zijn er (weers)omstandigheden
denkbaar op basis waarvan kan worden besloten tot gehele of gedeeltelijke afgelasting. Hierbij
valt te denken aan zeer zware storm, ijzel of mist. In deze omstandigheden wordt door het
KNMI via radio/televisie en internet een waarschuwing afgegeven om alleen indien
noodzakelijk de weg op te gaan.
In het algemeen kan tot afgelasting worden overgegaan wanneer het niet verantwoord is om de
weg op te gaan, hetzij landelijk, hetzij in een bepaalde regio. Specifieke redenen tot
afgelastingen kunnen zijn:
- Landelijk of regionaal weeralarm door KNMI, of aankondiging van extreem weer of
gevaarlijk weer (kleur rood, oranje of geel);
- Dreiging of uitvoering van een terroristische aanval in Nederland waardoor wegen
worden afgezet c.q. eveneens wordt geadviseerd thuis te blijven.
- Andere door de overheid via media kenbaar gemaakte waarschuwingen om zoveel mogelijk
thuis te blijven (bijv. overstroming).
Afgelasting Bondscompetitie
Indien een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, kan Badminton Nederland
besluiten de Bondscompetitie geheel of gedeeltelijk af te gelasten. De beslissing hiertoe wordt
na overleg genomen door de Coördinator Afgelastingen, volgens onderstaande procedure. Het
initiatief tot afgelasting kan komen van de Coördinator Afgelastingen zelf, vanuit de LCW of
van de Afdeling Wedstrijdzaken van het Bondsbureau.
Communicatie
Indien wordt besloten tot afgelasting, wordt dit gecommuniceerd via het internet
(www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/afgelastingen) en via Teletekst (Eredivisie).
Uitvoering
Vanuit de LCW zijn twee personen belast met afgelasting, de Coördinator Afgelastingen en
zijn plaatsvervanger. Een van beiden is in ieder competitieweekend bereikbaar via 0614373357. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de dienstdoende Coördinator Afgelastingen.
Bij gehele of gedeeltelijke afgelasting vallen de eventueel door verenigingen gemaakte
kosten onder het gebruikelijke wedstrijdrisico en deze worden daarom niet vergoed.
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Afgelastingen regiocompetitie
1) Ook op Regioniveau kan worden besloten tot afgelasting van de desbetreffende
Regiocompetities. Dit is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende regio. De RCW
informeert dan zelf de Regio, en brengt tevens de Coördinator Afgelastingen op de
hoogte, die zorg draagt voor publicatie op de website van Badminton Nederland.
2) Als een afgelasting van de Bondscompetitie door de Coördinator Afgelastingen een
specifieke Regio raakt, informeert de Coördinator de desbetreffende
gebiedscontactpersoon en de RCW over de genomen beslissing. De Regio beslist zelf over
de afgelasting van de onder haar vallende Regiocompetities. Zie verder punt 1.
De Coördinator Afgelastingen informeert voorts alle gebiedscontactpersonen over een
afgelasting in de Bondscompetitie door middel van een SMS.
Bij deze procedure hoort de bijlage met de gegevens van contactpersonen
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Aanleiding:
- weeralarm / weerwaarschuwing door KNMI/ANWB ?
- advies overheid om thuis te blijven (bv bij terreuraanval)

Coördinator Afgelastingen inlichten
door LCW, Bondsbureau gebiedscontactpersonen en / of de RCW’s: 06-14373357

Coördinator Afgelastingen overlegt met:
- voorzitter LCW
- comp. verantwoordelijke Bondsbureau
- comp. verantwoordelijke Regio (indien
van toepassing)

Coördinator Afgelastingen besluit
tot gehele of gedeeltelijke
afgelasting bondscompetitie

Coördinator Afgelastingen:
- Plaatst afgelasting op website Badminton Nederland
www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/afgelastingen
- Informeert Teletekst (voor Eredivisiewedstrijden)
- Informeert Badminton Nederland, afd. Communicatie, die
een persbericht laat uitgaan.
- Informeert Regio’s door SMS

Verenigingen met een afgelaste wedstrijd:
- informeren CCP tegenstander
- informeren aangestelde WF’n (tel.nummer via Coördinator)
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