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Agendapunt 5  Voorstel aanpassing verantwoordelijke organen Statuten en 

Reglementen 

 

Toelichting 

In de bondsvergadering van 19 november 2022 is de behoefte geuit om voorafgaand aan de 

inhoudelijke wijzigingen van de Reglementen inzage te krijgen en goedkeuring te verlenen 

aan een nieuw model waarin wordt bepaald welk orgaan van Badminton Nederland 

verantwoordelijk is voor (de vaststelling van) Statuten en Reglementen. De organen in 

kwestie zijn de Bondsvergadering en het Bondsbestuur. 

Daarnaast is verzocht, refererend naar de Bondsvergadering van 2 april jl, om de passages in 

het Competitiereglement te benoemen die het beleid van Badminton Nederland raken. 

Daarvan is aangegeven dat deze moeten worden besproken in de Bondsvergadering.  

Om het praktisch uitvoerbaar te houden, is in dit voorstel opgenomen dat deze passages 

worden verplaatst naar het Algemeen Wedstrijdreglement(AWR). 

 

Huidig model 
De huidige reglementen, uitvoeringsregelingen en overige regelingen staan hieronder 
vermeld, gegroepeerd naar (eind)verantwoordelijk orgaan.  

Bondsvergadering Statuten 

Algemeen Reglement 

Algemeen Wedstrijd Reglement 

Tuchtreglement 

Competitiereglement 

   Toernooireglement 

Beleid Debiteurenbeheer 

Regeling Onderscheidingen 

Regeling beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 

Klachtenregeling 

Zakelijke relaties afgevaardigden 

Bondsbestuur  UR Experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies 

UR Kleding en Reclame 

UR Accommodatievoorschriften 

UR Opgelegde kaarten 

Licentiereglement trainers 

Regeling vergoeding vrijwilligers 

Regeling vergoeding afgevaardigden 

Officiële Spelregels 



   

2 
 

Regeling maken en gebruiken foto's 

UR Nationale Ranglijst 

Uitleg Nationale Ranglijst 

UR Nationale Junior Ranglijst 

Gedragscode trainers/begeleiders BN 

UR Gedragscode 

Regeling erkenning en deelname licentiewaardige scholingen voor 

verlengen trainerslicentie 

UR Digitale Communicatie 

(UR) Toegestane shuttles 

Procedure afgelastingen 

Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen Bondscompetitie 

Administratiekosten Regiocompetitie 

UR Bondscompetitie 

UR Ere- en Eerste Divisie 

UR Inrichting competities 

UR voor het invallen in competities 

UR Promotie-Degradatie Bondscompetitie 

UR Richtlijnen voor het organiseren van toernooien 

Servicedocument Toernooireglement 

Bijlage bij het Toernooireglement 

Procedure Loting Referee 

UR Junior Master Circuit 

UR Master Circuit 

UR Parabadminton Circuit 
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Voorstel nieuw model 
De reglementen die gaan over de essentie van Badminton Nederland blijven vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Bondsvergadering. Dat zijn: 

   Statuten 

Algemeen Reglement 

Algemeen Wedstrijd Reglement 

Tuchtreglement 

Regeling Onderscheidingen 

Regeling beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 

Klachtenregeling 

 

Vervalt:  Zakelijke relaties afgevaardigden  

Dit document is een besluitdocument waarin één procedure staat beschreven die in het 

verleden door de Bondsvergadering is aangenomen. Deze procedure “hoe te handelen bij 

potentieel tegenstrijdig belang afgevaardigde” wordt als nieuw artikel opgenomen in  het 

Algemeen Reglement. 

 
In het Algemeen Wedstrijd Reglement worden de onderstaande (delen van) artikelen uit het 
Competitiereglement respectievelijk het Toernooireglement overgenomen vanwege de 
reden dat deze (delen van) artikelen het beleid en/of de essentie van Badminton Nederland 
raken. 
 
Competitiereglement H 2 artikel 10 lid 1 en 2 Zondagsverenigingen 
1. De Mannencompetitie en de Bondscompetitie in de 4e divisie en lager houden rekening met 

zondagsverenigingen.  

2. In  de Mannencompetitie, de jeugdcompetitie en in divisies van de Bondscompetitie waarin 

rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen, speelt een zondagsvereniging op zondag 

geen competitiewedstrijden 

Reden: Vastleggen van bijzondere status 
 
Competitiereglement H 6 artikel 5 Inschrijfgeld 
Verenigingen die aan een competitie deelnemen, betalen voor elk deelnemend team een 
jaarlijks door de Bondsvergadering te bepalen inschrijfgeld. 
 
Reden: valt onder beleid Badminton Nederland 
 
Competitiereglement H 6 artikel 22 Verplichting tot het doen opleiden en beschikbaar 
stellen van wedstrijdfunctionarissen 
1. Deelnemende verenigingen in de Bondscompetitie kunnen worden verplicht tot het doen 

opleiden van leden van hun vereniging tot nationaal bevoegd scheidsrechter of referee, 
alsmede tot het beschikbaar stellen van zulke wedstrijdfunctionarissen voor 
competitiewedstrijden van andere verenigingen dan de betrokken vereniging.  
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2. De in lid 1 genoemde verplichting is door het Bondsbestuur nader uitgewerkt in de regeling 
‘Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen’, opgenomen in de 
Uitvoeringsregeling Bondscompetitie. 

 
Reden: valt onder beleid Badminton Nederland vanwege een algemene verplichting van 
verenigingen 
 
Toernooireglement H 2 artikel 7 gelden 
1. Na goedkeuring van een toernooi is een bedrag verschuldigd, dat binnen tien werkdagen 

na dagtekening van de rekening moet zijn voldaan. 

2. Voor het wijzigen van een goedgekeurd toernooi op verzoek van de toernooiorganisator 

is een bedrag verschuldigd dat binnen tien werkdagen na dagtekening van de rekening 

moet zijn voldaan. 

3. In geval van een open toernooi is per deelnemer per onderdeel een toeslag verschuldigd. 

Indien dit toernooi een teamtoernooi betreft is een toeslag per team verschuldigd, 

ongeacht het aantal deelnemers per team en de exacte opzet van het toernooi. 

4. De Bondsvergadering stelt jaarlijks in de begroting de bedragen genoemd in lid 1, 2 en 3 

vast. 

5. De bedragen genoemd in lid 1, 2 en 3 zijn niet verschuldigd voor een toernooi dat 

rechtstreeks door de LCW of een RCW wordt georganiseerd. 

Reden: valt onder beleid Badminton Nederland 
 
Toernooireglement H 4 artikel 1 en 2  
Kampioenschappen 

Artikel 1 
1.a. Jaarlijks worden onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur de internationale 

kampioenschappen en de internationale jeugdkampioenschappen van Nederland 

gehouden; 

   b. In afwijking van Hoofdstuk I, art. 3, lid 1 worden bovengenoemde toernooien niet gespeeld 

volgens dit reglement, maar volgens de regels daartoe gesteld door de  BWF dan wel BEC; 

   c. De referee en zijn eventuele plaatsvervanger worden op voordracht van de BWF dan wel 

BEC door het Bondsbestuur aangesteld. 

2.     Jaarlijks worden door de LCW georganiseerd: 

   a. het nationaal kampioenschap van Nederland; 

   b. het nationaal jeugd kampioenschap van Nederland, eventueel afzonderlijk voor de 

verscheidene leeftijdsgroepen van jeugdspelers; 

   c. het nationaal veteranen kampioenschap van Nederland, eventueel afzonderlijk voor de 

verscheidene leeftijdsgroepen van veteranen. 

   d. het nationaal kampioenschap aangepast badminton van Nederland, eventueel afzonderlijk 

voor de verscheidene onderdelen van het aangepast badminton; 

   e. de nationale kampioenschappen voor regioteams, eventueel afzonderlijk voor de 

verschillende klassen. 

3. Jaarlijks worden door de desbetreffende RCW's georganiseerd: 
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   a. regiokampioenschappen; 

   b. regio jeugdkampioenschappen, eventueel afzonderlijk voor de verscheidene 

leeftijdsgroepen van jeugdspelers; 

   c. eventueel regio veteranenkampioenschappen, eventueel afzonderlijk voor de verscheidene 

leeftijdsgroepen van veteranen. 

  d. eventueel regionale kampioenschappen voor regioteams, eventueel afzonderlijk voor de 

verschillende klassen. 

4. De naamgeving van de onder lid 1, 2 en 3 genoemde kampioenschappen wordt vastgesteld 

door de organiserende instantie. 

 

Speelgerechtigdheid voor kampioenschappen 

Artikel 2 

1. Om aan een kampioenschap, vermeld in art. 1, te kunnen deelnemen, moet een speler 

voldoen aan het bepaalde in Hoofdstuk II, art. 5. 

2. Voor de kampioenschappen in lid 2 van art. 1 dient een speler de Nederlandse nationaliteit 

te hebben dan wel ingezetene van Nederland te zijn. 

3. Voor de kampioenschappen in lid 3 van art. 1 dient een speler zijn badmintondomicilie in het 

desbetreffende regio te hebben. Acceptatie van de inschrijving legt het badmintondomicilie 

vast. 

4. Voor de kampioenschappen sub b en c in lid 2 en 3 van art. 1 dient een speler te voldoen 
aan de desbetreffende leeftijdsbepalingen. 

 

Reden: verplichting van BNL om genoemde kampioenschappen te organiseren. 

 
De overige reglementen gaan over de uitvoering van Competities, Toernooien en andere 
activiteiten en die gaan vallen onder de operationele verantwoordelijkheid van het 
Bondsbestuur. De aanwezige regelingen worden waar mogelijk samengenomen en krijgen 
een duidelijke verwijzing naar het bovenliggend reglement waaruit deze uit voortkomt.  
Dit leidt tot de hieronder weergegeven structuur. 
 
Bondsbestuur  Competitiereglement 

    Waarin worden opgenomen: 

 Procedure afgelastingen 

Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen 

Bondscompetitie 

Administratiekosten Regiocompetitie 

UR Bondscompetitie 

UR Ere- en Eerste Divisie 

UR Inrichting competities 

UR voor het invallen in competities 

UR Promotie-Degradatie Bondscompetitie 

Toernooireglement 
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    Waarin worden opgenomen: 

UR Richtlijnen voor het organiseren van toernooien 

Servicedocument Toernooireglement 

Bijlage bij het Toernooireglement 

Procedure Loting Referee 

UR Junior Master Circuit 

UR Master Circuit 

UR Parabadminton Circuit 

Uitvoeringsregelingen Statuten (werktitel) 

 Gaat bevatten: 

Experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies 

Uitvoeringsregelingen Algemeen Reglement (werktitel) 

 Gaat bevatten: 

Regeling vergoeding vrijwilligers 

Regeling vergoeding afgevaardigden 

Uitvoeringsregelingen Algemeen Wedstrijdreglement (werktitel) 

 Gaat bevatten: 

Toegestane shuttles 

Opgelegde kaarten 

Kleding en Reclame 

Accommodatievoorschriften 

Nationale Ranglijst 

Uitleg Nationale Ranglijst 

Nationale Junior Ranglijst 

 

Officiële Spelregels 

Overig 

Regeling maken en gebruiken foto's 

Licentiereglement trainers 

Regeling erkenning en deelname licentiewaardige scholingen 

voor verlengen trainerslicentie 

Gedragscode trainers/begeleiders BN 

UR Gedragscode 

UR Digitale Communicatie  

Beleid Debiteurenbeheer 


