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Agendapunt 5.1  Leeswijzer wijzigingen Statuten en Reglementen 
 
Algemeen 
De wijzigingen zijn gemarkeerd in de documenten. Na de Bondsvergadering zullen de 
documenten volgens de laatste huisstijl worden ingedeeld en opgemaakt. 
 
Statuten 

1. De T-aanduiding in de kantlijn is verwijderd. Deze T gaf aan dat er een toelichting of 
een uitspraak aan het betreffende artikel/lid of sublid zou zijn. Deze stammen echter 
nog uit het verre verleden en zijn ooit opgenomen geweest in een Vademecum. 
Uitgangspunt van alle artikelen moet zijn dat deze geen toelichting behoeven en of er 
ooit in het verleden een uitspraak is geweest over een artikel is nu niet meer relevant 

2. Alle artikelen zijn doorgenummerd. Dit komt de leesbaarheid en de eenduidigheid 
van de verwijzingen ten goede. 

3. De taken en verantwoordelijkheden van de Financiële Commissie (FC) zijn verplaatst 
naar het Algemeen Reglement. Daar stonden al een aantal artikelen over de FC. Het 
is ook de plaats waar de taken en verantwoordelijkheden van andere commissies 
zoals de Reglementscommissie zijn opgenomen. 

4. Verwijzingen naar de Tuchtcommissie en de Beroepscommissie van het ISR 
geschieden onder expliciete vermelding van het ISR, bij alle overige verwijzingen naar 
de Tuchtcommissie en de Beroepscommissie wordt bedoeld de Tuchtcommissie en 
de Beroepscommissie van Badminton Nederland. Nu werd het in alle gevallen elke 
keer geheel uitgeschreven. 

5. Verwijzingen naar artikelen zijn aangepast, ook naar artikelen in andere 
reglementen. 

6. Kleine tekstuele wijzigingen bij meerdere artikelen in diverse hoofdstukken. 
 
Algemeen Reglement 

1. De T-aanduiding in de kantlijn is  verwijderd. Deze T gaf aan dat er een toelichting of 
een uitspraak aan het betreffende artikel/lid of sublid zou zijn. Deze stammen echter 
nog uit het verre verleden en zijn ooit opgenomen geweest in een Vademecum. 
Uitgangspunt van alle artikelen moet zijn dat deze geen toelichting behoeven en of er 
ooit in het verleden een uitspraak is geweest over een artikel is nu niet meer relevant 

2. Alle artikelen zijn doorgenummerd. Dit komt de leesbaarheid en de eenduidigheid 
van de verwijzingen ten goede. 

3. De taken en verantwoordelijkheden van de Financiële Commissie vanuit de statuten 
zijn toegevoegd aan de artikelen die reeds in het Algemeen Reglement stonden. 

4. Verwijzingen naar artikelen zijn aangepast, ook naar artikelen in andere 
reglementen. 

5. Kleine tekstuele wijzigingen bij meerdere artikelen in diverse hoofdstukken. 
 
Algemeen Wedstrijdreglement 

1. De T-aanduiding in de kantlijn is verwijderd. Deze T gaf aan dat er een toelichting of 
een uitspraak aan het betreffende artikel/lid of sublid zou zijn. Deze stammen echter 
nog uit het verre verleden en zijn ooit opgenomen geweest in een Vademecum. 
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Uitgangspunt van alle artikelen moet zijn dat deze geen toelichting behoeven en of er 
ooit in het verleden een uitspraak is geweest over een artikel is nu niet meer relevant 

2. Alle artikelen zijn doorgenummerd. Dit komt de leesbaarheid en de eenduidigheid 
van de verwijzingen ten goede. 

3. Artikel 10, 11, 15 en 23 zijn nieuw. Dit zijn de passages uit het Competitiereglement 
en Toernooireglement die in het voorstel stonden dat op 17 december 2022 in de 
Bondsvergadering is besproken. 

4. Kleine tekstuele wijzigingen bij meerdere artikelen in diverse hoofdstukken. 
 
 
Tuchtreglement 

1. Alle artikelen zijn doorgenummerd.  
2. De T-aanduiding in de kantlijn is verwijderd. Deze T gaf aan dat er een toelichting of 

een uitspraak aan het betreffende artikel/lid of sublid zou zijn. Deze stammen echter 
nog uit het verre verleden en zijn ooit opgenomen geweest in een Vademecum. 
Uitgangspunt van alle artikelen moet zijn dat deze geen toelichting behoeven en of er 
ooit in het verleden een uitspraak is geweest over een artikel is nu niet meer relevant 

3. Uitbreiding van de artikelen bij de hoofdstukken Algemene Bepalingen  en 
Tuchtrechtelijke organisatie. 

4. Kleine tekstuele wijzigingen bij meerdere artikelen in diverse hoofdstukken. 
 
 
 


