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STATUTEN 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
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 Art 21a: Begrippen 
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Hoofdstuk II: Leden 
 Art. 61: Leden 
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 Art. 83: Verplichtingen van de leden 
 Art. 93a: Communicatie met verenigingen 
 Art. 104: Einde lidmaatschap 
 Art. 115: Fusie van verenigingen 
 Art 126: Experimenteerregeling lidmaatschap en contributies 
 
Hoofdstuk III: Rechtspraak 
 Art. 13: Tuchtrechtspraak van Badminton Nederland  
 Art. 142: Kaders tuchtrechtspraak Badminton Nederland  
 Art. 152a: Rechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak 
  Overeenkomst en reglementen 
 Art. 162b: Beslechting van geschillen door Instituut Sportrechtspraak 
 Art. 172c: Tuchtrechtspraak door Instituut Sportrechtspraak 
 Art. 18: Onverenigbaarheid 
 
Hoofdstuk IV: Bestuur 
 Art. 19: Bondsbestuur 
 Art. 202: Verkiezing bestuursleden 
 Art. 213: Bestuursbevoegdheden 
 Art. 224: Dagelijks bestuur (vervallen) 
 Art. 2235: Overdracht 
 Art. 2346:  Verstrekking van ledengegevens aan derden 
 
Hoofdstuk V: Organisatie 
 Art. 2451: Organisatie 
 Art. 2561a: Regiovergadering  
 Art. 2671b: Toegang Regiovergadering 
 Art. 2781c: Besluitvorming Regiovergadering 
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 Art. 3012: Vertegenwoordiging 
 Art. 312: Bondsvergadering 
 Art. 3234: Bijeenroeping Bondsvergadering 
 Art. 3345: Toegang Bondsvergadering 
 Art. 3456: Bevoegdheden Bondsvergadering 
 Art. 3567: Agenda Bondsvergadering 
 Art. 3678: Leiding en besluitvorming 
 Art. 3789: Commissies 
 Art. 38910: Vaste commissies 
 Art. 11: Financiële Commissie 
 Art. 403912: Correctief referendum 
 Art. 40113: Toezending stukken 
 Art. 41214: Ambassadeurs van Badminton Nederland 
 
Hoofdstuk VI: Financiën 
 Art. 4231: Geldmiddelen 
 Art. 4342: Rekening en verantwoording 
 Art. 4453: Begroting 
 
Hoofdstuk VII: Reglementen 
 Art. 4561: Reglementen en besluiten 
 Art. 472: Regioreglementen 
 Art. 4683: Regelingen 
 Art.479 4: Statutenwijzigingen 
 
Hoofdstuk VIII: Ontbinding 
 Art. 50481: Ontbinding en vereffening 
 
 
Voor (leden van) artikelen waarop een toelichting, respectievelijk een uitspraak is verschenen, 
is dit in de linker kantlijn van het desbetreffende lid of artikel met 'T' aangegeven. 

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)
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HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Naam en zetel 
 Artikel 1 
 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Badminton Bond. Hij wordt verder in 

deze Statuten en in de reglementen aangeduid met:  Badminton Nederland. 
 2. Badminton Nederland heeft zijn zetel te Nieuwegein. 
 
 Begrippen 
 Artikel 21a 
 1. De Stichting Instituut Sportrechtspraak wordt in de statuten en reglementen nader 

aangeduid als het ‘Instituut Sportrechtspraak’. 
 2. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van Badminton Nederland worden 

in de statuten en reglementen aangeduid als ‘Tuchtcommissie Badminton 
Nederland’ en als ‘Commissie van Beroep Badminton Nederland’.  

 23. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak 
worden in de statuten en reglementen aangeduid als ‘Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak’ en als ‘Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak’. 

 
 Inrichting 
 Artikel 32 
T 1. Badminton Nederland bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
T 2. De regio’s van Badminton Nederland, alsmede de organen, als bedoeld in lid 3, bezit-

ten geen rechtspersoonlijkheid. 
 3. Organen van Badminton Nederland zijn: het Bondsbestuur, de Bondsvergadering, de 

Regiovergaderingen, de aanklager, de Tuchtcommissie Badminton 
NederlandTuchtcommissie en, de Commissie van Beroep van Badminton Nederland, 
alsmede personen en commissies die reglementair zijn belast met een nader 
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

 
 4. , Voor de duur van de overeenkomst die Badminton Nederland met hetde Stichting 

Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen, zijn de aanklager, de Tuchtcommissie 
en Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van de Stichtinghet 
Instituut Sportrechtspraak eveneens een orgaan van Badminton Nederland., alsmede 
personen en commissies die reglementair zijn belast met een nader omschreven taak 
en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

 54. Organen kunnen alleen bestaan uit leden van Badminton Nederland die geen werk-
nemer van Badminton Nederland zijn, tenzij het organen betreft waarvan de leden 
worden benoemd en ontslagen door het Bondsbestuur. Laatstbedoelde organen 
kunnen naast leden van Badminton Nederland mede uit werknemers van 
Badminton Nederland bestaan. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op de 
leden van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van de Commissie van 
Beroep Instituut Sportrechtspraak. 

 65. Badminton Nederland is ingeschreven in het Vereniginghandelsregister, dat wordt 
gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken te 
Utrecht. 
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 76. De Bondsvergadering van Badminton Nederland stelt het embleem en de vlag van 
Badminton Nederland vast. 

 
 Duur 
 Artikel 43 
 1. Badminton Nederland is op vijftien november 1931 opgericht en is nadien aangegaan 

voor onbepaalde tijd. 
T 2. Het bondsjaar loopt evenals het boekjaar van één januari tot en met één en dertig 

december. 
 
 Doel 
 Artikel 54 
 Badminton Nederland stelt zich ten doel: 
 1. het bevorderen en het doen bevorderen van de badmintonsport in welke verschij-

ningsvorm dan ook; 
 2. alles te doen wat tot het in lid  1 genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de 

ruimste zin van het woord. 
 3. Badminton Nederland is aangesloten bij: 
  a. The Badminton World Federation (BWF); 
  b. The Badminton Europe Confederation (BEC); 
  c. Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF); 
  d. De Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS). 
 4. Badminton Nederland geeft in Nederland leiding aan de badmintonsport. Hij treedt 

in en buiten Nederland op als de vertegenwoordigende organisatie voor de beoe-
fenaren van de badmintonsport. 

 5. Met uitsluiting van andere organisaties is Badminton Nederland gerechtigd tot het 
organiseren van: 

  a. Nationale en regiokampioenschappen; 
  b. Nationale en regiocompetities; 
  c. Internationale kampioenschappen; 
  d. Interlandwedstrijden. 
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HOOFDSTUK II  LEDEN 
 
 Leden 
 Artikel 61 
 1. Als lid van Badminton Nederland kunnen worden toegelaten: 
T  a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (lid-verenigingen), die uitsluitend 

dan wel mede het in Hoofdstuk I artikel. 5 4 van deze Statuten gestelde doel 
beogen; 

T  b. natuurlijke personen (verenigingsleden) die zich zowel voor het lidmaatschap van 
Badminton Nederland, als van de onder a bedoelde vereniging hebben aange-
meld. Werkende leden worden onderscheiden in senioren en jeugdleden, als na-
der geregeld in het Algemeen Reglement. Met verenigingsleden wordt in dit lid 
bedoeld een ieder die binnen de vereniging gerechtigd is tot het beoefenen van 
de badmintonsport op een andere dan incidentele basis; 

T  c. alle overige natuurlijke personen (persoonlijke leden), die zich voor het 
lidmaatschap van Badminton Nederland hebben aangemeld en die een functie in 
Badminton Nederland (gaan) uitoefenen, alsmede de ereleden en de leden van 
verdienste; onder functie wordt niet verstaan: het zijn van werknemer van 
Badminton Nederland of het functioneren als trainer dan wel docent. 

 2. a. Het Bondsbestuur beslist over een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap; 
  b. Het indienen van een verzoek tot toelating en de beslissing van het Bondsbestuur 

daarop worden nader geregeld in het Algemeen Reglement. 
  c. Op een verzoek tot toelating moet binnen tien weken zijn beslist. 
 3. In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende Bonds-

vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 4. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, als bedoeld in lid  1 onder b en c, die zich 

voor Badminton Nederland en/of de badmintonsport op eervolle wijze hebben 
onderscheiden respectievelijk zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan 
wie op voorstel van het Bondsbestuur door een Bondsvergadering met een 
meerderheid van tenminste twee/derde het predikaatpredicaat 'erelid' of 'lid van 
verdienste' is verleend. 

 
 Rechten van leden 
 Artikel 72 
 1. Leden van Badminton Nederland hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden en 

competities die worden georganiseerd of zijn goedgekeurd door Badminton 
Nederland, de BWF of leden van de BWF, dit volgens de daarvoor geldende bepalin-
gen. 

 2. Verenigings- en persoonlijke leden hebben onder andere recht op: 
  a1. ontvangst van een lidmaatschapskaart; verenigingsleden ontvangen de lidmaat-

schapskaart rechtstreeks, dan wel door tussenkomst van de betrokken vereniging; 
  b2. kennisneming van de Officiële Mededelingen door tussenkomst van hun 

vereniging; persoonlijke leden ontvangen de Officiële Mededelingen rechtstreeks; 
  c3. het bekleden van bondsfuncties; 
  d4. het deelnemen aan Badminton Nederland-cursussen; 
  e5. toegang tot de Bondsvergadering, voor zover de beschikbare plaatsruimte dit toe-
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laat. 
 
  
 Verplichtingen van de leden 
 Artikel 83 
 1. Leden van Badminton Nederland zijn verplicht: 
  a. de Statuten en reglementen van Badminton Nederland, de besluiten van één van 

zijn organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van zowel de 
Badminton World Federation (BWF), de Badminton Europe Confederation (BEC), 
als van Badminton Nederland na te leven; 

  b. de belangen van Badminton Nederland in het bijzonder en van de badminton-
sport in het algemeen niet te schaden; 

  c. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te 
leven; 

  d. zich te onthouden van het gebruik van of het doen gebruiken van ongeoorloofde 
middelen (doping) en zich te houden aan het (nationaal) Dopingreglement, en 
hun volledige medewerking te verlenen aan dopingcontroles en op het 
(nationaal) Dopingreglement gebaseerde besluiten van de Dopingautoriteit en 
haar commissies of organen na te leven; 

  e. zich te onthouden tegenover de leden en andere personen, van elke vorm van 
ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: directe 
of indirecte ongewenste uitlatingen en/of handelingen, die tot uiting komen in 
verbaal, non-verbaal, fysiek of psychisch gedrag jegens een persoon, dat door 
deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op diens 
integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. Onder ongewenste en ongewilde 
uitlatingen en/ of handelingen vallen in ieder geval seksuele intimidatie, agressie 
en geweld, pesten en discriminatie. Dergelijke gedragingen vallen onder het 
Tuchtreglement, het Reglement seksuele intimidatie of een ander reglement 
zoals vastgesteld door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

  f. Zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te 
handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het verloop 
van de sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van deze 
sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het 
verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. Leden 
zijn voorts verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de 
voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij zij 
betrokken zijn of waarop zij direct dan wel indirect enige mate van invloed 
(kunnen) hebben of enige andere overtreding als bedoeld in het Tuchtreglement 
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. Het in strijd handelen met deze 
bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Tuchtreglement 
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak 

  g. alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van Badminton Nederland 
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

T 2. a. De lid-verenigingen zijn bovendien verplicht hun volledige rechtsbevoegdheid te 
behouden en in hun Statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de 
vereniging toestemming wordt verleend om namens het toetredende  of 
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toegetreden lid een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van Badminton 
Nederland in te dienen. 

  b. De lid-verenigingen zijn verplicht om ten aanzien van elk toetredend lid van de 
vereniging onverwijld een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van 
Badminton Nederland in te dienen. Het is lid-verenigingen toegestaan nieuwe 
verenigingsleden een proefperiode van een maanddrie maanden aan te bieden. 
Tijdens deze proefperiode behoeft het betrokken nieuwe lid nog niet bij 
Badminton Nederland te worden aangemeld voor toelating tot het lidmaatschap. 

 3. Behoudens de in deze Statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde 
verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na 
voorafgaande toestemming van een Bondsvergadering. 

T 4. Door Badminton Nederland kunnen namens de leden geen contractuele verplichtin-
gen worden aangegaan, dan nadat het Bondsbestuur daartoe door een Bondsverga-
dering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard. 

  
 Communicatie met verenigingen 
 Artikel 93a 
 1. In bij uitvoeringsregeling te bepalen gevallen worden aan de lid-verenigingen te 

verzenden stukken of gegevens per e-mail verzonden. In principe kunnen alle 
vanwege Badminton Nederland aan lid-verenigingen te zenden stukken of gegevens 
daartoe worden aangewezen. In zulke gevallen geldt ten aanzien van de lid-
verenigingen de verzending per e-mail als de officiële bekendmaking respectievelijk 
toezending in de zin van deze Statuten en de reglementen. 

 2. Lid-verenigingen zijn verplicht een e-mail adres aan te houden en dit adres, alsmede 
wijzigingen daarvan, op te geven aan het bondsbureau. Van deze opgaven wordt per 
post en per e-mail een bevestiging gestuurd aan de betrokken lid-vereniging. Het 
bBondsbureau houdt een register bij van de opgegeven e-mail adressen. Dit register 
is bepalend voor de vraag welk e-mail adres door een lid-vereniging bij Badminton 
Nederland is geregistreerd. 

 3. Lid-verenigingen kunnen desgewenst per e-mail communiceren met Badminton 
Nederland. Het daarbij te hanteren e-mail adres van Badminton Nederland wordt 
regelmatig maar minstens één maal per jaar schriftelijk dan wel per e-mail 
meegedeeld aan de lid-verenigingen. Aan Badminton Nederland per e-mail 
verzonden stukken, opgaven of andere gegevens worden alleen als een geldige 
communicatie namens de betrokken lid-vereniging beschouwd als deze worden 
verzonden door een persoon die bevoegd is de lid-vereniging te 
vertegenwoordigen.welke, volgens de statuten van de vereniging, is gemachtigd de 
vereniging te vertegenwoordigenindien de zending is verzonden via het bij Badminton 
Nederland geregistreerde e-mail adres als bedoeld in lid 2. Als tijdstip van ontvangst 
geldt het tijdstip waarop de zending is binnengekomen op het hierboven genoemde 
e-mail adres van Badminton Nederland. Het bondsbureau houdt een register bij van 
alle van lid-verenigingen ontvangen e-mail zendingen. Dit register is bepalend voor de 
vraag op welk tijdstip een bepaalde zending op het bondsbureau is ontvangen en 
welke inhoud de betrokken zending heeft. De van lid-verenigingen ontvangen 
zendingen worden minstens zeven7 jaar bewaard. 

 4. In bij uitvoeringsregeling te bepalen gevallen en op bij die uitvoeringsregeling te 



 
 

 

 

Statuten Badminton Nederland 0311/20213  8 

bepalen wijze zijn lid-verenigingen verplicht gegevens of informatie op elektronische 
wijze te verstrekken aan Badminton Nederland. 

5. Indien er per e-mail stukken of gegevens aan lid-verenigingen worden verzonden 
waarvan verzending aan lid-verenigingen krachtens deze Statuten of de reglementen 
verplicht is, dienen bij de verzending maatregelen te worden genomen om de 
integriteit van de zending in voldoende mate te waarborgen. 

6. Het bondsbureau houdt een register bij van alle zendingen aan lid-verenigingen per e-
mail als bedoeld in dit artikel. Deze zendingen worden minstens 7zeven jaar bewaard. 
Het register is bindend voor de vraag op welke datum een bepaalde zending is 
verzonden en welke inhoud deze zending had. 

7. Van bovengenoemde registers wordt elke werkdag een veiligheidskopie gemaakt. 
8. Het bondsbestuur kan in specifieke gevallen lid-verenigingen ontheffing verlenen van 

dit artikel. 
 
 Einde lidmaatschap 
 Artikel 104 
 1. Het lidmaatschap eindigt: 
  a. van de lid-verenigingen door: opzegging, ontbinding, of royement; 
T  b. van de verenigingsleden en de persoonlijke leden door: 
   overlijden, alsmede door royement of opzegging door Badminton Nederland, 

door opzegging door het lid of door beëindiging als bedoeld onder a van dit lid, 
dan wel door opzegging of royement door zijn vereniging. In geval van opzegging 
en royement door de vereniging wordt het lidmaatschap van de natuurlijke 
persoon niet eerder door Badminton Nederland beëindigd dan nadat de 
opzegging of het royement in beroep door de vereniging is bevestigd of wanneer 
de mogelijkheid van beroep ongebruikt is gelaten. 

   Het bepaalde onder c blijft ten aanzien van het desbetreffende lid eventueel van 
toepassing. 

  c. behalve in geval van overlijden, opzegging of royement door Badminton 
Nederland eindigt het lidmaatschap van de verenigingsleden en de persoonlijke 
leden niet als zij uit andere hoofde reeds lid van Badminton Nederland zijn of blij-
ven. 

 2. a. Opzegging namens Badminton Nederland geschiedt door het Bondsbestuur. 
T  b. In geval van opzegging of royement door Badminton Nederland is de vereniging 

verplicht het lidmaatschap van het verenigingslid met onmiddellijke ingang op te 
zeggen, behalve in het geval de betrokkene van het royement in beroep komt in 
welk geval de vereniging het lid tot aan de uitspraak in beroep schorst. Wanneer 
binnen de vereniging ook andere takken van sport worden beoefend, geldt de 
opzegging of de schorsing uitsluitend ten aanzien van de badmintonsport. 

 3. Opzegging van het lidmaatschap door Badminton Nederland of door het lid kan 
slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van een 
maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van 
Badminton Nederland of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lid-
maatschap te laten voortduren. 

 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
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opgezegd. 
 5. Wanneer Badminton Nederland de verplichtingen van een lid verzwaart of diens 

rechten beperkt, is het lid bevoegd zijn lidmaatschap op te zeggen, waardoor het 
besluit van Badminton Nederland voor hem niet geldt. Deze opzegging is niet mogelijk 
bij wijziging van geldelijke rechten of verplichtingen. De opzegging dient te geschie-
den binnen één maand na plaatsing van het besluit van Badminton Nederland in de 
Officiële Mededelingen. 

 6. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in 
strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van Badminton 
Nederland of van één van zijn organen, of Badminton Nederland op onredelijke 
wijze benadeelt. 

  b. Royement kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden 
uitgesproken door de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie of 
de Commissie van Beroep Badminton NederlandCommissie van Beroep, 
respectievelijk door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak. 

  c. Van een door de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie 
respectievelijk Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak uitgesproken 
royement kan de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep gaan bij de Commissie van Beroep Badminton 
NederlandCommissie van Beroep respectievelijk de Commissie van Beroep 
Instituut Sportrechtspraak. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. 

 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 8. Behalve in het geval dat een lid is overleden, wordt enig gewezen lid, dat heeft 
opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op 
dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van Badminton Nederland of van één van zijn organen, of 
zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode 
kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om 
binnen de gestelde termijn bij de desbetreffende Commissie van Beroep in beroep te 
gaan. 

 
 Fusie van verenigingen 
 Artikel 115 
 1. Dit artikel is van toepassing op de volgende gevallen: 
  a. twee of meer lid-verenigingen vormen samen een nieuwe vereniging terwijl de 

oude lid-verenigingen worden ontbonden; de nieuwe vereniging wil lid worden 
van Badminton Nederland; 

  b. een aantal lid-verenigingen (één of meer) wordt samengevoegd met een andere 
vereniging (al dan niet lid van Badminton Nederland) die na de fusie blijft bestaan; 
de toegetreden lid-verenigingen worden ontbonden; de overgebleven vereniging 
wil lid blijven respectievelijk worden van Badminton Nederland; 

  c. in gevallen die niet geregeld zijn onder letter a of b kan het Bondsbestuur beslui-
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ten om dit artikel van toepassing te verklaren indien alle betrokken verenigingen 
hierom verzoeken. 

 2. De vereniging die in één van de gevallen genoemd in lid  1 overblijft als lid-vereniging 
of zich als zodanig aanmeldt, treedt in alle rechten en verplichtingen van de bij het 
geval betrokken oude lid-verenigingen indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

T  a. alle benodigde besluiten tot fusie, ontbinding, aanmelding en opzegging van de 
betrokken verenigingen zijn op rechtsgeldige wijze tot stand gekomen; 

  b. Badminton Nederland heeft een afschrift ontvangen van de notulen van de 
verschillende vergaderingen waarin deze besluiten zijn genomen; 

T  c. de datum van ontbinding van de oude lid-verenigingen is gelijk aan de datum van 
samengaan met een bestaande lid-vereniging of oprichting van een nieuwe 
vereniging; deze datum moet luiden: 1 april; 

  d. de vereniging die lid wenst te worden van Badminton Nederland heeft de ter zake 
geldende aanmeldingsprocedure doorlopen. 

 
 
 
Experimenteerregeling lidmaatschap en contributies 
Artikel 126 
1. Het Bondsbestuur is bevoegd om een uitvoeringsregeling “Experimenteerregeling 

 lidmaatschap en contributies” vast te stellen en te wijzigen, waarin bij wijze van 
 experiment wordt afgeweken van de bepalingen van hoofdstuk II van de Statuten, 
 alsmede van hoofdstuk I respectievelijk hoofdstuk VI, artikel. 19201, leden 2, 3 en 4, 
van het  Algemeen Reglement.   

2. De toegelaten afwijkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: 
  a. de personen en organisaties die kunnen worden toegelaten tot het 

lidmaatschap van Badminton Nederland; 
  b. de verplichtingen van de als lid toegelaten organisaties tot het aanmelden van 

hun leden en daarmee gelijk te stellen natuurlijke personen; 
  c. de diensten van Badminton Nederland waarop leden aanspraak hebben; 
  d. de bedragen die leden aan contributies verschuldigd zijn. 
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HOOFDSTUK III  RECHTSPRAAK 
 
 
 Tuchtrechtspraak (algemeen)van Badminton Nederland   
 Artikel 13  

1. 1. Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak 
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing 
verklaarde Tuchtreglementen, het reglement Matchfixingen, Tuchtreglement 
seksuele intimidatie en van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door 
het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut 
Sportrechtspraak.  

1.2. Naar aanleiding van een overtreding van de statuten, van de reglementen of van 
besluiten van Badminton Nederland is de tuchtrechtspraak van Badminton 
Nederland met inachtneming van het Tuchtreglement van Badminton Nederland 
van toepassing. Alle leden van Badminton Nederland zijn aan die tuchtrechtspraak 
onderworpen. 

32. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden overtredingen betreffende seksuele 
intimidatie, en matchfixing betreffende en overtredingen van dopingbepalingen 
berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van 
Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 
2c van de betreffende Tuchtreglementen, het Tuchtreglement seksuele 
intimidatie, het Reglement Matchfixing, Tuchtreglement dopingzaken en van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

43. Het opleggen van een administratieve maatregel naar aanleiding van een 
administratief verzuim geschiedt met inachtneming van het Tuchtreglement van 
Badminton Nederland.  

 54. Wanneer een beslissing van de Tuchtcommissie Badminton 
NederlandTuchtcommissie of van de  Commissie van Beroep Badminton 
NederlandCommissie van Beroep respectievelijk de Tuchtcommissie of de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak  tot gevolg heeft dat een besluit 
 nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht 
 op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 
 gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd of 
een evenement.  

65. De uitspraak van de in het vorige lid bedoelde Tuchtcommissie Badminton 
NederlandTuchtcommissies en - na een ingesteld beroep - van de Commissie van 
Beroep Badminton NederlandCommissies van Beroep is voor de leden bindend. 

 
 Kaders tTuchtrechtspraak Badminton Nederland 
 Artikel 142 
 1. Dit artikel is van toepassing op de tuchtrechtspraak door organen van Badminton 

Nederland, uitgezonderd de rechtspraak door de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak. 

 2. In het algemeen zal strafbaar zijn elk handelen of nalaten, dat in strijd is met de 
Statuten, reglementen - wedstrijdbepalingen daaronder begrepen - en/of met 
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besluiten van organen van Badminton Nederland, of waardoor de belangen van de 
badmintonsport in het algemeen en van Badminton Nederland in het bijzonder 
worden geschaad. 

 3. a. De uitoefening van de tuchtrechtspraak geschiedt overeenkomstig het bepaalde 
in het Tuchtreglement. 

  b. De Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie en de Commissie van 
Beroep Badminton NederlandCommissie van Beroep, als genoemd in het 
Tuchtreglement, zijn competent om naar aanleiding van overtredingen straffen 
op te leggen. Bij reglement kan ook aan andere organen de bevoegdheid worden 
toegekend om straffen op te leggen. 

  c. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in het vorig 
lid bedoelde organen, alsmede de overtredingen, straffen en procesgang worden 
nader geregeld in het onder a bedoelde Tuchtreglement. 

 4. De uitspraak van de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie en - na 
een ingesteld beroep - van de Commissie van Beroep Badminton 
NederlandCommissie van Beroep is voor de leden bindend. 

 
Rechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak 
Overeenkomst en reglementen 

  Artikel 152a 
1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in Badminton Nederland 

uit te oefenen arbitrage en de tuchtrechtspraak, zoals vermeld in lid 3, sluit 
Badminton Nederland met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende 
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen 
tuchtrechtspraak en arbitrage in Badminton Nederland wordt opgedragen aan het 
Instituut Sportrechtspraak. Het Bondsbestuur doet van de overeenkomst die het 
met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle 
leden van Badminton Nederland. 

2. Het Bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst 
met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de 
Bondsvergadering. 

3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen 
tuchtrechtspraak en arbitrage gelden de met het Instituut Sportrechtspraak 
overeengekomen reglementen Tuchtreglement seksuele intimidatie, Reglement 
Matchfixing, Tuchtreglement dopingzaken, Dopingreglement en 
Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak als de van toepassing 
zijnde reglementen van Badminton Nederland, welke reglementen door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

4. De in lid 3 genoemde reglementen treden in Badminton Nederland in werking op 
de door het Bondsbestuur van Badminton Nederland met het Instituut 
Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het Bondsbestuur 
aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de in lid 3 
genoemde  reglementen treden in werking op de door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het Bondsbestuur doet van deze 
datum alsmede van de wijzigingen in een in lid 3 genoemd reglement via een 
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publicatie mededeling aan de leden. Badminton Nederland is niet bevoegd zelf 
een wijziging in een in lid 3 genoemd reglement van het Instituut Sportrechtspraak 
aan te brengen.  

5. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn 
in lid 3 genoemde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van 
Badminton Nederland van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website 
van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. Badminton Nederland en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig 
voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de in lid 3 genoemde reglementen 
van het Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak en arbitrage van 
Badminton Nederland. De verplichting om genoemde reglementen te aanvaarden 
en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 
27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 
34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van Badminton 
Nederland de in dit artikel te hunnen laste door Badminton Nederland in de 
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, 
alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van Badminton 
Nederland wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut 
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak 
onherroepelijk is beslist. 

8. Wanneer een beslissing van de aanklager, zoals bedoeld in artikel 152a t/m 172c, 
tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het 
betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, 
terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op 
het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.  

9. De door het Instituut Sportrechtspraak in Badminton Nederland krachtens een 
overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en arbitrage geschiedt in naam, ten 
behoeve, alsmede voor rekening en risico van Badminton Nederland. Badminton 
Nederland vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn 
bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn ambtelijk secretariaat, zijn 
juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke 
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de 
oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste 
constructie van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak  in Badminton 
Nederland. 

 
Beslechten van geschillen door het Instituut Sportrechtspraak 
Artikel 162b  
1. Geschillen tussen leden onderling welke samenhangen met of voortvloeien uit een 

geschil met betrekking tot sportsponsoring worden beslecht door arbitrage 
volgens het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak, zulks met 
inachtneming van het Arbitragereglement en het in dit artikel bepaalde. 

2. Het bepaalde in lid 1 vormt de grondslag voor de bevoegdheid van de arbiters om 
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een geschil tussen leden onderling te beslechten. 
3. Er is sprake van een geschil wanneer een partij aan de andere betrokken partij(en) 

schriftelijk verklaart dat dit het geval is. 
4. Een geschil tussen een lid en een niet-lid met betrekking tot sportsponsoring kan 

alleen ter beslechting aan het Instituut Sportrechtspraak worden voorgelegd 
wanneer de betrokken partijen zich hiertoe vooraf, dan wel na het ontstaan van 
het geschil, schriftelijk bereid hebben verklaard. 

5. In andere gevallen kan een geschil tussen een lid en Badminton Nederland niet 
door arbitrage worden beslecht maar alleen door de burgerlijke rechter, tenzij het 
Bondsbestuur zich bevoegd en verenigingsrechtelijk in staat acht een geschil door 
arbitrage te doen beslechten.  

 
  
        Tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak 
         Artikel 172c  

1. Alle leden van Badminton Nederland zijn met betrekking tot seksuele intimidatie, 
matchfixing en overtreding van dopingbepalingen onderworpen aan de 
tuchtrechtspraak van Badminton Nederland, welke tuchtrechtspraak krachtens 
een overeenkomst door Badminton Nederland is opgedragen aan het Instituut 
Sportrechtspraak. 

2. Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement 
seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. 

3. Op de leden is in dopinggevallen van toepassing het Tuchtreglement dopingzaken 
en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak, de daarvan deel 
uitmakende dopinglijsten en bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de 
Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de Badminton 
Europe Confederation (BEC) of de Badminton World Federation (BWF) op 
Badminton Nederland van toepassing verklaarde sportspecifieke 
dopingbepalingen. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van 
toepassing is worden overtredingen van het Dopingreglement berecht met 
inachtneming van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

4.    Badminton Nederland is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de   
bestrijding van doping in de sport niet-financiële verplichtingen aan te gaan met de 
Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de 
leden van de sportbond gebonden zijn aan het door Badminton Nederland en 
Dopingautoriteit gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement, alsmede aan de 
daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of 
organen. 

 
5. Wanneer in een door Badminton Nederland aanhangig te maken zaak regelgeving 

van toepassing is van de BEC of van de BWF, doet Badminton Nederland hiervan 
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt Badminton 
Nederland de juiste versie van de toepasselijke regelgeving van de betreffende 
internationale federatie over en geeft het Bondsbestuur tevens aan welke 
bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn. 

6.  De in de leden 2 en 3 genoemde tuchtrechtspraak geschiedt in Badminton 
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Nederland met uitsluiting van andere organen door de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak. Wanneer 
gesproken wordt over de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak worden hieronder tevens 
begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het 
ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

7. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het Bondsbestuur 
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een 
ordemaatregel te nemen. Het Bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement 
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze 
ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. 

8. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de 
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak een orgaan van Badminton Nederland. De Tuchtcommissie 
Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak 
spreken recht in naam van Badminton Nederland en hun uitspraken gelden als 
uitspraken van Badminton Nederland. De aanklager kan maatregelen nemen 
overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement. De maatregel geldt als 
maatregel van Badminton Nederland. 

9.     De leden van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van de Commissie 
van Beroep Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak. De Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak kennen elk een dopingkamer die 
met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is belast. De 
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak kennen elk tevens een kamer die is belast met het behandelen 
van overtredingen seksuele intimidatie betreffende. De commissies worden 
bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het 
Instituut Sportrechtspraak.  

10. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding wanneer er 
sprake is van een overtreding in de zin van het betreffende Tuchtreglement, het 
Reglement Matchfixing, het Tuchtreglement seksuele intimidatie en/of van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

11. Het desbetreffende Tuchtreglement, het Regelement Matchfixing, het 
Tuchtreglement seksuele intimidatie en/of het Dopingreglement regelt de wijze 
van benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet 
voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke besluiten die de 
aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager aan de betrokkene kan doen, 
de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

12. Een uitspraak van de aanklager, de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en 
van de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor 
het betrokken lid, de andere leden van Badminton Nederland als voor Badminton 
Nederland zelf. De in lid 76 genoemde ordemaatregel van het Bondsbestuur is 
bindend voor de duur van die maatregel.  

13. Alle leden, organen en commissies van Badminton Nederland zijn gehouden mede 
te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de aanklager, de 
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Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en/of van de Commissie van Beroep 
Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten 
uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

14. Wanneer de reglementering van de BEC of de BWF daarin voorziet, kunnen leden 
van Badminton Nederland die door de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of 
Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste 
beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. De 
reglementen van Badminton Nederland en van het Instituut Sportrechtspraak zijn 
alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing. 

 
Onverenigbaarheid 
Artikel 182d 
1. Een aanklager treedt af indien hij tot het Bbondsbestuur, afgevaardigde in de 

Bondsvergadering of de      tTuchtcommissie of de Ccommissie van Bberoep wordt 
benoemd. 
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HOOFDSTUK IV  BESTUUR 
 
 Bondsbestuur 
 Artikel 19 
 1. a. Het bestuur van Badminton Nederland (Bondsbestuur) bestaat uit ten minste vijf 

personen, te weten: een voorzitter, secretaris, penningmeester, alsmede twee of 
meer overige bestuursleden. 

  b. Het juiste aantal leden wordt door de Bondsvergadering vastgesteld. 
  c. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het Bondsbestuur benoemt uit zijn 

midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter. In zijn 
eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het 
Bondsbestuur in onderling overleg de overige functies en stelt voor elk lid van 
het Bondsbestuur diens taak vast. 

 2. a. De bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bondsbestuur of door  drie 
afgevaardigden als gedefinieerd in Hoofdstuk V artikel.  312 lid  1 sub  a. 

  b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de BondsJaarvergadering 
schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bondsbestuur te zijn gebracht en 
dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij 
een benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten minste 
drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven 
in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen. Indien de voordracht één 
kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de 
voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende 
karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 

  c. Kandidaten dienen lid van Badminton Nederland en meerderjarig te zijn. 
 3.    De leden van het Bondsbestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, 

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de 
Badminton Nederland op structurele wijze op geld waardeerbare 
rechtshandelingen verricht.   

4.         Indien het aantal leden van het Bondsbestuur beneden het in lid 1 sub a   
bepaalde minimum is gedaald, blijft het Bondsbestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht in de eerstvolgende Bondsvergadering de voorziening in de open 
plaatsen aan de orde te stellen. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het 
Bondsbestuur berust het bestuur tijdelijk bij twee of meer door de Financiële 
Commissie aan te wijzen personen. 

5.        Ieder lid van het Bondsbestuur is tegenover Badminton Nederland gehouden               
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een                  
aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer leden van het               
Bondsbestuur behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover                  
Badminton Nederland, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te              
wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om                
de gevolgen daarvan af te wenden. 

6.   De Bondsvergadering kan een lid van het Bondsbestuur schorsen of ontslaan           
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit          
is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte           
geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt         
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door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
  7.   Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het zijn van 

afge-  vaardigde of gemachtigde van een vereniging op een Regiovergadering van 
Badminton Nederland, alsmede met het zijn van aanklager, het lidmaatschap van 
de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie, de Commissie van 
Beroep Badminton NederlandCommissie van Beroep, de Tuchtcommissie 
Instituut Sportrechtspraak, de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, 
de Financiële Commissie en de Reglementscommissie. 

 
 Verkiezing bestuursleden 
 Artikel 20 
 1. De leden van het Bondsbestuur worden door de BondsJaarvergadering benoemd en 

hebben gedurende vier jaar zitting. 
 2.  In het in artikelikel 19 van dit hoofdstuk, lid 2 sub b, laatste volzin bedoelde geval kan 

de   BondsJaarvergadering aan de voordracht van de kandidaat het bindende karakter                
ontnemen door een met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van die vergadering.   

 3.    Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. 
 4.  Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgende op die waarop de 

BondsJaarvergadering is gehouden en treden af aan het eind van de dag, waarop de 
vierde daaropvolgende BondsJaarvergadering wordt gehouden. 

 5.  In een tussentijdse vacature wordt met inachtneming van het bepaalde in Hoofdstuk 4 
artikel.19 van deze Statuten voorzien. De gekozene treedt in functie op de dag na zijn 
verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 

 6.    Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd gekozen, te allen tijde door het 
orgaan dat hem heeft benoemd, bij gewone meerderheid van stemmen worden 
ontslagen of geschorst. Indien een schorsing niet binnen een maand nadien leidt tot 
een ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop. 

 7.  Indien er op enig moment geen enkel bestuurslid meer in functie is, kan de   
Bondsvergadering uit de in functie zijnde afgevaardigden een interim voorzitter 
benoemen zonder dat het bepaalde in artikel 19 van dit hoofdstuk, lid 2, sub b, 
inzake kandidaatstelling, in acht is genomen. De interim voorzitter is verplicht om 
op de eerstvolgende Bondsvergadering de verkiezing van een nieuw bestuur aan de 
orde te stellen en deze verkiezing zo goed mogelijk voor te bereiden. Tot de 
verkiezing van een nieuw bestuur heeft de interim voorzitter alle 
bestuursbevoegdheden. 

 
 Bestuursbevoegdheden 
 Artikel 213 
 1. a. Behoudens beperkingen volgens de Statuten is het Bondsbestuur belast met het  

besturen van Badminton Nederland. 
 2.  Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het Bondsbestuur zich naar 

het belang van  Badminton Nederland en de daarmee verbonden organisatie. 
3.  Het Bondsbestuur draagt zorg voor een procedure op basis waarvan 

belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. 
4.  Het Bondsbestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en ethische 
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normen zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een procedure vast voor 
handhaving van de integriteits- en ethische normen en hoe wordt omgegaan met 
schending van deze normen. 

 
5.        Het Bondsbestuur is bevoegd om, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, de 

uitvoering, respectievelijk uitoefening van zijn taken en bevoegdheden geheel of 
gedeeltelijk aan commissies of personen op te dragen, alsmede om aan derden het 
al dan niet tegen betaling verrichten van werkzaamheden op te dragen. 

6.        In het kader van het door de Bondsvergadering vastgestelde meerjarenactiviteiten 
beleidsplan wordt jaarlijks door het Bondsbestuur een concept-beleidsplan voor het 
betrokken jaar opgesteld, dat met de daarop gebaseerde begroting ter vaststelling 
aan de Bondsvergadering zal worden voorgelegd. 

7. Het Bondsbestuur is bevoegd om ten behoeve van de leden met het Instituut 
Sportrechtspraak een voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens 
welke overeenkomst het uitoefenen van rechtspraak in Badminton Nederland wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het Bondsbestuur is voorts bevoegd 
om met de Dopingautoriteit een voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan 
krachtens welke overeenkomst verplichtingen aan de leden kunnen worden 
opgelegd, waaronder de verplichting volledige medewerking te verlenen aan 
dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak, alsmede aan de genomen beslissingen en maatregelen van de 
Dopingautoriteit en haar commissies of organen. 

8.  Een lid van het Bondsbestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van Badminton Nederland. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door twee of meer 
door de Financiële commissie aan te wijzen personen. 

 
 
 Dagelijks Bestuur 
 Artikel 224 
 Dit artikel is komen te vervallen. 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de 

vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester, alsmede uit andere door het 
Bondsbestuur uit zijn midden aangewezen bestuursleden. 

 2. Het Dagelijks Bestuur is belast met: 
  a. de behandeling van spoedeisende zaken, die tot de bevoegdheid van het Bonds-

bestuur behoren. Het stelt hiervan het Bondsbestuur terstond in kennis; 
  b. de uitvoering van de taken die elders in de Statuten en reglementen aan het 

Dagelijks Bestuur zijn opgelegd. 
 3. Het Dagelijks Bestuur verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van 

het Bondsbestuur en binnen de van het Bondsbestuur ontvangen richtlijnen. 
 4. Het Dagelijks Bestuur is geen uitvoerend bestuur zoals bedoeld in Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
 
 Overdracht 
 Artikel 2235 

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Verkeerd-om:  1,7
cm
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 1. Een lid van een orgaan verplicht zich om bij de beëindiging van zijn functie de met 
betrekking tot die functie onder hem rustende bescheiden op eerste verzoek aan zijn 
opvolger over te dragen, alsook om de opvolger al zodanige informatie te verstrekken 
dat deze zijn functie naar behoren zal kunnen uitoefenen. 

 2. Een afgetreden of ontslagen lid van een orgaan kan in afwachting van de benoeming 
van een opvolger tijdelijk zijn functie blijven uitoefenen, tenzij het orgaan dat een 
opvolger moet benoemen anders bepaalt. 

 3. Het in lid  1 bepaalde geldt niet ten aanzien van leden die als afgevaardigde 
deelnemen aan uitmaken van een Bondsvergadering. 

 
  
 Verstrekking van ledengegevens aan derden 
 Artikel 2346 
 1. Het bondsbestuur is niet bevoegd om naam, adres, woonplaats, email-adres, leeftijd 

en geslacht van leden van Badminton Nederland te verstrekken aan derden, tenzij 
daartoe een rechtsgeldige grondslagwettelijke verplichting bestaat. 

 2. HIn afwijking van lid 1 is het bondsbestuur is in elk geval bevoegd tot eenmalige of 
herhaalde verstrekking van ledengegevens aan NOC*NSF indien daartoe een 
verplichting bestaat krachtens de reglementen van NOC*NSF. Tegen deze 
verstrekking is geen bezwaar mogelijk. 
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HOOFDSTUK V  ORGANISATIE 
 
 Organisatie 
 Artikel 2451 
T 1. a. Badminton Nederland is onderverdeeld in Regio’s.  
  b. De verenigingen en hun leden ressorteren op grond van de vestigingsplaats van 

de vereniging onder een Regio; de persoonlijke leden ressorteren op grond van 
hun woonplaats onder een Regio. 

T  c.  Het Bondsbestuur kan een vereniging na een daartoe ingediend verzoek in een 
andere Regio indelen dan de regiogrenzen aangeven. 

 2. Het Bondsbestuur stelt Regio’s in en heft deze op, en stelt de grenzen van de regio’s 
vast. 

  
 Regiovergadering 
 Artikel 2561a 
 1. Jaarlijks wordt in elke Regio in de eerste helft van het jaar een Regiovergadering 

gehouden. De Regiovergadering heeft tot taak: 
  - het verkiezen van de door de Regio te benoemen afgevaardigden naar de 

bondsvergadering; 
  - het vaststellen van regioreglementen; 
  - het bespreken van regionale aangelegenheden en het adviseren van het 

Bondsbestuur over deze aangelegenheden; 
  - het uitvoeren van andere taken die door de Bondsvergadering of het Bondsbestuur 

aan de Regiovergadering worden opgedragen. 
 2. Een Regiovergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de lid-verenigingen 

ressorterend onder de betrokken Regio. 
 3. De Regiovergadering wordt voorgezeten door de bondsdirecteur dan wel diens 

plaatsvervanger. 
 4. Buitengewone Regiovergaderingen worden gehouden: 
  a. wanneer de bondsdirecteur zulks nodig acht; 
  b. wanneer een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan aan de bondsdirecteur 

door ten minste een/tiende van de onder de Regio ressorterende lid-
verenigingen; het verzoek moet met redenen omkleed zijn en een opgaaf 
bevatten van de te behandelen onderwerpen. De bondsdirecteur is verplicht om 
binnen een maand na ontvangst van het verzoek de Regiovergadering bijeen te 
roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping 
over te gaan op de wijze die is voorgeschreven in dit reglement. 

 5. De oproep voor een Regiovergadering geschiedt met inachtneming van een termijn 
van ten minste tien werkdagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet 
meegerekend. De oproep bevat tevens de agenda en wordt tenminste toegestuurd 
aan de onder de Regio ressorterende lid-verenigingen. 

 6. Gerechtigd tot het doen van voorstellen ter behandeling op de vergadering zijn: 
  - de bondsdirecteur; 
  - elk van de onder de Regio ressorterende lid-verenigingen; 
  - het bondsbestuur; 
  -  de (reserve )- afgevaardigden.  
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Toegang Regiovergadering 
 Artikel 2671b 
 1. Recht van toegang tot de Regiovergaderingen hebben: 

a. één gemachtigde van elke onder de Regio ressorterende lid-vereniging; 
b. de bondsdirecteur; 
c. leden van het Bondsbestuur of door deze gemachtigde personen; 
d. door de bondsdirecteur of door vier onder lid a. genoemde gemachtigden toe-

gelaten personen; 
e. (reserve-)afgevaardigden; 
f. kandidaat-afgevaardigden naar de bondsvergadering, voor de Regiovergadering 

waarin hun (her)verkiezing aan de orde is. 
2. a. Lid-verenigingen zijn verplicht een gemachtigde af te vaardigen naar de 

Regiovergadering. 
 b. Lid-verenigingen hebben het recht een andere lid-vereniging die ressorteert onder 

dezelfde regio aan te wijzen als gemachtigde van de betrokken lid-vereniging in 
de Regiovergadering. Daartoe moet gebruik worden gemaakt van de stemkaart 
die de bondsdirecteur de lid-vereniging voor elke Regiovergadering zal 
ontvangentoestuurt. Een lid-vereniging kan maximaal twee andere lid-
verenigingen vertegenwoordigen. 

 
 Besluitvorming Regiovergadering 
 Artikel 2781c 
 1. Op de Regiovergadering wordt het stemrecht uitgeoefend door de gemachtigden van 

de lid-verenigingen namens de lid-vereniging als zodanig en namens de leden van de 
lid-vereniging. 

 2. De in lid 1 genoemde gemachtigden brengen namens hun lid-vereniging zoveel 
stemmen uit als de lid-vereniging leden heeft. Hierbij is bepalend het aantal leden per 
1 januari volgens de ledenlijst die in januari door het Bondsbestuur wordt opgemaakt. 
Dit aantal leden wordt vermeld op de stemkaart die de bondsdirecteur de lid-
vereniging voor elke Regiovergadering toestuurt. 

 3. De besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Statuten artikel 
37Hoofdstuk V art. 8 leden 2 t/m 9. 

 4. Een Regiovergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde lid-verenigingen.  

 
 Agenda Regiovergadering 
 Artikel 2891d 
 1. De agenda van de Regiovergadering vermeldt in ieder geval: 

a. behandeling van de notulen van de vorige vergadering; 
b.a. behandeling van agendapuntenvoorstellen, ingediend door de bondsdirecteur; 
c.b. behandeling van  agendapuntenvoorstellen, ingediend door onder de Regio 

ressorterende lid-verenigingen 
d.c. behandeling van agendapuntenvoorstellen, ingediend door het bondsbestuur 
e.d. behandeling van agendapuntenvoorstellen, ingediend door (reserve-



 
 

 

 

Statuten Badminton Nederland 0311/20213  24 

)afgevaardigden. 
 2. Agendapunten/vVoorstellen ter behandeling van andere dan de door de 

bondsdirecteur op de agenda geplaatste onderwerpen dienen ten minste een 
maandtwee weken voor de desbetreffende vergadering bij de bondsdirecteur te zijn 
ingekomen. 

 
  
 Verslaglegging Regiovergadering 
 Artikel 30291e 
 Van de Regiovergadering worden notulen gehoudenwordt een actie- en besluitenlijst 

opgesteld, die worden toegezonden aan: 
a. de onder de Regio ressorterende lid-verenigingen; 
b. overige in artikel 2671b, lid 1 genoemde personen, met uitzondering van sub a. 

 
 Vertegenwoordiging 
 Artikel 3012 
 1. a. Badminton Nederland wordt - behoudens schriftelijk verleende volmacht - in en 

buiten rechte vertegenwoordigd door het Bondsbestuur. Daarnaast zijn de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk bevoegd Badminton 
Nederland te vertegenwoordigen. 

  b. In alle andere gevallen wordt alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid uitge-
oefend op grond van een schriftelijke volmacht door de personen op wier naam 
de volmacht is gesteld voor de daarin omschreven rechtshandelingen. De vol-
macht wordt verleend door het Bondsbestuur of door de onder a genoemde 
leden van het Bondsbestuur. De bij volmacht verleende vertegenwoordigingsbe-
voegdheid geldt voor de duur van ten hoogste twee jaar en wordt naar inhoud 
beperkt. 

   Indien de volmacht zich uitstrekt tot het aangaan van verbintenissen met 
financiële gevolgen moet vóór de verlening van de volmacht het advies van de 
Financiële Commissie worden ingewonnen. In dit geval, alsmede bij verlening van 
andere, niet- eenmalige volmachten, vindt bovendien publicatie plaats van verle-
ning en inhoud van de volmacht. 

2. Het Bondsbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij Badminton Nederland zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Voorafgaande aan elke af-
zonderlijke overeenkomst moet de goedkeuring van de Bondsvergadering zijn verkre-
gen. 

3. Personen aan wie hetzij krachtens deze Statuten, hetzij krachtens volmacht vertegen-
woordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat 
tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de desbetref-
fende rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de 
vereniging, de wederpartij of een derde worden tegengeworpen. 

T 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde wint het Bondsbestuur vooraf bij de 
Financiële Commissie advies in voor het sluiten van overeenkomsten waarbij 
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Badminton Nederland wordt gebonden voor een bedrag van  EUR  50.000,- of meer 
in geval van eenmalige overeenkomsten dan wel voor een bedrag van  
EUR  25.000,- of meer per jaar in geval van voortdurende overeenkomsten. Het advies 
van de Financiële Commissie is voor het Bondsbestuur niet bindend. 

 
 Bondsvergadering 
 Artikel 312  
 1. a. De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland. 
   Zij bestaat uit zestien  stemgerechtigde afgevaardigden (de afgevaardigden). 
  b. Een Bondsvergadering zal in de Statuten worden aangeduid als de Bondsverga-

dering, behoudens de éénmaal per jaar in de maand juni te houden Bondsverga-
dering, die in de Statuten en reglementen nader als Jaarvergadering wordt 
aangeduid. 

 2. a. De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering. 
  b. De per regio te kiezen afgevaardigden worden schriftelijk kandidaat gesteld door 

een lid-vereniging of door ten minste vijfentwintig verenigings- of  persoonlijke 
leden, ressorterend onder de betrokken regio. Kandidaten moeten lid zijn van een 
lid-vereniging ressorterend onder de regio waarvoor zij kandidaat zijn, en kunnen 
slechts voor één regio kandidaat worden gesteld. Bij de kandidaatstelling moet 
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat zijn gevoegd. 

  c. Alleen meerderjarige verenigingsleden van Badminton Nederland die na hun 
verkiezing geen functie bekleden in het Bondsbestuur, de Reglementscommissie, 
de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie of de Commissie van 
Beroep Badminton NederlandCommissie van Beroep , de Tuchtcommissie 
Instituut Sportrechtspraak, de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, 
en die geen aanklager zijn, werknemer zijn van Badminton Nederland, en 
evenmin als zelfstandige persoon prestaties tegen vergoeding aan Badminton 
Nederland verlenen of betrokken zijn bij de uitvoering van zulke prestaties door 
een derde, kunnen tot afgevaardigde worden gekozen. 

 3. a. Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een  periode van vier jaar die 
begint op de dag van de eerstvolgende Jaarvergadering na de verkiezing en die 
eindigt op de dag vóór de  vierde daaropvolgende Jaarvergadering. 

  b. Gekozen afgevaardigden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. 
 4. a. Het Bondsbestuur opent zes weken vóór de verkiezing de kandidaatstelling door 

een oproep in de Officiële Mededelingen. De kandidaatstelling sluit drie weken 
vóór de verkiezing. Het Bondsbestuur bevestigt aan elke kandidaat diens al dan 
niet geldige kandidaatstelling.  

b. De verkiezing van de afgevaardigden per regio vindt plaats in een 
Regiovergadering die daartoe wordt gehouden in de eerste helft van het jaar. De 
lijst van kandidaten voor de betrokken regio wordt uiterlijk twee weken voor de 
Regiovergadering van het betrokken jaar gepubliceerd in de Officiële 
Mededelingen.  

c. vervallen. 
d.c. Elke regio verkiest ten minste één afgevaardigde. De resterende zetels worden 

per reguliere verkiezing toegewezen aan de regio’s naar rato van het aantal 
leden per regio ten opzichte van het totaal aantal leden van Badminton 
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Nederland per 1 januari van het betrokken jaar. Hierbij wordt eerst vastgesteld 
hoeveel leden er nodig zijn voor de toewijzing van één zetel (de kiesdeler). 
Vervolgens wordt per regio het ledental gedeeld door de kiesdeler en krijgt de 
regio zetels toegewezen op basis van het aantal malen dat de kiesdeler volledig 
past binnen het ledental van die regio. De resterende zetels worden toegewezen 
op basis van het hoogste restaantal leden per regio. Indien twee of meer regio’s 
daarbij gelijk uitkomen, is het hoogste aantal verenigingen per regio beslissend. 

e.d. Per regio zijn de kandidaten verkozen met het hoogste aantal stemmen per 
persoon. Als er meer kandidaten zijn dan het aantal verkiesbare plaatsen, worden 
de niet-verkozen kandidaten op een regionale reservelijst geplaatst op volgorde 
van het aantal stemmen per persoon. Behalen twee of meer kandidaten een gelijk 
aantal stemmen en zijn zij niet (allen) verkozen, dan wordt de onderlinge volgorde 
bepaald door loting.  

e. Het Bondsbestuur publiceert de verkiezingsuitslag in de Officiële Mededelingen. 
 5. a. In een tussentijdse vacature bij de gekozen afgevaardigden wordt voorzien door 

benoeming van de hoogst geplaatste persoon op de betrokken regionale 
reservelijst. Bij weigering van deze persoon om de opengevallen plaats in te 
nemen komt de daaropvolgende persoon op de reservelijst in aanmerking en zo 
voort. Tussentijds benoemde afgevaardigden blijven in functie voor het restant 
van de termijn waarvoor de vervangen afgevaardigde was verkozen. 

  b. Blijft bij een reguliere of tussentijdse verkiezing een afgevaardigdeplaats 
onvervuld of ontstaat een vacature waarin niet kan worden voorzien vanuit de 
reservelijst, dan wordt voor de vacante plaats een tussentijdse verkiezing 
georganiseerd conform dit artikel, te houden op de eerstvolgende reguliere of 
buitengewone Regiovergadering na het onvervuld blijven respectievelijk 
ontstaan van de vacature. Bij tussentijdse verkiezingen worden de in 
voorgaande leden genoemde termijnen voor opening, sluiting en publicatie van 
de kandidaatstelling op overeenkomstige wijze toegepast, teruggerekend vanaf 
de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden. De tussentijds gekozen 
afgevaardigde treedt direct na de verkiezing in functie en heeft zitting voor het 
restant van de termijn waarvoor de vervangen afgevaardigde was gekozen. 

 6. a. De functie van afgevaardigde naar de Bondsvergadering vervalt door beëindiging 
van het lidmaatschap van Badminton Nederland, door het aanvaarden van een 
met dit lidmaatschap onverenigbare Bondsfunctie of door ontslag door de Tucht-
commissie Badminton NederlandTuchtcommissie. 

  b. Afgevaardigden zijn onschendbaar zolang zij hun functie bekleden, uitgezonderd 
wat betreft een eventuele overtreding van de wedstrijdbepalingen. 

  c. Bij ernstige schending door een afgevaardigde van de belangen van Badminton 
Nederland kan de Bondsvergadering met twee/derde meerderheid de 
onschendbaarheid van de betrokken afgevaardigde opheffen. Na deze opheffing 
kan bij de Tuchtcommissie aangifte worden gedaan van ernstige schending van 
de belangen van Badminton Nederland. Bij gegrond verklaren van de aangifte 
ontslaat de Tuchtcommissie de afgevaardigde uit zijn functie. 

 7. a. Afgevaardigden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 
  b. Iedere afgevaardigde heeft vrij mandaat en brengt één stem uit. 
 8. a. Adviserende leden van de Bondsvergadering zijn: 
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   -  de ereleden en de leden van verdienste; 
   -  de leden van het Bondsbestuur; 
   -  de leden van de Financiële Commissie; 
   -  de leden van de TuchtcommissieCommissie van Beroep Badminton 

NederlandCommissie van Beroep; 
   -  de leden van de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcCommissie van 

Beroep; 
   -  de leden van de Reglementscommissie; 
   -  de bondsdirecteur of zijn plaatsvervanger; 
   - de Ambassadeurs van Badminton Nederland. 
  b. Adviserende leden van de Bondsvergadering hebben het recht daarin het woord 

te voeren. 
 9. Voorts kan door het Bondsbestuur of door ten minste vier afgevaardigden aan 

personen voor een te bepalen duur toegang tot de Bondsvergadering worden ver-
leend, alsmede het recht om daarin het woord te voeren. 

 
  
 
Bijeenroeping Bondsvergadering 
 Artikel 3234 
 1. Jaarlijks worden ten minste twee Bondsvergaderingen gehouden. De 

Jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni. De Najaarsvergadering wordt 
gehouden in de maand oktober of november. 

 2. Overige Bondsvergaderingen worden bijeengeroepen: 
  a. wanneer het Bondsbestuur zulks nodig oordeelt; 
  b. door het Bondsbestuur wanneer ten minste vijf  afgevaardigden het verlangen 

hiertoe schriftelijk kenbaar maken bij het Bondsbestuur. Het verzoek dient met 
redenen te zijn omkleed met opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen 
te worden gesteld; 

  c. wanneer de Financiële Commissie hiertoe bij het Bondsbestuur schriftelijk haar 
verlangen kenbaar maakt met opgave van de onderwerpen die aan de orde 
dienen te worden gesteld. 

 3. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst 
van het daartoe strekkend verzoek door het Bondsbestuur bijeengeroepen, bij 
gebreke waarvan de verzoekers zijn bevoegd zelf tot die bijeenroeping over te gaan 
op de wijze waarop het Bondsbestuur Bondsvergaderingen bijeenroept. 

 4. De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten 
minste vier weken, de dag der oproeping en der vergadering niet meegerekend. In 
bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van het Bondsbestuur - kan deze termijn 
worden verkort tot ten minste vijf werkdagen. 

 5. Het Bondsbestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer vergaderingen als bedoeld 
in dit artikel worden gehouden, behalve in geval als bedoeld in het laatste gedeelte 
van lid  3, in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen. 

6.   Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de  
mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te 
nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij 
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gelden. 
 
 
 Toegang Bondsvergadering 
 Artikel 3345 
 1. De Bondsvergaderingen zijn openbaar. Alle leden hebben toegang voor zover de 

plaatsruimte dit toelaat, doch mogen aan de beraadslagingen niet deelnemen. 
 2. Een Bondsvergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, twee 

leden van het Bondsbestuur of vier afgevaardigden dit wensen. Tot een besloten 
zitting hebben toegang: het Bondsbestuur, de afgevaardigden, de adviserende leden 
en al degenen die door een Bondsvergadering worden toegelaten. 

 3. Een Bondsvergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het 
aanvragen van de besloten zitting hebben geleid voldoende zijn geweest. 

 4. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld kan een Bondsvergadering bij 
gewone meerderheid geheimhouding opleggen aan hen die daarbij aanwezig waren. 

 
 Bevoegdheden Bondsvergadering 
 Artikel 3456 
 1. De hoogste macht binnen Badminton Nederland wordt uitgeoefend door de Bonds-

vergadering. 
 2. Aan een Bondsvergadering komen in Badminton Nederland alle bevoegdheden toe, 

die niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde afgevaardigden, ook al zijn deze 

niet in een vergadering bijeen, heeft - mits met voorkennis van het Bondsbestuur 
genomen - dezelfde kracht als een besluit van een Bondsvergadering. 

 
 Agenda Bondsvergadering 
 Artikel 3567 
 1. a. De agenda van een Bondsvergadering wordt met de bijbehorende stukken en 

toelichtingen gezonden aan de afgevaardigden en de adviserende leden van de 
Bondsvergadering, alsmede aan elke lid-vereniging die daarom verzoekt. Een sa-
menvatting van de inhoud van de agenda en bijbehorende stukken en toelich-
tingen wordt opgenomen in de Officiële Mededelingen. 

  b. De bekendmaking van de agenda en bijbehorende stukken van de Jaarverga-
dering en Najaarsvergadering geschiedt ten minste viertweevier weken voor de 
datum van de desbetreffende vergadering. 

  c. De bekendmaking van de agenda en bijbehorende stukken van de andere Bonds-
vergaderingen geschiedt ten minste tien werkdagen voor elke vergadering. 

  d. Wanneer wijziging van de Statuten of van een ander reglement wordt voorgesteld 
geschiedt de bekendmaking van de agenda en bijbehorende stukken ten minste 
vierzes viertwee weken voor de desbetreffende Bondsvergadering. 

 2. De agenda van de Jaarvergadering bevat onder meer: 
  - vaststelling van de notulen van de vorige Bondsvergadering; 
  - algemeen jaarverslag van het Bondsbestuur; 
  - financieel verslag van het Bondsbestuur over het afgelopen boekjaar; 
  - verslag van de Financiële Commissie; 
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  - verslag van de TuchtcommissieCommissie van Beroep Badminton 
NederlandCommissie van Beroep; 

  - verslag van de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcCommissie van 
Beroep; 

  - verslag van de Reglementscommissie; 
  - jaarverslag van het Bondsbestuur; 
  - verkiezing leden Bondsbestuur; 
  - verkiezing leden van commissies; 
  - ingekomen voorstellen; 
  - eventuele vaststelling van voorgestelde reglementswijzigingen respectievelijk be-

krachtiging van uitvoeringsbesluiten; 
  - rondvraag. 

3.  De agenda van de Najaarsvergadering bevat onder meer:  
- vaststelling van de notulen van de vorige Bondsvergadering; 
- vaststelling van het beleidsplan en de daarop gebaseerde begroting voor het 

komende jaar; 
- ingekomen voorstellen; 
- eventuele vaststelling van voorgestelde reglementswijzigingen respectievelijk 

bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten; 
- rondvraag. 

4.  Voorstellen worden aan de agenda van een Bondsvergadering toegevoegd 
indien deze voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk vijf weken voor 
de Jaarvergadering en uiterlijk drie weken voor de dag van een andere 
Bondsvergadering schriftelijk door een of meer afgevaardigden zijn ingediend. 
Voor voorstellen tot wijziging van de Statuten of reglementen geldt echter 
een termijn van twee maanden.  

5.  In spoedeisende gevallen is het Bondsbestuur bevoegd later ingekomen 
voorstellen alsmede eigen voorstellen op de agenda te plaatsen.  

6.  Na elke Bondsvergadering wordt binnen acht weken een besluitenlijst 
gepubliceerd in de Officiële Mededelingen.  

7.  Reeds gekozen maar nog niet in functie zijnde afgevaardigden hebben het 
recht agendapunten en voorstellen voor de Bondsvergadering in te dienen, 
waaronder begrepen het stellen van kandidaten voor het Bondsbestuur en 
andere Bondsfuncties, als waren zij reeds in functie. 

 
 Leiding en besluitvorming 
 Artikel 3678 
 1. a. Een Bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de 

helft van het aantal feitelijk in functie zijnde afgevaardigden ter vergadering 
aanwezig is. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

  b. Wanneer op de onder a bedoelde vergadering niet het vereiste aantal afgevaar-
digden aanwezig is, kan niet eerder dan na tien werkdagen, doch niet later dan 
vier weken na deze vergadering een nieuwe vergadering worden gehouden, 
waarop met betrekking tot de oorspronkelijke agendapunten besluitvorming kan 
plaatsvinden ongeacht het alsdan aanwezige aantal stemgerechtigde afgevaar-
digden. Tot bijeenroeping zijn gerechtigd de organen of personen, genoemd in 
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artikel  4 lid  2. De oproepingstermijn bedraagt ten minste twee weken. 
 2. a. Tenzij anders in deze Statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter 
bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige 
stemmen als bedoeld in lid  5 worden afgetrokken. 

  b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte 
geldige stemmen. 

  c. In geval van een bindende voordracht kan het bindend karakter daaraan worden 
ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen genomen besluit van het benoemende orgaan. 

 3. De stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij met algemene stemmen 
wordt besloten tot besluitvorming bij acclamatie. Over zaken wordt mondeling 
gestemd tenzij de voorzitter of een afgevaardigde een schriftelijke stemming gewenst 
acht. 

 4. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering 
aanwezigen een stembureau van drie personen, met dien verstande dat leden van 
het Bondsbestuur geen zitting kunnen hebben in het stembureau. Een medewerker 
van het bondsbureau wordt aan het stembureau toegevoegd. Het stembureau opent 
de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

 5. Ongeldig zijn stembiljetten die: 
  a. blanco zijn; 
  b. zijn ondertekend; 
  c. onleesbaar of onduidelijk zijn; 
  d. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen; 
  e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
  f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld. 
 6. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming 
plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 

  b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt 
herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal 
stemmen heeft verkregen. 

   Zijn er meer personen die het op één na hoogst aantal stemmen hebben 
verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken 
wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

  c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij 
deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

 7. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. 
 8. a. Over alle voorstellen wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij naar het 

oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende 
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te 
worden behandeld. 
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  b. Wanneer op een voorstel een amendement is ingediend komt dit eerst in 
stemming. Een amendement op een voorstel mag niet de strekking hebben het 
doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van de voorzitter. 

  c. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is 
vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van het amendement op 
het voorstel. 

 9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Bondsvergaderingen een 
besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is 
vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens 
beslissend. 

  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt 
of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschied-
de - wanneer een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval-
len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 10.  De Bondsvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
Bbondsbestuur. De voorzitter kan de leiding van een Bondsvergadering tijdelijk 
aan de vicevoorzitter van het bondsbestuur overdragen. Indien de voorzitter 
afwezig is zonder dat hij vooraf de leiding van de Bondsvergadering heeft 
overgedragen, voorziet de Bondsvergadering zelf in haar leiding; tot dat moment 
fungeert de oudste aanwezige afgevaardigde als voorzitter. 

 11.      Stemgerechtigden kunnen in de Bondsvergadering hun stemrecht uitoefenen            
door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het Bondsbestuur kan        
hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid             
voor een bepaalde Bondsvergadering niet wordt geboden.  

12.       Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel draagt het Bondsbestuur ervoor zorg dat de 
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 

13.  Het Bondsbestuur draagt er in de in lid 11 bedoelde vergaderingen voor zorg 
dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan 
deelnemen aan de beraadslaging. 

14.  Stemmen die voorafgaand aan de Bondsvergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de 
dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

15.  Leden van het Bondsbestuur hebben in de Bondsvergadering een 
raadgevende stem. 

16.  Tenzij anders is bepaald, vindt het bepaalde in dit artikel overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van vergaderingen van het Bondsbestuur , het 
Dagelijks Bestuur en vergaderingen van commissies. 

 
 Commissies 
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 Artikel 3789 
 1. De Bondsvergadering is bevoegd commissies in te stellen en op te heffen en de leden 

daarvan te benoemen. 
 2. Het Bondsbestuur is bevoegd om bestuurscommissies in te stellen en op te heffen. 

Een bestuurscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het 
Bondsbestuur. Een bestuurscommissie heeft geen zelfstandige bevoegdheden. 

 3. De organisatie, werkwijze, taken en bevoegdheden van de commissies als bedoeld in 
lid 1 en 2 worden nader geregeld in het Algemeen Reglement. 

 
 Vaste Commissies 
 Artikel 38910 

1.  De volgende commissies worden door de Jaarvergadering benoemd: 
   - de Financiële Commissie; 
   - de Tuchtcommissie Badminton NederlandTuchtcommissie; 
   - de Commissie van Beroep Badminton NederlandCommissie van Beroep; 
   - de Reglementscommissie. 

2.  In een tussentijdse vacature bij de in lid 1 genoemde commissies kan worden 
voorzien op de eerstvolgende Bondsvergadering, met inachtneming van de 
bepalingen die voor de betrokken commissie gelden inzake kandidaatstelling en 
benoeming. 

 
T Financiële Commissie 
 Artikel 11 
 1. a. De Financiële Commissie bestaat uit ten minste vijf leden en uit ten hoogste 
negen leden. 
De leden van de Financiële Commissie worden voor de duur van vier jaar gekozen en treden af 
volgens een door de commissie opgemaakt rooster. De leden zijn na hun aftreden aansluitend 
herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip waarop zijn 
voorganger zou zijn afgetreden. 
Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met een functie in het Bondsbe-
stuur. 
 2. a. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De leden stellen onderling 
de verdeling van de functies vast. 
  b. De verkiezing en de werkwijze van de Financiële Commissie wordt nader geregeld 
in het Algemeen Reglement. 
 3. a. De Financiële Commissie beoordeelt het vastgestelde financiële beleid van en het 
beheer van de geldmiddelen door het Bondsbestuur. 
  b. De Financiële Commissie brengt mede op grond van het rapport van de externe 
accountant verslag uit aan de Bondsvergadering met betrekking tot de onder a genoemde 
punten. De Financiële Commissie voegt bij haar verslag een samenvatting van het verslag van 
de externe accountant. 
  c. De Financiële Commissie adviseert de Bondsvergadering inzake de aan het Bonds-
bestuur te verlenen decharge. 
  d. De Financiële Commissie adviseert het Bondsbestuur met betrekking tot het 
sluiten van bepaalde overeenkomsten. 
  e. De Financiële Commissie adviseert het Bondsbestuur aangaande het verlenen 



 
 

 

 

Statuten Badminton Nederland 0311/20213  33 

van volmachten tot vertegenwoordiging van Badminton Nederland, een en ander met in-
achtneming van het in art. 2 lid 1 bepaalde. 
  f.  De Financiële Commissie benoemt de personen zoals bedoeld in Hoofdstuk IV 
artikel 1 lid 4 laatste volzin en Hoofdstuk IV artikel 3 lid 8 laatste volzin. 
 4. Het Bondsbestuur is bevoegd advies in te winnen van de Financiële Commissie met 
betrekking tot een te voeren financieel beleid of beheer. 
 5. Wanneer het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek-

houdkundige kennis vereist, kan de Financiële Commissie zich voor rekening van 
Badminton Nederland door een deskundige doen bijstaan. Het Bondsbestuur is ten 
opzichte van de deskundige tot hetzelfde gehouden als waartoe zij tegenover de 
Financiële Commissie is gehouden. 

 
 Correctief referendum 
 Artikel 403912 
 1. Besluiten van de Bondsvergadering kunnen worden onderworpen aan een correctief 

referendum. 
 2. Een referendum dient door bestuur uitgevoerd te worden bij een schriftelijk verzoek 

ondertekend door minstens een/tiende van het aantal lid-verenigingen (peildatum 
1 januari); het verzoek moet duidelijk het aangevochten besluit van de 
Bondsvergadering omschrijven en moet zijn voorzien van een motivering. 

 3. Het bestuur nodigt binnen vier weken na ontvangst van een geldig 
referendumverzoek de verenigingen uit tot deelname, door toezending van de tekst 
van het referendumverzoek en een stemkaart. Het bestuur kan zelf een stemadvies 
bijvoegen. 

 4. Er wordt schriftelijk gestemd met de toegezonden stemkaart. Geldig is alleen een 
namens de vereniging ingevulde en ondertekende stemkaart die binnen vier weken 
na de datum van toezending is ingekomen op het bondsbureau. Eindigt deze termijn 
in juli of augustus, dan wordt de termijn automatisch verlengd tot 20 september in 
dat kalenderjaar. 

 5. Het referendum is geldig wanneer een geldige stem is uitgebracht door een aantal 
verenigingen dat minstens de helft van de door alle verenigingen uit te brengen 
stemmen vertegenwoordigt als bedoeld in artikel 312 lid 4 sub c (peildatum 1 
januari). Gaat het om een besluit inzake de Statuten dan is in dit verband minstens 
twee/derde van de uit te brengen stemmen vereist. 

 6. Een referendum is alleen mogelijk voor besluiten van de Bondsvergadering en kan 
alleen de vraag inhouden of een bepaald besluit al dan niet moet worden 
ingetrokken. Voor intrekking is een meerderheid van de geldige stemmen vereist. 
Betreft het een besluit inzake de Statuten, dan is voor intrekking een twee/derde 
meerderheid van de geldige stemmen vereist. 

 7. Wordt een besluit van de Bondsvergadering bij referendum ingetrokken, dan gaat 
deze intrekking in acht weken na de sluitingsdatum als bedoeld in lid 4. Intrekking 
van een besluit inzake de wedstrijdbepalingen geldt met ingang van 1 augustus 
volgend op de genoemde sluitingsdatum. 

 8. De volgende besluiten van de Bondsvergadering kunnen niet aan een referendum 
worden onderworpen: 

  - besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag van personen; 
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  - toekenning van predicaten zoals erelid of lid van verdienste; 
  - dechargeverlening aan het Bondsbestuur; 
  - goedkeuring jaarrekening; 
  - goedkeuring jaarverslagen Bondsbestuur of commissies. 
 9. De Reglementscommissie houdt toezicht op het referendum, controleert of het 

verzoek daartoe geldig is, stelt de uitslag vast en doet deze publiceren in de Officiële 
Mededelingen. Indien de Reglementscommissie bij een referendum ernstige 
onregelmatigheden constateert, verklaart de Reglementscommissie de uitslag 
ongeldig, in welk geval een nieuw referendum wordt georganiseerd.  

 
         Toezending stukken 
         Artikel 4013 
 1. In bij uitvoeringsregeling te bepalen gevallen worden de door Badminton Nederland 

aan afgevaardigden, adviserende leden van de Bondsvergadering, persoonlijke 
leden, wedstrijdfunctionarissen en andere functionarissen van Badminton 
Nederland te verzenden stukken of gegevens per e-mail verzonden. In principe 
kunnen alle vanwege Badminton Nederland aan deze personen te zenden stukken 
of gegevens daartoe worden aangewezen. In zulke gevallen geldt de verzending per 
e-mail als de officiële bekendmaking respectievelijk toezending in de zin van deze 
Statuten en de reglementen. 

 2. De in lid 1 bedoelde personen zijn verplicht het door Badminton Nederland verstrekte 
e-mail adres te gebruiken. 

 3. Indien er per e-mail stukken of gegevens aan personen worden verzonden waarvan 
verzending aan de betrokken personen krachtens deze Statuten of de reglementen 
verplicht is, dienen bij de verzending maatregelen te worden genomen om de 
integriteit van de zending in voldoende mate te waarborgen. 

 4. Het bondsbureau houdt een register bij van alle in dit artikel bedoelde zendingen per 
e-mail. Deze zendingen worden minstens 7 jaar bewaard. Het register is bindend voor 
de vraag op welke datum een bepaalde zending is verzonden en welke inhoud deze 
zending had. 

 
Ambassadeur van Badminton Nederland 
Artikel 1412 
1. De Bondsvergadering kan op voordracht van het Bondsbestuur of ten minste drie 
afgevaardigden een natuurlijk persoon die lid is van Badminton Nederland en die 
geen andere bondsfunctie vervult, benoemen tot Ambassadeur van Badminton 
Nederland, vanwege zijn bijzondere ervaring of verdiensten voor Badminton 
Nederland. De benoeming gaat direct in en geldt voor onbepaalde tijd. De 
benoeming eindigt door aftreden, aanvaarden van een andere bondsfunctie, 
beëindiging van het lidmaatschap van Badminton Nederland, overlijden of ontslag 
door de Bondsvergadering. 
2. Een Ambassadeur van Badminton Nederland heeft tot taak om:  
- het Bondsbestuur of de Bondsvergadering gevraagd en ongevraagd te adviseren 
over aangelegenheden die het belang van Badminton Nederland raken; 
- Badminton Nederland internationaal of nationaal te vertegenwoordigen in door het 
Bondsbestuur te bepalen gevallen; zo nodig kan het Bondsbestuur daartoe een 
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volmacht verlenen als bedoeld in Hoofdstuk V, artikel 3012; 
- te fungeren als adviserend lid van de Bondsvergadering. 
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HOOFDSTUK VI  FINANCIËN 
 
 Geldmiddelen 
 Artikel 4231 

De inkomsten van Badminton Nederland bestaan uit contributies, bijdragen, entree- en 
inschrijfgelden, boetes, uitkeringen en subsidies, alsmede uit schenkingen, erfstellingen, 
legaten en andere baten. 

 
 Rekening en verantwoording 
 Artikel 4342 
 1. Het Bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Badminton Nederland 

zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen 
van Badminton Nederland kunnen worden gekend. 

 2. a. Het Bondsbestuur legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, aan de 
Bondsvergadering verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde 
financiële beleid. De balans en resultatenrekening (jaarrekening) dient voorzien 
te zijn van een verklaring van een certificerend accountant. 

   Elk bondsbestuurslid ondertekent de overgelegde balans en resultatenrekening.  
  b. Goedkeuring door de Bondsvergadering van de rekening en verantwoording 

strekt het Bondsbestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de 
rekening en verantwoording blijken. 

 3. Indien de Financiële Commissie de balans en de winst- en verliesrekening juist heeft 
bevonden, doet zij aan de Bondsvergadering het voorstel deze stukken vast te stellen. 

 4. a. Van een voordelig saldo van een afgelopen boekjaar kan een gedeelte worden 
aangewend tot het vormen van een algemene reserve. Alvorens daartoe over te 
gaan dient het advies van de Financiële Commissie te worden ingewonnen. 

  b. Indien aan het einde van het boekjaar blijkt, dat er een nadelig saldo bestaat en 
het vermogen niet toereikend is om het tekort te dekken, kan de Bondsverga-
dering ter dekking van het tekort besluiten tot een hoofdelijke omslag. 

 5. Het Bondsbestuur is verplicht alle op de bondsfinanciën betrekking hebbende 
bescheiden gedurende zeventien jaar te bewaren. 

 
 Begroting 
 Artikel 4453 
 1. Het Bondsbestuur is gehouden de begroting zo goed mogelijk uit te voeren.  
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HOOFDSTUK VII  REGLEMENTEN 
 
 Reglementen en besluiten 
 Artikel 4561 

1.  1. De organisatie van Badminton Nederland, alsmede de taken en bevoegdheden 
van zijn organen worden nader uitgewerkt in de reglementen.  

2. De Bondsvergadering stelt hetde Statuten, Algemeen Reglement, het Algemeen 
Wedstrijd Reglement en het Tuchtreglement de reglementen vast en wijzigt deze.  

3. Het Bondsbestuur stelt het CompetitierReglement en het Toernooireglement vast en 
wijzigt deze. 

1.4. De Bondsvergadering kan andere dan de in lid 2 en 3 genoemde reglementen 
vaststellen en wijzigen. 

 52. a. De Statuten worden met een meerderheid van twee/derde vastgesteld en gewij-
zigd, alle de overige in lid 2 gbenoemde reglementen worden vastgesteld en 
gewijzigd met een gewone meerderheid. Geen van de reglementen mag in strijd 
zijn met de Statuten. 

  b. Voorstellen tot wijziging van de in lid 21 genoemde reglementen moeten 
schriftelijk, ten minste acht weken voor het bijeenkomen van de Bondsvergade-
ring bij het Bondsbestuur worden ingediend. 

  c. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op een 
tijdstip dat bij de vaststelling of wijziging wordt bepaald, acht weken na de dag 
waarop de Bondsvergadering het besluit tot vaststelling dan wel wijziging van het 
reglement heeft aangenomen, tenzij anders zal worden bepaald in welk 
gevalwaarbij geldt dat de nieuwe bepaling ten minste één week vóór het in wer-
king treden bekend zal worden gemaakt. 

 63. Van iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt vóór de datum van 
inwerkingtreding mededeling gedaan in de Officiële Mededelingen onder vermelding 
van de datum van inwerkingtreding en met de letterlijke weergave van de tekst van 
de aangenomen bepaling(en). 

 74. In gevallen waarin de Statuten of de reglementen, of regelingen niet voorzien beslist 
de Bondsvergadering. In spoedeisende gevallen beslist het Bondsbestuur. 

 85. a. Het Bondsbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen voor de duur van ten 
hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen, welk besluit aan de 
Bondsvergadering ter bekrachtiging dient te worden voor gelegd. 

  b. Uitvoeringsbesluiten zijn voor de leden bindend vanaf de dag dat zij in de Officiële 
Mededelingen zijn gepubliceerd. 

  c. De in dit lid bedoelde uitvoeringsbesluiten mogen niet in strijd zijn met de 
Statuten of enig reglement. 

 96. Ieder lid wordt geacht de Statuten, reglementen en uitvoeringsbesluiten te kennen, 
alsmede alle mededelingen die als Officiële Mededelingen zijn gepubliceerd. 

 107. De Reglementscommissie adviseert  inzake de uitleg van een bepaling in de 
Statuten of een ander reglement of een regeling. Met betrekking tot een bestaand of 
een dreigend geschil inzake de uitleg van een bepaling in de Statuten of een ander 
reglement of een regeling, kan het Bondsbestuur of de Bondsvergadering de Regle-
mentscommissie schriftelijk verzoeken binnen redelijke termijn schriftelijk advies uit 
te brengen. 
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 118. Met uitzondering van het in lid 3 en 6 en 9 bepaalde, zijn de overige leden van 
het in dit artikel bepaalde niet van toepassing op door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak vastgestelde en gewijzigde reglementen.  

 
 Regioreglementen 
 Artikel 2 
 1. Onder Regioreglement wordt verstaan een besluit van een Regiovergadering dat 

algemeen bindende bepalingen bevat inzake de voor deze Regio te organiseren 
wedstrijden, al dan niet in aanvulling van bestaande reglementen. 

 2. De Regioreglementen mogen niet in strijd zijn met de Statuten en Reglementen. 
 3. De Regioreglementen dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de onder de 

Regio ressorterende lid-verenigingen. 
 4. Het reglement treedt in werking vijf werkdagen na de datum van dagtekening van de 

publicatie tenzij in het reglement een latere datum is bepaald. 
 5. Het is de Regiovergadering niet toegestaan de aan haar toegekende bevoegdheid aan 

andere organen over te laten dan wel over te dragen. 
 
 Regelingen 
 Artikel 4673 
 1. Onder regeling wordt verstaan een besluit van het Bondsbestuur ter uitvoering van 

een opdracht gegeven in Statuten of Reglementen dat algemeen bindende 
bepalingen bevat ter nadere uitwerking van de onderwerpen genoemd in de op-
dracht. 

 2. De regeling mag niet in strijd zijn met Statuten, reglementen of aanvullende 
reglementen. 

 3. De regeling dient te worden gepubliceerd in de Officiële Mededelingen, tenzij in de 
opdracht een andere wijze van publicatie is vastgesteld. 

 4. De regeling treedt in werking vijf werkdagen na de datum van dagtekening van de 
publicatie tenzij in de regeling een latere datum is bepaald. 

 5. Het is het Bondsbestuur  niet toegestaan de opdracht aan andere organen over te 
laten dan wel over te dragen. 

 
 Statutenwijziging 
 Artikel 478 
 1. De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Bondsverga-

dering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 
Statuten zal worden voorgesteld. De oproepingstermijn bedraagt ten minste 
viertweevierzes weken, de dag der oproeping en der vergadering niet meegerekend. 

 2. Zij die de oproeping tot de Bondsvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
Statutenwijziging hebben gedaan, dienen ten minste viertweevierzes weken voor de 
desbetreffende Bondsvergadering het van een toelichting voorziene voorstel, waarin 
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, schriftelijk ter kennis van de af-
gevaardigden en de adviserende leden van de Bondsvergadering te brengen en in de 
Officiële Mededelingen te publiceren. 

 3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal 
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feitelijk in functie zijnde afgevaardigden aanwezig is. Is niet twee/derde van de 
bedoelde afgevaardigden aanwezig, dan wordt binnen viertwee weken, maar niet 
eerder dan na tien werkdagen een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden kan worden besloten met een 
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 4. a. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. 

  b. Van iedere vaststelling of wijziging van deze Statuten wordt voor de 
inwerkingtreding mededeling gedaan in de Officiële Mededelingen onder vermel-
ding van de datum van inwerkingtreding en met de letterlijke weergave van de 
tekst van de aangenomen bepaling(en). 

 5. Ieder lid van het Bondsbestuur afzonderlijk is gerechtigd een akte tot Statuten-
wijziging te doen verlijden ten overstaan van de door het Bondsbestuur daartoe 
aangewezen notaris. 

 6. De bondsdirecteur is verplicht een authentiek (digitaal) afschrift van de wijziging, 
alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken. 



 
 

 

 

Statuten Badminton Nederland 0311/20213  40 

HOOFDSTUK VIII  ONTBINDING 
 
 
 Ontbinding en vereffening 
 Artikel 4891 
 1. Badminton Nederland wordt ontbonden in een daartoe bijeengeroepen Bondsverga-

dering met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde van de afgevaardigden aanwezig zijn. Het 
bepaalde in Hoofdstuk VII, artikel.  498, leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toe-
passing. 

 2. De liquidatie geschiedt door het bondsbestuurDagelijks Bestuur, tenzij bij het ont-
bindingsbesluit een liquidatiecommissie is benoemd, bij welk besluit tevens een 
bestemming wordt gegeven aan de bezittingen van Badminton Nederland. 

 3. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding is aanhangig 
gemaakt. 

 4. Een batig saldo wordt ter beschikking gesteld voor een doel dat het algemeen 
sportbelang dient of aan een liefdadige instelling. 

 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk 
van kracht. 

 
 
o-o-o-o-o-o-o 
 
Vastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 14 juni 1986. 
Gewijzigd bij besluit van de Bondsvergadering van 20 juni 1987, 24 juni 1989, 22 juni 1991, 25 
juni 1994, 22 juni 1996, 21 juni 1997, 2 oktober 2004, 4 juni 2005, 30 september 2006, 21 juni 
2008, 20 juni 2009, 26 juni 2010, 15 oktober 2011, 22 juni 2013, 22 februari 2014, 24 juni 2017, 
14 oktober 2017, 6 juli 2019, 30 november 2019, 10 oktober 2020 en 27 november 2021. 


