
   
Agendapunt 6.3  Wijziging reglementen 

 

Aanleiding 

Om in de toekomst sneller en slagvaardiger in te spelen op de veranderende behoefte op 

het vlak van toernooien en competities, en daarnaast de reglementen overzichtelijk en 

leesbaar te maken voor alle afnemers (officials, verenigingen, spelers,…), is het noodzakelijk 

om de reglementen onder handen te nemen. 

Naast de reglementen zijn er momenteel 18 uitvoeringsregelingen en 7 regelingen. Het 

grootste deel daarvan betreffen competities en toernooien. Dit maakt dat het geheel van 

reglementen onleesbaar en lastig te begrijpen is voor de meeste eindgebruikers. 

Gewenste situatie (doel) 

De reglementen die gaan over de essentie van Badminton Nederland blijven vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Bondsvergadering. Dit betreffen de Statuten, Algemeen 

Reglement, Tuchtreglement en Algemeen Wedstrijdreglement. 

In de Statuten worden alleen hoofdpunten beschreven. Inhoudelijke details worden waar 

nodig in een ‘lager’ reglement vastgelegd. 

De overige reglementen gaan over de uitvoering van Competities, Toernooien en andere 

activiteiten en die vallen onder de operationele verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur. 

Het Competitiereglement moet alles bevatten wat er moet worden beschreven over de 

competities met hooguit verwijzen naar een ‘hoger reglement’. 

Het Toernooireglement moet alles bevatten wat er moet worden beschreven over de 

toernooien met hooguit verwijzen naar een ‘hoger reglement’. 

De reglementen zijn geschreven in hedendaagse begrijpelijke taal en zijn voorzien van een 

duidelijke leeswijzer in de vorm van een inhoudsopgave en begrippenlijst. 

 

Stand van zaken 

Op het moment dat de Bondsvergadering plaatsvindt, zijn de eerste ruwe versies voor de 

nieuwe Statuten, Algemeen Reglement, Algemeen Wedstrijdreglement en Tuchtreglement 

klaar. Deze zullen verder worden verfijnd en naar verwachting in juni aan de Jaarvergadering 

ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

 

 



   
 

Daarna zullen de overige reglementen worden opgepakt. Deze reglementen kunnen niet 

voor de eerste activiteiten van het seizoen 2022-2023 (begin april 2022) gereed zijn. Daarom 

richten we ons er op dat deze reglementen in hun nieuwe vorm gereed zijn voor de eerste 

activiteiten van het seizoen 2023-2024. Als pro forma deadline hebben we 31 december 

2022 gesteld. 


