Agendapunt 7

Statutenwijzigingen

De afgevaardigden stellen de volgende Statutenwijzigingen voor om het behoud van kennis
en ervaring in de organisatie te optimaliseren.
Het bondsbestuur van Badminton Nederland streeft good governance na en past de
aanbevelingen Goed Sport Bestuur toe. Het bondsbestuur vindt dat de voorgestelde
wijzigingen binnen Goed Sport Bestuur passen.

Wijziging verkiesbaarheid bestuursleden
Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 2, lid 1, huidige tekst:
Verkiezing bestuursleden Artikel 2 1. De leden van het Bondsbestuur worden door de
Jaarvergadering benoemd en hebben gedurende drie jaar zitting.
Vervang huidige tekst door:
De leden van het Bondsbestuur worden door de Jaarvergadering benoemd en hebben
gedurende vier jaar zitting.
Wijziging verkiesbaarheid afgevaardigden
Statuten, Hoofdstuk V, artikel 3, lid 3, sub a, huidige tekst:
Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een periode van drie jaar die begint op de
dag van de eerstvolgende Jaarvergadering na de verkiezing en die eindigt op de dag vóór de
derde daaropvolgende Jaarvergadering.
Vervang huidige tekst door:
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
derde daaropvolgende Jaarvergadering.
Invoering interim voorzitter
toevoegen aan Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 2, als lid 6:
6. 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 1 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.
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Invoering Ambassadeur van Badminton Nederland, toevoegen aan Statuten, Hoofdstuk V
Toevoegen aan artikel 3, lid 8, sub a:
- de Ambassadeurs van Badminton Nederland
Toevoegen als artikel 14:
Ambassadeur van Badminton Nederland
Artikel 14
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 volmacht
verlenen als bedoeld in Hoofdstuk V, artikel 2;
- te fungeren als adviserend lid van de Bondsvergadering.
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