
   

1 
 

 

Agendapunt 7 Statuten- en reglementswijzigingen 

 
In de Jaarvergadering van 25 juni 2022 was de verwachting dat er in de Bondsvergadering 
van 19 november een voorstel tot aanpassing van de Statuten en Reglementen kon worden 
ingediend om het destijds aangegeven doel een stap dichter bij te brengen. 

Dat is niet haalbaar gebleken, maar dat wil niet zeggen dat er in de tussenliggende tijd geen 
voortgang is geboekt. De omvang en complexiteit was groter dan op dat moment werd 
ingeschat, mede door de ontwikkelingen t.a.v. de toekomst van de LCW en RCW’s die recent 
een definitieve richting heeft gekregen. 

Middels dit schrijven brengen wij jullie op de hoogte van de voortgang en de aangepaste 
tijdsplanning van dit project. 

Voor de volledigheid vermelden we eerst de aanleiding en het doel zoals in de 
bovengenoemde jaarvergadering is besproken. 

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. 
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Huidige structuur 
De huidige reglementen, uitvoeringsregelingen en overige regelingen staan hieronder 
vermeld, gegroepeerd naar eindverantwoordelijke. De reglementen die onder 
verantwoordelijkheid van het Instituut Sportrechtspraak(ISR) vallen staan vermeld omdat we 
daaraan dienen te voldoen en deze op de website van Badminton Nederland staan 
gepubliceerd, maar zijn vanzelfsprekend geen onderdeel van dit project. 

Bondsvergadering Statuten 

Algemeen Reglement 

Algemeen Wedstrijd Reglement 

Tuchtreglement 

Competitiereglement 

   Toernooireglement 

Beleid Debiteurenbeheer 

Regeling Onderscheidingen 

Regeling beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 

Klachtenregeling 

Zakelijke relaties afgevaardigden 

Bondsbestuur  UR Experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies 

UR Kleding en Reclame 

UR Accommodatievoorschriften 

UR Opgelegde kaarten 

Licentiereglement trainers 

Regeling vergoeding vrijwilligers 

Regeling vergoeding afgevaardigden 

Officiële Spelregels 

Regeling maken en gebruiken foto's 

UR Nationale Ranglijst 

Uitleg Nationale Ranglijst 

UR Nationale Junior Ranglijst 

Gedragscode trainers/begeleiders BN 

UR Gedragscode 

Regeling erkenning en deelname licentiewaardige scholingen voor 

verlengen trainerslicentie 

UR Digitale Communicatie 

(UR) Toegestane shuttles 

Procedure afgelastingen 

Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen Bondscompetitie 

Administratiekosten Regiocompetitie 

UR Bondscompetitie 

UR Ere- en Eerste Divisie 

UR Inrichting competities 

UR voor het invallen in competities 
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UR Promotie-Degradatie Bondscompetitie 

UR Richtlijnen voor het organiseren van toernooien 

Servicedocument Toernooireglement 

Bijlage bij het Toernooireglement 

Procedure Loting Referee 

UR Junior Master Circuit 

UR Master Circuit 

UR Parabadminton Circuit 

 

ISR   Dopingreglement 

Dopinglijst 

Reglement Seksuele Intimidatie 

 
Toekomstige structuur 
Zoals in de gewenste situatie is verwoord: de reglementen die gaan over de essentie van 
Badminton Nederland blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
Bondsvergadering. Dat zijn: 

   Statuten 

Algemeen Reglement 

Algemeen Wedstrijd Reglement 

Tuchtreglement 

Regeling Onderscheidingen 

Regeling beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 

Klachtenregeling 

 

Vervalt:  Zakelijke relaties afgevaardigden (Dit is een extract uit het  

Algemeen Reglement) 

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

    Waarin worden opgenomen: 

 Procedure afgelastingen 

Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen 

Bondscompetitie 

Administratiekosten Regiocompetitie 

UR Bondscompetitie 

UR Ere- en Eerste Divisie 

UR Inrichting competities 
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UR voor het invallen in competities 

UR Promotie-Degradatie Bondscompetitie 

Toernooireglement 

    Waarin worden opgenomen: 

UR Richtlijnen voor het organiseren van toernooien 

Servicedocument Toernooireglement 

Bijlage bij het Toernooireglement 

Procedure Loting Referee 

UR Junior Master Circuit 

UR Master Circuit 

UR Parabadminton Circuit 

Uitvoeringsregelingen Statuten 

 Gaat bevatten: 

Experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies 

Uitvoeringsregelingen Algemeen Reglement 

 Gaat bevatten: 

Regeling vergoeding vrijwilligers 

Regeling vergoeding afgevaardigden 

Uitvoeringsregelingen Algemeen Wedstrijdreglement 

 Gaat bevatten: 

Toegestane shuttles 

Opgelegde kaarten 

Kleding en Reclame 

Accommodatievoorschriften 

Nationale Ranglijst 

Uitleg Nationale Ranglijst 

Nationale Junior Ranglijst 

 

Officiële Spelregels 

Overig 

Regeling maken en gebruiken foto's 

Licentiereglement trainers 

Regeling erkenning en deelname licentiewaardige scholingen 

voor verlengen trainerslicentie 

Gedragscode trainers/begeleiders BN 

UR Gedragscode 

UR Digitale Communicatie  

Beleid Debiteurenbeheer 

 

ISR   Dopingreglement 

Dopinglijst 

Reglement Seksuele Intimidatie 
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Stand van zaken en planning 
Ten opzichte van de afgegeven planning op de Jaarvergadering van 25 juni 2022 zal de 
eerste oplevering van de nieuwe reglementen naar achteren opschuiven. 

Op het moment dat deze Bondsvergadering plaatsvindt, zijn de eerste versies van de nieuwe 
Statuten, Algemeen Reglement, Algemeen Wedstrijdreglement en Tuchtreglement gereed 
en liggen bij de Reglementscommissie voor controle en vervolgens bij het bondsbestuur ter 
bespreking. 

De Statuten, Algemeen Reglement, Algemeen Wedstrijdreglement en Tuchtreglement zullen 
ter goedkeuring in de eerste Bondsvergadering van 2023 worden aangeboden. 

De aanpassingen van de overige reglementen zijn in gang gezet en deze zullen naar 
verwachting in januari 2023 een eerste nieuwe versie kennen; daarna volgt de gang langs de 
Reglementscommissie en de vrijwilligers die zich hebben aangeboden om de diverse 
reglementen te reviewen. Vervolgens zullen de reglementen in de bestuursvergadering van 
maart 2023 worden vastgesteld. 
 
Daarmee blijft de eerder beoogde planning ongewijzigd, waarbij deze reglementen in hun 
nieuwe vorm gereed zijn voor de eerste activiteiten van het seizoen 2023-2024. 


