
 

    

 

 

 

 

1 

 

 
Agendapunt 8  Reglements- en Statutenwijzigingen 

 
Inhoud agendapunt: 
8.1   Statuten- en Reglementswijziging uit voorstel afgevaardigden Eerden/De Wit 
8.2   Statutenwijzigingen m.b.t. WBTR 
8.3   Statutenwijzigingen m.b.t. online vergaderen 
8.4   Statutenwijzigingen m.b.t. Dopingautoriteit 
8.5   Wijziging Competitiereglement 
8.6   Wijziging Toernooireglement 
 
Korte samenvatting en toelichting op de voorgestelde Statuten- en reglementswijzigingen: 
  
Agendapunt 8.1: in het stuk doen afgevaardigden Eerden en De Wit een voorstel voor een 
wijziging van de Statuten m.b.t. de rol van de Reglementscommissie. Het advies van het 
bondsbestuur over dit voorstel volgt. 
 
Agendapunt 8.2:  in het stuk wordt voorgesteld om de verplichtingen die voortvloeien uit de 
per 1 juli 2021 in werking getreden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) te 
wijzigen in de Statuten. Het betreft met name aanpassingen van de taken/bevoegdheden 
van het bondsbestuur, de regeling rondom persoonlijk/tegenstrijdig belang en de regeling 
voor de situatie van belet en ontstentenis van het volledige bondsbestuur. 
 
Agendapunt 8.3: in het stuk wordt voorgesteld om de mogelijkheid tot online vergaderen te 
verankeren in de Statuten. 
 
Agendapunt 8.4:  in het stuk wordt voorgesteld om in de Statuten op te nemen dat het 
Bondsbestuur een voor de leden verplichtende overeenkomst aan kan gaan met de 
Dopingautoriteit. Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen opgenomen waar leden van 
Badminton Nederland zich aan dienen te houden zoals de onthouding van ongewenst gedrag 
en matchfixing. 
 
Agendapunt 8.5:  in het stuk wordt voorgesteld om in het Competitiereglement Hoofdstuk II 
artikel 8 lid 4 te verwijderen. Dat betreft het opleggen van administratiekosten bij het 
verplaatsen van wedstrijden. 
 
Agendapunt 8.6:  in het stuk wordt voorgesteld om de definities van de 
U19/U17/U15/U13/U11 en U9 in het Toernooireglement te wijzigen om de peildatum van de 
leeftijdsgrenzen voor de jeugdspelers gelijk te stellen met de internationale peildatum. 
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De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

8.1 
Over de wijzigingen van de Statuten en het opzetten van een werkgroep vanuit het 
voorstel van afgevaardigden Eerden/De Wit die voorliggen te stemmen. 

8.2 De wijzigingen van de Statuten m.b.t. de WBTR zoals die voorliggen goedkeuren. 

8.3 
De wijzigingen van de Statuten m.b.t. online vergaderen zoals die voorliggen 
goedkeuren. 

8.4 
De wijzigingen van de Statuten m.b.t de Dopingautoriteit zoals die voorliggen 
goedkeuren. 

8.5 De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen goedkeuren. 

8.6 De wijzigingen van het Toernooireglement zoals die voorliggen goedkeuren. 
 


