Agendapunt 8.2 Statutenwijzigingen m.b.t. WBTR
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor 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.
Toelichting
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.
Gevraagd besluit
De wijzigingen van de Statuten met betrekking tot de WBTR zoals die voorligt goedkeuren.
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Hieronder de voorgestelde aanpassingen van de Statuten. De artikelen/stukken waar een
streep doorstaat worden verwijderd uit het Reglement. De artikelen waar in een kleur tekst is
toegevoegd worden toegevoegd aan het reglement.

Wijziging Statuten Badminton Nederland
Hoofdstuk 4 artikel I, lid 1c, 2b, 3, 4 en 5
Bondsbestuur
Artikel 1
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 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 art. 3 lid 1 sub a.
b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de Jaarvergadering 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 Bonds-vergadering 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.
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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 door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
7. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het zijn van afgevaardigde
of gemachtigde van een vereniging op een Regiovergadering van Badminton Nederland,
alsmede met het lidmaatschap van de Tuchtcommissie Badminton Nederland, de Commissie
van Beroep Badminton Nederland, de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak, de
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak, de Financiële Commissie en de
Reglementscommissie.
Hoofdstuk 4 artikel 2, lid 2
Verkiezing bestuursleden
Artikel 2
1. De leden van het Bondsbestuur worden door de Jaarvergadering benoemd en hebben
gedurende vier jaar zitting.
2. In het in artikel 1 van dit hoofdstuk, lid 2 sub b, laatste volzin bedoelde geval kan de
Jaarvergadering 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
Jaarvergadering is gehouden en treden af aan het eind van de dag, waarop de vierde
daaropvolgende Jaarvergadering wordt gehouden.
5. In een tussentijdse vacature wordt met inachtneming van het bepaalde in
Hoofdstuk 4 art.1 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 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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Hoofdstuk 4 artikel 3, lid 2, 3, 4, 6 en 8
Bestuursbevoegdheden
Artikel 3
1.
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
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 meerjarenactiviteitenbeleidsplan 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 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.
Hoofdstuk 5 artikel 11, lid 3f
Financiële Commissie
Artikel 11
1. a. De Financiële Commissie bestaat uit ten minste vijf leden en uit ten hoogste
negen leden.
b. De leden van de Financiële Commissie worden voor de duur van vier jaar gekozen
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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.
c. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met een functie
in het Bondsbestuur.
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.
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 Bondsbestuur 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
van volmachten tot vertegenwoordiging van Badminton Nederland, een en ander
met inachtneming 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.
Het Bondsbestuur is bevoegd advies in te winnen van de Financiële Commissie met
betrekking tot een te voeren financieel beleid of beheer.
Wanneer het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 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.

5

