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Agendapunt 8.3 Statutenwijzigingen m.b.t. online vergaderen 
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de mogelijkheid tot online vergaderen te 
verankeren in de Statuten. 
 
Toelichting 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we meerdere bonds- en regiovergaderingen online 
georganiseerd. Dit was mogelijk door de spoedwet waarmee het voor een organisatie was 
toegestaan om een online ledenvergadering te organiseren. Deze wet loopt binnenkort af, 
maar het is belangrijk om de mogelijkheid tot digitaal vergaderen vast te leggen in de 
Statuten. Dit om in de toekomst in het geval van een bijzondere situatie of noodoplossing te 
kunnen afwijken van een fysieke ledenvergadering.  
 
Gevraagd besluit  
De wijzigingen van de Statuten met betrekking tot het online vergaderen 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 5 artikel 4, lid 6 
 
Bijeenroeping Bondsvergadering 
Artikel 4 
1.  Jaarlijks worden ten minste twee Bondsvergaderingen gehouden. De Jaarvergadering 

wordt gehouden in de maand juni. De Najaarsvergadering wordt gehouden in de 
maand oktober of november. 

2.  Overige Bondsvergaderingen worden bijeengeroepen: 
a. wanneer het Bondsbestuur zulks nodig oordeelt; 
b. door het Bondsbestuur wanneer ten minste vijf afgevaardigden het verlangen 
hiertoe schriftelijk kenbaar maken bij het Bondsbestuur. Het verzoek dient met 
redenen te zijn omkleed met opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen te 
worden gesteld; 
c. wanneer de Financiële Commissie hiertoe bij het Bondsbestuur schriftelijk haar 
verlangen kenbaar maakt met opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen te 
worden gesteld. 

3.  Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst 
van het daartoe strekkend verzoek door het Bondsbestuur bijeengeroepen, bij 
gebreke waarvan de verzoekers zijn bevoegd zelf tot die bijeenroeping over te gaan 
op de wijze waarop het Bondsbestuur Bondsvergaderingen bijeenroept. 

4.  De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten 
minste vier weken, de dag der oproeping en der vergadering niet meegerekend. In 
bijzondere gevallen zulks ter beoordeling van het Bondsbestuur - kan deze termijn 
worden verkort tot ten minste vijf werkdagen. 

5.  Het Bondsbestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer vergaderingen als bedoeld 
in dit artikel worden gehouden, behalve in geval als bedoeld in het laatste gedeelte 
van lid 3, in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen. 

6.  Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de 
mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te 
nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij 
gelden. 
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Hoofdstuk 5 artikel 8, lid 11, 12, 13, 14, 15 en 16 
 
Leiding en besluitvorming 
Artikel 8 
1. a. Een Bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft 

van het aantal feitelijk in functie zijnde afgevaardigden ter vergadering aanwezig 
is. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 b. Wanneer op de onder a bedoelde vergadering niet het vereiste aantal afgevaardigden 
aanwezig is, kan niet eerder dan na tien werkdagen, doch niet later dan vier 
weken na deze vergadering een nieuwe vergadering worden gehouden, waarop 
met betrekking tot de oorspronkelijke agendapunten besluitvorming kan plaats-
vinden ongeacht het alsdan aanwezige aantal stemgerechtigde afgevaardigden. 
Tot bijeenroeping zijn gerechtigd de organen of personen, genoemd in artikel 4 
lid 2. De oproepingstermijn bedraagt ten minste twee weken. 

2. a. Tenzij anders in deze Statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter 
bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige 
stemmen als bedoeld in lid 5 worden afgetrokken. 

 b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige 
stemmen. 

 c. In geval van een bindende voordracht kan het bindend karakter daaraan worden 
ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen genomen besluit van het benoemende orgaan. 

3. De stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij met algemene stemmen wordt 
besloten tot besluitvorming bij acclamatie. Over zaken wordt mondeling gestemd 
tenzij de voorzitter of een afgevaardigde een schriftelijke stemming gewenst acht. 

4. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering aanwezigen 
een stembureau van drie personen, met dien verstande dat leden van het Bonds-
bestuur geen zitting kunnen hebben in het stembureau. Een medewerker van het 
bondsbureau wordt aan het stembureau toegevoegd. Het stembureau opent de 
stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

5. Ongeldig zijn stembiljetten die: 
  a. blanco zijn; 
  b. zijn ondertekend; 
  c. onleesbaar of onduidelijk zijn; 
  d. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen; 
  e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
  f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld. 
6. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming 
plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 
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 b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstem-
ming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft 
verkregen. 

   Zijn er meer personen die het op één na hoogst aantal stemmen hebben 
verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken 
wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

 c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij 
deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

7. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. 
8. a. Over alle voorstellen wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij naar het oordeel 

van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft 
dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behan-
deld. 

 b. Wanneer op een voorstel een amendement is ingediend komt dit eerst in stemming. 
Een amendement op een voorstel mag niet de strekking hebben het doel van het 
voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de 
voorzitter. 

 c. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is 
vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van het amendement op 
het voorstel. 

9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Bondsvergaderingen een 
besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is 
vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens 
beslissend. 

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan be-
twist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt 
of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschied-
de - wanneer een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval-
len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

10. De Bondsvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bondsbestuur. De 
voorzitter kan de leiding van een Bondsvergadering tijdelijk aan de vicevoorzitter van 
het bondsbestuur overdragen. Indien de voorzitter afwezig is zonder dat hij vooraf de 
leiding van de Bondsvergadering heeft overgedragen, voorziet de Bondsvergadering 
zelf in haar leiding; tot dat moment fungeert de oudste aanwezige afgevaardigde als 
voorzitter. 

11.  Stemgerechtigden kunnen in de Bondsvergadering hun stemrecht uitoefenen door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het Bondsbestuur kan hieraan 
nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een 
bepaalde Bondsvergadering niet wordt geboden.  

12.  Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel draagt het Bondsbestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde 
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 
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kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 
uitoefenen. 

13.  Het Bondsbestuur draagt er in de in lid 11 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de 
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de 
beraadslaging. 

14.  Stemmen die voorafgaand aan de Bondsvergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag 
voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de 
vergadering worden uitgebracht. 

15.  Leden van het Bondsbestuur hebben in de Bondsvergadering een raadgevende stem. 
16.  Tenzij anders is bepaald, vindt het bepaalde in dit artikel overeenkomstige toepassing 

ten aanzien van vergaderingen van het Bondsbestuur, het Dagelijks Bestuur en 
vergaderingen van commissies. 

 
 


