Agendapunt 8.5 Wijziging Competitiereglement
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om in het Competitiereglement Hoofdstuk II
artikel 8 lid 4 te verwijderen.
Toelichting
Gedurende het seizoen worden er wedstrijden verplaatst om uiteenlopende redenen. In het
Competitiereglement staat in Hoofdstuk II artikel 8 lid 4 dat er voor het verplaatsen van
wedstrijden administratiekosten in rekening worden gebracht. In de afgelopen jaren zijn er
geen administratiekosten meer opgelegd voor het verplaatsen. De reden dat er geen
administratiekosten meer worden opgelegd heeft te maken met het werk wat er gedaan moet
worden bij het verplaatsen van wedstrijden.
Voor het digitale tijdperk werden er brieven gestuurd vanuit het bondsbureau naar de
verenigingen met de bevestiging van de verplaatsing. Vervolgens moest dit nog worden
verwerkt in het competitieprogramma. Tegenwoordig worden de verplaatsing met de
akkoordverklaring van de tegenstander aangeleverd en is het verplaatsen van de wedstrijd in
de competitiemodule een kwestie van een paar minuten. De administratiekosten voor het
verplaatsen van wedstrijden staan dus niet meer in verhouding met het werk dat gedaan moet
worden.
De administratiekosten voor het verplaatsen van wedstrijden staan dus niet meer in
verhouding met het werk wat gedaan moet worden.
Gevraagd besluit
De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen goedkeuren.
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Hieronder de voorgestelde aanpassing van het Competitiereglement. 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.

Competitiereglement Badminton Nederland
Hoofdstuk 2, artikel 8, lid 4
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8
1.
Een vereniging kan de LCW schriftelijk verzoeken de speeldatum en/of aanvangstijd
van een vastgestelde wedstrijd te wijzigen, met vermelding van de reden voor de
wijziging, zo mogelijk vergezeld van een akkoordverklaring van de tegenstander. Een
dergelijk verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen voor zowel de vastgestelde als de
nieuw voorgestelde speeldatum bij de LCW te zijn ingekomen.
2.
De LCW beslist over het verzoek en geeft van zijn beslissing kennis aan de betrokken
verenigingen uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende wedstrijd.
3.
Wedstrijden kunnen, in afwijking van de genoemde termijn in lid 1 op een kortere
termijn vóór de speeldatum, in overleg met de LCW worden verplaatst indien:
- er op de oorspronkelijke wedstrijddatum om onvoorziene redenen plotseling
geen sporthal beschikbaar is;
- de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kan worden in het geval van
extreme weersomstandigheden;
- er sprake is van een onvoorziene omstandigheid van dusdanige aard dat
verplaatsen noodzakelijk is.
4. Voor wedstrijden die worden verplaatst om andere dan onder lid 3 genoemde redenen
worden administratiekosten in rekening gebracht.
45. Het is niet toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen zonder toestemming van de
LCW, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10 lid 2.
56. De uit- en thuiswedstrijd kunnen in onderling overleg tussen de CCP’s omgeruild
worden, met uitzondering van wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie, mits de
desbetreffende verenigingen hierover vooraf een bericht sturen naar de LCW.
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