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Voor (leden van) artikelen waarop een toelichting is verschenen, is dit in de linker kantlijn van
het desbetreffende lid of artikel met 'T' aangegeven.
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HOOFDSTUK I

DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE
BEPALINGEN

Definities en afkortingen
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a.

amateurspeler

: een speler die niet als licentiespeler is erkend

b.

BEC
bondsnummer

: Badminton Europe Confederation
: het nummer waarmee een natuurlijk persoon
staat geregistreerd als lid van Badminton
Nederland
: een lid van Badminton Nederland met een geldige
scheidsrechterslicentie
: Badminton World Federation

Bondsscheidsrechter
BWF
c.

coach

competitie

: vaste begeleider van een speler of team die op
een voor hem bestemde stoel plaatsneemt of op
andere wijze zijn taak vervult tijdens een partij
: een georganiseerd systeem van wedstrijden dat
ten doel heeft aan het eind van het wedstrijdseizoen een rangorde te kunnen vaststellen. Het
systeem speelt zich af binnen een wedstrijdseizoen. Deelneming staat uitsluitend open voor
teams, die een of meerdere verenigingen vertegenwoordigen

d.

deelnemer
doping

: speler, paar of team
: overtreding als gedefinieerd in Hoofdstuk 1 art. 2
van het Dopingreglement.

i.

IOC

: International Olympic Committee

k.

kleding

: die kledingstukken incl. schoeisel welke tijdens
het spel worden gedragen

l.

LCW
licentie
licentiespeler

: Landelijke Commissie Wedstrijdzaken
: bewijs van inschrijving als licentiespeler
: een speler die door een van de bij de BWF aangesloten organisaties is erkend als licentiespeler
: lijst van shuttles zoals vermeld in de Regeling
Toegestane Shuttles

Lijst van Toegestane Shuttles
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n.

NRB / NJRB

: Nationale Ranglijst Badminton / Nationale Junior
Ranglijst Badminton

o.

Officiële Mededelingen

: mededelingen gepubliceerd door Badminton
Nederland als bedoeld in het Algemeen
Reglement
: mededelingen
gepubliceerd
door
de
Regiomanager als bedoeld in het Algemeen
Reglement

Officiële Regiomededelingen

p.

partij

principekalender

r.

RCW
reclame

reclame-uitingen

referee
Regioreglement

s.

scheidsrechter
speler
spelregels
spelsoort

sponsor
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: een ontmoeting tussen twee spelers of paren in
een spelsoort om uit te maken wie van beiden de
sterkste is
: overzicht van het wedstrijdseizoen waarop staat
aangegeven in welke weken de Bondscompetitie,
resp. de van belang zijnde toernooien worden gespeeld
: Regionale Commissie Wedstrijdzaken
: alle activiteiten die beogen een boodschap te
richten tot het publiek, teneinde dit te bewegen
tot het kopen van een product of dienst, dan wel
gunstig te stemmen ten aanzien van een bedrijf,
instelling of idee
: reclameteksten en/of -afbeeldingen, die in welke
vorm dan ook op het wedstrijdterrein, het wedstrijdmateriaal of de spelers zijn aangebracht
: een lid van Badminton Nederland met een geldige
refereelicentie
: reglement als bedoeld in de Statuten Hoofdstuk VII art. 2
: degene die een partij leidt
: speelster of speler
: spelregels van badminton vastgesteld door het
Bondsbestuur
: mannenenkelspel, vrouwenenkelspel, mannendubbelspel, vrouwendubbelspel, gemengd
dubbelspel
: een natuurlijke of rechtspersoon die geld en/of
een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de gesponsorde communicatiemogelijkheden, voortvloeiend uit zijn sportbeoefening verschaft
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t.

teamnaam

teamofficial
toernooi

v.

vereniging

w. wedstrijd

wedstrijdbepalingen

wedstrijdfunctionaris
wedstrijdorganisator

wedstrijdseizoen

: bij alle onder dit reglement vallende
teamwedstrijden is de teamnaam, opgebouwd
uit een combinatie van de naam van de
vereniging, een mogelijke sponsornaam en het
aan het team toegekende teamnummer
: functionaris deeluitmakend van de begeleidende
staf van een speler of team
: een samenhangend geheel van wedstrijden die
wat plaats en tijd betreft geconcentreerd worden
gehouden
: lid-vereniging van Badminton Nederland
: partij in individuele toernooien of een ontmoeting
met een vastgesteld aantal partijen in competitie
of teamtoernooien
: een geheel van bepalingen waaronder een wedstrijd of een samenhangend stelsel wedstrijden
gespeeld wordt
: referee, scheidsrechter, servicerechter of lijnrechter
: degene die goedkeuring voor het organiseren van
een wedstrijd heeft verkregen of daar krachtens
de reglementen toe gerechtigd is
: 1 augustus - 31 juli

Bepalingen en uitvoeringsregelingen
Artikel 2
1. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, de volgende uitvoeringsregelingen
bij dit reglement vast:
a. Uitvoeringsregeling NRB en Uitvoeringsregeling NJRB: deze regelingen geven aan
langs welke richtlijnen de sterktebepaling plaatsvindt van spelers, respectievelijk
jeugdspelers die voor Badminton Nederland evenementen in aanmerking komen;
b. Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften (Hoofdstuk II, artikel 3): deze
regeling geeft de voorschriften waaraan een accommodatie voor het houden van
badmintonwedstrijden die vallen onder het AWR dient te voldoen;
c. Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles (Hoofdstuk II, artikel 4): deze regeling
bevat een Lijst van Toegestane Shuttles en geeft de procedure voor (her)keuring van
shuttles. Tevens geeft de regeling de kwaliteitsbewaking weer en een
kwaliteitsaanduiding in categorieën van shuttles op de Lijst van Toegestane
Shuttles. Tot slot geeft de regeling aan voor welke categorieën van wedstrijden een
bepaalde shuttle mag worden gebruikt.
d. Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij badmintonwedstrijden (Hoofdstuk
IV, artikel 5): deze regeling bevat nadere regels voor kleding en reclame-uitingen
rond badmintonwedstrijden;
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e. Uitvoeringsregeling Opgelegde Kaarten: in deze regeling wordt het beleid
vastgelegd inzake straffen naar aanleiding van oplegging van een kaart wegens
wangedrag als bedoeld in artikel 16.7 van de Spelregels;
f. Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor Coaches, Teamofficials en Spelers
(Hoofdstuk IV, artikel 3): deze regeling bevat de gedragscodes voor coaches,
teamofficials en spelers.
2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld:
- de regelingen sub b, c en d per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan
voor onbepaalde tijd.
- de regelingen sub a, e en f, indien nodig: de regeling geldt dan voor
onbepaalde tijd. In een uitvoeringsregeling dient de datum van ingang van
de regeling te worden vermeld.
3. Nieuw vastgestelde uitvoeringsregelingen gaan in met ingang van het
daaropvolgende wedstrijdseizoen.
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HOOFDSTUK II

WEDSTRIJDEN

Wedstrijdsoorten
Artikel 1
1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden:
a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het
Competitiereglement of bij Regioreglement;
b. toernooien: een reeks van wedstrijden zoals gedefinieerd in het Toernooireglement.
2. Competities worden onderscheiden in:
a. Bondscompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
LCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement;
b. Regiocompetities: Deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van
een RCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement;
c. Overige competities in een Regio: deze worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van een RCW gedefinieerd door het desbetreffende
Regioreglement;
d. Andere competities: Het Bondsbestuur kan aan organisaties toestaan een
competitie te organiseren.

3. Toernooien dienen te worden verspeeld volgens de bepalingen van het Toernooireglement.
Principekalender
Artikel 2
Het Bondsbestuur stelt jaarlijks per 1 december op voorstel van de LCW de
principekalender voor het daaropvolgende wedstrijdseizoen vast, tenminste
bevattende:
a. de begindatum en de competitieweken van de Bondscompetitie;
b. de data van die toernooien, welke in het Toernooireglement zijn gedefinieerd als
"toernooi van nationaal belang".
De LCW maakt de principekalender in de Officiële Mededelingen bekend.
Accommodatie
Artikel 3
1. De accommodatie moet voldoen aan hetgeen gesteld is in de geldende
Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften. Deze voorschriften hebben
betrekking op de eisen die aan een badmintonaccommodatie worden gesteld voor
wedstrijden die vallen onder het AWR.
2. De eisen zijn uitgesplitst op basis van de wedstrijdsoorten, zoals vermeld in
Hoofdstuk II, artikel 1, en naar het niveau van de wedstrijden.
3. Deze voorschriften dienen vergezeld te gaan van een instructie hoe dispensatie van
deze voorschriften kan worden aangevraagd, welke termijnen hiervoor gelden en op
welke wijze men tegen een beslissing in beroep kan gaan.
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Shuttles
Artikel 4
1. De Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles bevat:
a. een lijst van toegestane shuttles;
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b. een kwaliteitsaanduiding in categorieën van shuttles op deze lijst;
c. een voorschrift voor welk niveau van wedstrijden een bepaalde categorie
shuttles geschikt is.
2. Alle wedstrijden die vallen onder het AWR dienen gespeeld te worden met shuttles
die volgens deze lijst zijn toegelaten.
3. a. Wijzigingen of toevoegingen aan de lijst maken de toelating van een shuttle van
kracht voor de desbetreffende categorie vanaf de datum van publicatie van de
toelating;
b. Een shuttle kan tussentijds aan de lijst worden toegevoegd, maar slechts van de
lijst worden afgevoerd of in kwaliteitsaanduiding worden verlaagd met ingang
van het eerstvolgende wedstrijdseizoen.
Wedstrijdorganisator
Artikel 5
1. De wedstrijdorganisator stelt de termijn(en) vast:
a. vóór welke de inschrijving moet zijn geschied; deze termijn moet vallen vóór het
begin van de wedstrijdserie;
b. wanneer of voor wanneer teamopstellingen of speelgerechtigdheden kunnen
wijzigen.
2. De wedstrijdorganisator is verantwoordelijk voor het tijdig bericht sturen aan individuele deelnemers of aan teams ingeval van teamwedstrijden:
a. van de relevante speeltijd(en);
b. van niet geaccepteerde inschrijvingen, onder vermelding van de reden(en).
Wedstrijdbepalingen
Artikel 6
1. In de wedstrijdbepalingen dient te worden aangegeven:
a. hoe de winnaar van een wedstrijd of serie wedstrijden wordt bepaald;
b. eventuele beperkingen met betrekking tot het uitkomen in verschillende partijen van eenzelfde speler.
2. In de wedstrijdbepalingen voor wedstrijden tussen teams dient bovendien te worden aangegeven:
a. uit hoeveel partijen en van welke spelsoort een wedstrijd tussen twee teams
bestaat;
b. welke soort spelers speelgerechtigd zijn voor het team.
Overtredingen en administratieve verzuimen
Artikel 7
Voor overtredingen, administratieve verzuimen en straffen is het Tuchtreglement van
toepassing.
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HOOFDSTUK III

T

WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Functionarissen
Artikel 1
1. a. De LCW stelt de volgende lijsten vast:
1. een lijst van referees functionerend op nationaal niveau;
2. een lijst van Bondsscheidsrechters functionerend op nationaal niveau;
b. Deze lijsten worden vóór het begin van het wedstrijdseizoen bekend gemaakt in
de Officiële Mededelingen; aanvullingen en wijzigingen worden zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen.
2. a. De betrokken RCW stelt de volgende lijsten vast:
1. een lijst van referees functionerend op regioniveau;
2. een lijst van scheidsrechters functionerend op regioniveau;
b. Deze lijsten worden vóór het begin van het wedstrijdseizoen bekend gemaakt in
de Officiële Regiomededelingen; aanvullingen en wijzigingen worden zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt in de Officiële Regiomededelingen.
Referee en daarmee gelijk gestelde functionaris
Artikel 2
1. De referee houdt namens Badminton Nederland toezicht op het georganiseerde
evenement, in de ruimste zin. Hij waakt over de belangen van de deelnemers en ziet
toe dat geen ongeoorloofde afwijkingen van de wedstrijdbepalingen plaatsvinden.
2. De referee is belast met het toezicht op de toepassing en uitleg van de spelregels
van badminton. Hij ziet toe dat de bij partijen aangestelde scheidsrechters,
servicerechters en lijnrechters de spelregels op de juiste manier toepassen.
3. De referee beslist, en wel bindend:
a. in alle gevallen, de toepassing of uitleg van de spelregels betreffende, waarin de
scheidsrechter zich onbevoegd verklaart een beslissing te nemen;
b. inzake protesten van spelers tegen een toepassing of uitleg van de spelregels
door de scheidsrechter, mits deze geen betrekking hebben op een feitelijke
waarneming;
c. inzake geschillen over de vraag of een shuttle voldoet aan de volgens de spelregels gestelde eisen;
d. inzake vervanging van een scheidsrechter, servicerechter of lijnrechter bij een
partij, al dan niet op verzoek van een speler;
e. over alle verdere geschillen die in een wedstrijd kunnen rijzen.
4. De referee beslist over diskwalificatie van een speler voor een partij:
a. in geval van wangedrag, als genoemd in art. 3, lid 3 van dit Hoofdstuk ;
b. als er naar het eigen oordeel van de referee sprake is van ernstige of aanhoudende overtredingen tijdens een partij, als bedoeld in de spelregels.
5. Andere functionarissen kunnen gelijk gesteld worden aan een referee in zoverre, dat
één of meer of alle bovengenoemde taken aan deze functionaris worden
toebedeeld conform het van toepassing zijnde reglement.
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Scheidsrechter
Artikel 3
1. De scheidsrechter is belast met het volgens de geldende spelregels leiden van een
partij, eventueel bijgestaan door een servicerechter en lijnrechters. Zij dienen zich te
houden aan de "Aanbevelingen voor wedstrijdfunctionarissen" zoals vastgesteld
door Badminton Nederland.
2. Fouten of nalatigheden van bovengenoemde functionarissen hebben geen ongeldigheid van de partij ten gevolge.
3. Als een speler zich naar het oordeel van de scheidsrechter tijdens een partij schuldig
maakt aan ernstige of aanhoudende overtredingen, als bedoeld in de spelregels, legt
de scheidsrechter de partij stil en brengt het gebeurde onmiddellijk ter kennis van
de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris. Indien de referee besluit de
speler te diskwalificeren is diskwalificatie van toepassing op alle nog te spelen
partijen in het desbetreffende toernooi of tijdens de desbetreffende
competitiewedstrijd.
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HOOFDSTUK IV

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DEELNEMERS

Speelgerechtigdheid
Artikel 1
1. Om aan wedstrijden te kunnen deelnemen moet een speler:
a. lid zijn van Badminton Nederland, hetzij als verenigingslid, hetzij als persoonlijk
lid, als bedoeld in Hoofdstuk II, art. 1, lid 1 van de Statuten, dan wel zijn aangesloten bij een bond die lid is van de BWF.
b. voldoen aan de bepalingen van het desbetreffende reglement (Competitie- of
Toernooireglement).
c. voldoen aan de door de wedstrijdorganisator gestelde eisen.
d. voldoen aan de betreffende bepalingen van het Dopingreglement
2. Een speler moet aan de eisen voor speelgerechtigdheid voldoen op het moment van
sluiting van de inschrijving.
3. De wedstrijdorganisator is gerechtigd de gegevens op te vragen waaruit de speelgerechtigdheid van een speler moet blijken.
4. Badminton Nederland-leden mogen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd
door organisaties die geen lid zijn van Badminton Nederland of BWF tenzij het
Bondsbestuur deelname door Badminton Nederland-leden heeft verboden.
Rechten
Artikel 2
1. Een speler kan bij de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris protesteren
tegen de toepassing of uitleg van een spelregel door een scheidsrechter,
servicerechter of lijnrechter, mits die geen betrekking heeft op een feitelijke
waarneming.
2. Een speler bij een partij kan de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris
verzoeken een scheidsrechter, servicerechter of lijnrechter te vervangen, met
inachtneming van lid 3 van dit artikel. In dat geval wordt gehandeld conform Hoofdstuk III, art. 2, lid 3.
3. Indien een functionaris op verzoek van een speler is vervangen, kan dezelfde speler
of diens partner niet verzoeken om vervanging van de nieuwe functionaris.
Plichten
Artikel 3
1. Elke ingeschreven speler is gehouden de onder art. 1, lid 3 gevraagde gegevens
tijdig, naar waarheid en zonder voorbehoud te verstrekken.
2. Een deelnemer waarvan de inschrijving is geaccepteerd en die op grond daarvan in
het wedstrijdschema is ingepast, is verplicht tot:
a. betaling van het inschrijfgeld, ongeacht het al of niet deelnemen;
b. het spelen van alle wedstrijden die uit het wedstrijdschema voortvloeien.
3. Indien een deelnemer bij een vastgestelde wedstrijd door overmacht verstek moet
laten gaan dient daarvan zo spoedig mogelijk met opgave van reden bericht te
worden gestuurd aan de wedstrijdorganisator.
4. Iedere coach, teamofficial en speler is er aan gehouden het gestelde in de
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Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor Coaches, Teamofficials en Spelers na te
leven.
Kleding en reclame
Artikel 4
1. Spelers dienen tijdens partijen sportkleding te dragen die voldoet aan:
a.
de Uitvoeringsregeling genoemd in artikel 5;
b.
de aanvullende of afwijkende bepalingen inzake kleding die conform de
Uitvoeringsregeling vooraf door de wedstrijdorganisator zijn vastgelegd.
Uitvoeringsregeling
Artikel 5
1. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, een Uitvoeringsregeling "Kleding en
reclame bij badmintonwedstrijden" vast. Deze regeling bevat nadere voorschriften
inzake kleding en reclame op kleding van spelers en andere direct betrokkenen bij
een partij, betreffende reclame op badmintonattributen en betreffende reclame op
en rondom het speelveld. De uitvoeringsregeling wordt onder vermelding van de
ingangsdatum bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen en/of per
rondschrijven.
2. Leden van Badminton Nederland en organisatoren van badmintonwedstrijden
gehouden op grond van het Toernooireglement of het Competitiereglement zijn
verplicht de bepalingen van bovengenoemde Uitvoeringsregeling op te volgen.
3. Indien er sprake is van televisie-uitzending van badmintonwedstrijden, zijn
organisatoren van deze wedstrijden en de spelers van de partijen die voor televisie
worden opgenomen gehouden de geldende voorschriften van het Ministerie van
VWS inzake reclame op te volgen, indien deze voorschriften andere beperkingen
inhouden dan de artikelen van dit reglement of de Uitvoeringsregeling.
Doping
Artikel 6
1. a. In het Dopingreglement worden alle zaken betreffende doping geregeld.
b. Het Dopingreglement volgt in elk geval de nationale en internationale juridische
afspraken die hierover tussen overkoepelende instanties als algemeen bindend
zijn aanvaard.
2. Elk lid van Badminton Nederland, alsmede elke speler die zich heeft aangemeld voor
deelname aan wedstrijden die voor dopingcontrole zijn aangemerkt, is
onderworpen aan de bepalingen van het Dopingreglement.
Sekse
Artikel 7
1. Voor toepassing van wedstrijdbepalingen is de actuele registratie van het geslacht in
de Burgerlijke Stand beslissend voor de vraag of een speler als man of als vrouw
moet worden aangemerkt.
2. a. De organisator van een toernooi of een competitiewedstrijd heeft het recht om
van een speler overlegging van een uittreksel uit de Burgerlijke Stand te
verlangen wanneer er gegronde reden is tot twijfel aan het voor deze speler
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opgegeven geslacht.
b. Deze verificatie is uitsluitend mogelijk voorafgaande aan het desbetreffende
toernooi respectievelijk de competitiewedstrijd.
Aanduiding teams
Artikel 8
1. In gevallen waarin de naam van een vereniging geen sponsornaam bevat, is het
mogelijk in de aanduiding van één of meerdere teams een sponsornaam op te
nemen als teamnaam.
2. Het gebruik van een sponsornaam als onderdeel van een teamnaam dient te
voldoen aan het gestelde in de Regeling Aanduiding Teams, opgenomen in de
Uitvoeringsregeling Bondscompetitie.
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HOOFDSTUK V

AMATEUR- EN LICENTIEBEPALINGEN

Spelers
Artikel 1
1. De bepalingen van dit Hoofdstuk hebben alleen betrekking op leden van Badminton
Nederland.
2. Badminton Nederland onderscheidt amateur- en licentiespelers.
Geldprijzen
Artikel 2
Een amateurspeler mag voor het deelnemen aan wedstrijden geen op geld waardeerbare prijzen ontvangen, waarvan de waarde hoger is dan de door BWF voor de
betrokken wedstrijden voor amateurs vastgestelde maximum-bedragen (zie hiervoor het
BWF Statute Book). Indien de waarde van door een speler ontvangen prijzen meer
bedraagt dan bedoeld maximum wordt het meerdere door de betrokken speler
afgedragen aan Badminton Nederland.
Sponsoring
Artikel 3
Het is een amateurspeler niet toegestaan een sponsorovereenkomst als bedoeld in het
Algemeen Reglement aan te gaan voor zover de op geld waardeerbare prestatie van de
sponsor meer inhoudt dan het kosteloos verstrekken van badmintonkleding of
materiaal.
Licenties
Artikel 4
1. Een speler verkrijgt de status van licentiespeler door zich als zodanig aan te melden
bij het Bondsbestuur onder gelijktijdige overmaking van een bedrag van EUR 50,--.
De status gaat in op de eerste dag van de tweede maand waarna aan beide
voorwaarden is voldaan.
2. Het Bondsbestuur zendt de betrokken speler zo spoedig mogelijk de licentie toe en
bericht gelijktijdig de BWF.
3. Een licentiespeler is krachtens zijn licentie gemachtigd tot ontvangen van op geld
waardeerbare prijzen voor het deelnemen aan wedstrijden, die uitgaan boven het
door de BWF vastgestelde maximumbedrag (zie hiervoor het BWF Statute Book).
4. Een licentie heeft een onbeperkte geldigheidsduur en verloopt 12 maanden nadat
de betrokken speler de wens daartoe bij het Bondsbestuur kenbaar heeft gemaakt,
waarna de betrokken speler zijn amateurstatus terugkrijgt.
Licentiespelers
Artikel 5
1. Het Bondsbestuur publiceert in de maand na het ingaan van de status van licentiespeler de naam van deze speler als licentiespeler in de Officiële Mededelingen.
Jaarlijks publiceert het Bondsbestuur in de eerste maand van het wedstrijdseizoen in
de Officiële Mededelingen een complete lijst van licentiespelers.
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2. Een licentiespeler is gerechtigd uit te komen in alle door of namens dan wel onder
auspiciën van Badminton Nederland, BEC of BWF georganiseerde wedstrijden, voor
zover hier door de Specifieke Bepalingen van deze wedstrijden geen restricties aan
zijn verbonden.
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HOOFDSTUK VI

DISPENSATIES

Dispensatie-artikelen
Artikel 1
De LCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek dispensatie te verlenen van de
artikelen van dit reglement of van artikelen van de aanvullende wedstrijdbepalingen,
genoemd in Hoofdstuk I art. 2, indien het artikel in dit reglement of in de desbetreffende
aanvullende wedstrijdbepaling als een dispensatie-artikel is gekenmerkt.
Procedure
Artikel 2
Een Bondsvereniging dient bij de LCW een verzoek tot dispensatie te doen inkomen uiterlijk
één maand vóór de datum waarop de dispensatie van kracht dient te zijn.
De LCW geeft binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek kennis van zijn beslissing

Algemeen Wedstrijdreglement
Badminton Nederland

17

02/2018

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Onvoorziene gevallen
Artikel 1
1. In gevallen waarin dit reglement of de bijlagen niet voorzien, wordt beslist overeenkomstig de Statuten.
2. De Reglementscommissie beslist inzake de uitleg van de artikelen van dit reglement
of de bijlagen, overeenkomstig de Statuten.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 25 juni 1994.
Gewijzigd bij besluit van de Bondsvergaderingen van 22 juni 1996, 21 juni 1997, 26 juni 1999,
2 oktober 2004, 20 oktober 2007, 21 juni 2008, 20 juni 2009, 26 juni 2010, 5 februari 2011, 23
juni 2012, 2 februari 2013, 22 juni 2013, 29 november 2014,18 juni 2016 en 3 februari
2018.
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