
Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen  

Agendapunt 10.a Voorstel afgevaardigde Paul Braaksma 

Collega Afgevaardigde, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Artikel V.8.1.a van de Statuten van de vereniging Badminton Nederland 
bepaalt: 
“Een Bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van 
het aantal afgevaardigden ter vergadering aanwezig is. Stemmen bij volmacht is niet 
toegestaan.” 
Op de laatste (28 juni 2014) jaarvergadering is aangegeven dat het ‘aantal afgevaardigden’ 
synoniem staat voor het aantal van 32 zetels. In mijn beleving is dat een verkeerde 
interpretatie van het artikel. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat “het aantal afgevaardigden” 
een groep personen is, en er niet het maximale “aantal zetels” wordt bedoeld, anders was 
dat wel als zodanig opgeschreven. Deze bepaling heeft er in ieder geval mede voor gezorgd 
dat - in verband met de interpretatie van dit artikel in de laatste jaarvergadering - geen 
besluiten zijn genomen. 
 
Omdat er belangrijke besluiten in de komende vergaderingen te verwachten zijn, acht ik het 
noodzakelijk  die interpretatie van de definitie “aantal afgevaardigden” te bespreken. 
Voorstel: 
1. Mijn voorstel is om in de eerstvolgende vergadering duidelijk te  
krijgen en vast te stellen dat met het “aantal afgevaardigden”, het aantal daadwerkelijk 
verkozen afgevaardigden dient te worden gelezen (voor zover dat nog steeds onduidelijk zou 
zijn). 
2. In het geval dat mijn vanzelfsprekendheid van het artikel niet  
gedragen wordt door de vergadering, pleit ik er voor om de tekst van het artikel aan te 
passen naar: “ … het aantal verkozen afgevaardigden …”.  
Bij het voorstel tot aanpassing van de statuten is het noodzakelijk dit voornemen tijdig (6 
weken voor vergadering) als agendapunt op te voeren. 
 
Gebruikmakend van het recht van initiatief verzoek ik dit onderwerp op de agenda te zetten 
van de eerstvolgende bondsvergadering. Om die reden zend ik mijn voorstel eveneens naar 
het Hoofd Leden & Communicatie van het Bondsbureau, mevrouw Barbara Mura. Indien u 
vragen heeft over en / of een toelichting wenst op mijn verzoek dan ben verneem ik dat 
graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Paul Braaksma 
Afgevaardigde Regio Centrum, Leusden, 25 september 2014 

 


