Agendapunt 10

Reglementswijzigingen

Agendapunt 10.1 Wijziging Tuchtreglement
Het bestuur stelt de Jaarvergadering voor om het volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk IX, artikel 1b
De toelichting op de wijziging staat op het voorblad van agendapunt 10.
10.1.1 Wijziging hoofdstuk IX, artikel 1b

HOOFDSTUK IX

RECHTSMIDDELEN

Beroep
Artikel 1
1. a. Met inachtneming van het bepaalde in Hoofdstuk IV, art. 1, lid 5 en Hoofdstuk VI,
art. 2, lid 4 kan van een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep worden
ingesteld bij de Commissie van beroep door:
- de betrokkene;
- degene die de zaak in eerste instantie aanhangig heeft gemaakt;
- het orgaan bedoeld in Hoofdstuk II, art. 1, lid 2 dat de zaak in eerste aanleg
heeft behandeld.
b. De betrokkene kan alleen in beroep komen van een royement, schorsing,
uitsluiting, opgelegde berisping, ontzegging tot het uitoefenen van functies of het
ontnemen van de plaats van een team in het competitieverband alsmede van het
niet-ontvankelijk verklaren van een beroep dat is ingesteld door betrokkene.
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Agendapunt 10.2 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement
Het bestuur stelt de Jaarvergadering voor om het volgende artikelen te wijzigen:
 Inhoudsopgave
 Hoofdstuk VI (geheel nieuw)
 Hoofdstuk VII (voorheen Hoofdstuk VI)
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 10.
10.2.1 Wijziging Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk VI:

Dispensaties
Art. 1:
Dispensatie-artikelen
Art. 2:
Procedure

Hoofdstuk VII:

Slotbepalingen
Art. 1:Onvoorziene gevallen

10.2.2 Wijziging Hoofdstuk VI

HOOFDSTUK VI
BEPALINGEN

DISPENSATIESDEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE

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
aan de indiener.

10.2.3 Wijziging Hoofdstuk VII (wijziging hoofdstuknummering

HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen
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Agendapunt 10.3 Wijziging Bondscompetitiereglement
Het bestuur stelt de Jaarvergadering voor om het volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3
 Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3
 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1
 Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2
 Hoofdstuk VII, artikel 1, lid 2
 Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 1a
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 10.
10.3.1 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 1 lid 2 en 3

HOOFDSTUK IV

WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN

Aanstelling wedstrijdfunctionarissen
Artikel 1
2.
De LCW kan voor een wedstrijd in de Bondscompetitie een referee en/of
Bondsscheidsrechters dan wel een competitiebegeleider aanstellen. Indien meerdere
wedstrijden gelijktijdig en in dezelfde speelzaal worden gespeeld, kan voor deze
wedstrijden één referee of competitiebegeleider worden aangesteld.
3.
De LCW geeft van de aanstelling van een referee, competitiebegeleider en/of
Bondsscheidsrechters kennis aan de betrokken verenigingen uiterlijk 2 x 24 uur voor
het begin van de desbetreffende wedstrijd.

10.3.2 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en 3

HOOFDSTUK V

GERECHTIGDE SPELERS

Gerechtigde spelers
Artikel 1
2.
Een speler die uitkomt in een wedstrijd in de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie dient bovendien voor te komen op de opgave genoemd in Hoofdstuk
VI art. 2, dan wel daaraan te zijn toegevoegd conform art. 8 van dit Hoofdstuk mits de
opgave van deze toevoeging bij de LCW is ingekomen vóór de datum die geldt als het
begin van de tweede competitiehelft, zoals vastgesteld door de LCW.
2. Een vastspeler van een team in de Eredivisie of de Eerste Divisie dient voor te komen
op de opgave teamindeling genoemd in H VI, art. 2 van het BCR of aan dat team te zijn
toegevoegd conform H V art. 8. Indien een vastspeler aan dat team wordt toegevoegd
moet deze toevoeging zijn ingekomen bij de LCW vóór de datum van het begin van de
tweede competitiehelft, zoals vastgesteld door de LCW. Spelers die niet voorkomen op
de oorspronkelijke teamopgave zijn eerst speelgerechtigd als vastspeler van het team
met ingang van wedstrijden in de tweede competitiehelft.
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3.

Spelers die na 31 augustus van enig jaar worden aangemeld als lid van Badminton
Nederland door de desbetreffende vereniging zijn eerst speelgerechtigd voor
wedstrijden in de Eredivisie of de Eerste Divisie die behoren tot de tweede
competitiehelft.
Spelers die niet zijn aangemeld als lid van Badminton Nederland door de
desbetreffende vereniging vóór het begin van de tweede competitiehelft zijn niet
speelgerechtigd voor wedstrijden in de Eredivisie of de Eerste Divisie.

10.3.3 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3 lid 1

HOOFDSTUK V

GERECHTIGDE SPELERS

Verandering van vereniging (2e t/m 4e Divisie)
Artikel 3
D
1.
Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een bepaalde vereniging is
uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor dezevoor een andere vereniging
wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging schriftelijk (kan
ook per mail) kennis te geven, dat hij volgend seizoen niet voor de vereniging zal
uitkomen.
Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een andere
vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige vereniging
schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk
verkregen en dient door de speler aan de LCW te worden gestuurd. Toestemming geldt
voor het gehele, eerder bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen.

10.3.4 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3 lid 2

HOOFDSTUK V

GERECHTIGDE SPELERS

Verandering van vereniging (Eredivisie en Eerste Divisie)
Artikel3
2.
Bovenstaand lid is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen
vastspeler zijn van een team in een van de twee hoogste divisies van de
bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in het daaropvolgende
wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke competitie waar ter wereld dan
ook, uit te komen indien hij in een aangetekende brief een transferformulier aan de
LCW heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft aangegeven in het komende seizoen voor
deze vereniging te willen uitkomen. Dit geldt ook wanneer een speler het volgende
wedstrijdseizoen voor een buitenlandse vereniging of in een regiocompetitie wil
uitkomen.
Deze opgave dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar uiterlijk op
15 mei op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode slechts één keer
worden gedaan.
Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een andere vereniging uitkomen wanneer zijn huidige
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vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming dient
aangetekend door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient niet later dan 10
werkdagen voor aanvang van de Bondscompetitie op het Bondsbureau in te komen.
De toestemming geldt voor het gehele, eerder bedoelde daaropvolgende
wedstrijdseizoen.

10.3.5

Wijziging Hoofdstuk VII, artikel 1 lid 2

HOOFDSTUK VII

DISPENSATIES

Dispensatie-artikelen
Artikel 1
2.
De LCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek dispensatie te verlenen op
artikelen van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 2,
indien het artikel in de desbetreffende aanvullende wedstrijdbepaling als een
dispensatie-artikel is gekenmerkt.

10.3.6

Wijziging Hoofdstuk VIII, artikel 1a

HOOFDSTUK VIII PROTEST EN BEROEP
Recht en wijze van indiening
Artikel 1
1.a. Verenigingen, die aan de Bondscompetitie deelnemen, kunnen tegen beslissingen van
de LCW, genomen op grond van het Bondscompetitiereglement of op grond van de
aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 2, protest aantekenen
bij de LCW.
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Agendapunt 10.4 Wijziging Toernooireglement
Het bestuur stelt de Jaarvergadering voor om het volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk IX, artikel 1 lid 1c
 Hoofdstuk X, artikel 1 lid 3
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 10.
10.4.1 Wijziging Hoofdstuk IX, artikel 1 lid 1c

HOOFDSTUK IX

DISPENSATIES

Dispensatie voor LCW en RCW
Artikel 1
1.c. De LCW respectievelijk de bevoegde RCW is bevoegd voor een toernooi dispensatie te
verlenen op artikelen van de uitvoeringsregelingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 3 lid
3, indien het artikel in de desbetreffende uitvoeringsregeling als een dispensatieartikel is gekenmerkt.

10.4.2

Wijziging Hoofstuk X artikel 1 lid 3

HOOFDSTUK x

PROTEST EN BEROEP

Recht van indiening
Artikel 1
3.
Toernooiorganisatoren, wedstrijdfunctionarissen en deelnemers aan toernooien
kunnen tegen beslissingen van de LCW, respectievelijk RCW, genomen op grond van
dit reglement of op grond van de uitvoeringsregelingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 3
lid 3, protest aantekenen bij de desbetreffende instantie.
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