Agendapunt 10.

Verkiezing leden bondsbestuur

10.1 Voordracht bestuursleden
Conform het bestaande aftreedschema treden in 2015 de volgende bestuursleden af:
 Marloes van Heteren
 Karin van der Valk
 Rémon Verbeek
Het aftreedschema ziet er als volgt uit:
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In de tabel staat X voor herkiesbaarheid en DA voor definitief aftreden.
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Herverkiezing
Rémon Verbeek heeft besloten zich herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Marloes van
Heteren en Karin van der Valk hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Verkiezing
Paul Kleijn, Bram Reudink en Remco Wieland stellen zich verkiesbaar voor de reglementaire
termijn van drie jaar.
Hieronder volgende de agendapunten die betrekking hebben op de verkiezingen. Een
toelichting op de verkiezingsprocedure is opgenomen in de bijlage.
10.1.1
Herkiezing van Rémon Verbeek
Voorstel
De heer Rémon Verbeek herbenoemen tot bestuurslid voor de reglementaire termijn van
drie jaar.
10.1.2
Verkiezing van Paul Kleijn
Voorstel
De heer Paul Kleijn benoemen tot bestuurslid voor de reglementaire termijn van drie jaar.

10.1.3
Verkiezing van Bram Reudink
Voorstel
De heer Bram Reudink benoemen tot bestuurslid voor de reglementaire termijn van drie
jaar.
10.1.4
Verkiezing van Remco Wieland
Voorstel
De heer Remco Wieland benoemen tot bestuurslid voor de reglementaire termijn van drie
jaar.
De heer Kleijn, de heer Reudink en de heer Wieland stellen zich hieronder voor.
Paul Kleijn
Ik ben Paul Kleijn, 45 lentes jong, getrouwd en de trotse vader van drie kinderen. In mijn
dagelijkse werk ben ik verkoopleider bij Technische Unie in Breda alwaar ik leiding geef aan
de verkoop binnendienst en de servicecentra in Breda en Roosendaal met in totaal 23
medewerkers. In mijn vrije tijd is badminton mijn grote passie. Heel lang geleden toen de
diensttijd nog bestond en ik als dienstplichtige gelegerd was op Vliegbasis Gilze-Rijen,
maakte ik kennis met de badmintonsport. Dat ging naadloos over in het wekelijks spelen met
een kameraad in een klein zaaltje wat we zelf huurde. Tijdens een verjaardag vroegen
zwagers of ik zin had om elke zondagmorgen mee te gaan badmintonnen en ik was meteen
verkocht. Vervolgens werden we lid van ABC in Ammerzoden. Aangezien ik me graag overal
mee “bemoei” en mijn vrouw al in het ABC Bestuur zat, ben ik bij ABC eerst in de technische
commissie gaan zitten om vervolgens door te stromen in het ABC Bestuur alwaar ik na een
aantal jaren voorzitter van werd. Vanuit die rol ben ik met de Bossche Badminton Federatie
(BBF) in aanraking gekomen en daar werd in 2010 de noodklok geluid door een aantal
verenigingen want men zag het ledental terug lopen en men vond dat er wat aan gedaan
moest worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2010 werd de BBF Denktank
geboren en daar ben ik namens ABC toen in gaan zitten. Ben daar begonnen met een
inventarisatie van waar de BBF stond op dat moment en daar kwam een plan van aanpak uit.
Lang verhaal kort makend, de plannen die uit de BBF Denktank kwamen werden opgemerkt
door het BBF Bestuur en ik werd gevraagd om als bestuurslid PR zitting te nemen in het BBF
Bestuur. Dat was 2011. Vanuit die rol heb ik de banden aangehaald met Badminton
Nederland om meer de samenwerking te zoeken om de badmintonsport te promoten. Ook
zijn diverse plannen uitgevoerd en concreet geworden. Namens de BBF nam ik zitting in de
alliantie die de Finale Carlton Eredivisie organiseert, te weten BCH, BBF, Badminton
Nederland en Maaspoort Sports & Events. Dat was in 2014 al een redelijk succes geworden
en in 2015 is dit evenement een knaller geworden. Bezoekers hebben die dag badminton
gevoeld, meegemaakt en beleefd. Om geld binnen te halen voor die finale heb ik een opzet
gemaakt voor de themamarkt Levensloopbestendig en Comfortabel Wonen, wat door de
alliantie enthousiast werd ontvangen en door een extern bureau ten uitvoer is gebracht.
Sterker nog, het externe bureau, luisterend naar de naam Actorion, heeft er nog een tweede
themamarkt naast opgezet: Sportief Verduurzamen. Al deze plannen en de andere sideevents hebben zo meer geld in de lade gebracht waardoor de Finale Carlton Eredivisie een

TOP-event is geworden. Al mijn inspanningen zijn binnen Badminton Nederland niet
onopgemerkt gebleven, waardoor men de stap heeft gezet mij te polsen om plaats te gaan
nemen in het bondsbestuur van Badminton Nederland. Enorm trots was ik daar op, want het
is fijn te constateren dat wat je doet ook gewaardeerd wordt en dus iets bijzonders is. In
overleg met het BBF Bestuur heb ik toen de overstap gemaakt naar Badminton Nederland
als (beoogd) bestuurslid PR & Marketing. Ik kijk er naar uit om vele nieuwe mensen te leren
kennen, hun meningen te horen zodat we alles aan elkaar kunnen verbinden zodat we echt
één grote badminton familie worden.
Bram Reudink
Als kandidaat bestuurslid van Badminton Nederland wil ik me graag voorstellen, zodat alle
betrokkenen een beeld van mij krijgen en mijn achtergrond. Ik hoop dat dit voldoende
vertrouwen geeft om mij te kiezen als bestuurslid tijdens de komende jaarvergadering. Mijn
naam is Bram Reudink en op dit moment ben ik voorzitter van BC GO!, een badmintonvereniging uit Groningen met circa 250 leden. Deze functie vervul ik nu bijna 7 jaar. Daarvoor
ben ik een jaartje bestuurslid technische zaken en voorzitter van de TC geweest. En weer
daarvoor ben ik twee jaar TC-lid geweest en daarmee heb ik nu circa 10 jaar ervaring in de
badmintonwereld. Om eerlijk te zijn, vond ik het een moeilijke keuze om nu mijn
voorzitterschap op te geven, omdat we als BC GO! lekker aan het bouwen zijn aan onze
vereniging. Het voelt toch als het loslaten van je eigen cluppie. Maar goed, ik ben er van
overtuigd dat de vereniging ook met een andere voorzitter de opgaande lijn zal weten vast
te houden. Daarbij is het idee dat ik zijdelings betrokken blijf in de rol van aanspreekpunt
namens BC GO! als Flagshipvereniging. Daarmee kom ik op een ander aspect in mijn
badminton verleden, namelijk mijn betrokkenheid bij de nieuwe koers ‘A Clear Future’. Vorig
jaar ben ik door het bestuur gevraagd om voorzitter te worden van de werkgroep
‘Klantgerichtheid’ in het kader van de zogenaamde kerntakendiscussie. Samen met mijn
werkgroepleden hebben we een adviesrapport opgesteld. Dit adviesrapport is daarna
onderdeel geworden van een nieuw visie document die ik samen met de voorzitters van de
drie andere werkgroepen heb geschreven met de titel ‘Samen verenigen’. Deze nieuwe
koers die ‘A Clear Future’ wordt genoemd, is in de afgelopen jaarvergadering door
afgevaardigden goedgekeurd en inmiddels is het bestuur en het bondsbureau druk bezig
met de implementatie ervan. Hierin zie ik dan ook een enorme kans om de nieuwe koers als
bestuurslid te helpen uit te dragen. De essentie van de nieuwe koers betekent vooral een
forse mentaliteitsverandering voor ons allemaal binnen de badmintonwereld, ego’s aan de
kant en samen de schouders eronder. Niet gelijk willen krijgen, maar luisteren en elkaar
helpen. Dit klinkt wellicht wat idealistisch, maar ik geloof enorm in het potentieel aan
energie wat we kunnen aanboren als mensen zich senang voelen. Zelf ben ik van mening dat
de bond zich veel meer moet richten op het lokaal ondersteunen van haar leden; zijnde de
verenigingen en de leden van die verenigingen. Succesvolle ondernemingen richten zich
vooral op de behoefte van hun klant. Waarom zou dat anders zijn voor ‘klanten’ van de
bond. Het borgen van deze filosofie is dan ook meteen wat ik in mijn bestuursperiode
(mocht ik verkozen worden) als speerpunt zie. Professioneel ben ik free-lance business
consultant en werk ik momenteel bij het CJIB in Leeuwarden. En nee, ik kan helaas geen
bekeuringen wegpoetsen!? Ik hoop dat we samen de komende tijd de klokken weer gelijk

kunnen zetten en samen de weg omhoog weten te vinden. Ik zal er in ieder geval mijn
uiterste best voor doen.
Remco Wieland
Als kandidaat bestuurslid stel ik me hierbij aan u voor. En laat ik met de deur in huis vallen: ik
ben geen Badmintonner. Ik heb een actieve ‘loopbaan’ achter de rug in de Handbalsport. Als
speler op landelijk niveau, als trainer/coach op het hoogste landelijke niveau en als
bestuurder: eerst voorzitter van een Eredivisievereniging en later betrokken bij het
Nederlands Handbal Verbond.
Na een tijd de nadruk te hebben gelegd op mijn werk (de afgelopen 10 jaar heb ik bij de
Nederlandse Spoorwegen gewerkt in allerlei managementfuncties) wil ik nu weer graag in de
sport bestuurlijk actief zijn. Via Sport & Bedrijf, gelieerd aan NOC*NSF, werd ik gepolst of ik
interesse had om het transitieproces bij de Badmintonbond te helpen begeleiden. Dit ook
vanwege mijn veranderkundige achtergrond en frisse kijk op deze voor mij nieuwe sport. Na
ongeveer 2-3 maanden heb ik ervaren dat er enorm veel werk is verzet om Badminton
Nederland om te turnen naar een verenigingsgerichte bond, die badminton en
badmintonners faciliteert, zowel in breedtesport als topsport.
Maar er is nog heel veel te doen. Ik hoop met mijn ervaringen (ook handbal kent de
problematiek van zaalsport in Nederland, kent een sterke terugloop in ledenaantallen, kende
een ingewikkelde bestuurlijke structuur, snakte naar aansprekende topsportprestaties, etc.)
het bestuur aan te vullen in deze opgave. En ik hoop u allen, afgevaardigden, en later ook de
voorzitters en Badmintonspelers/leden te ontmoeten om samen de positie van Badminton
in Nederland te verbeteren. Ik kijk er naar uit.
Het nieuwe aftreedschema ziet er dan als volgt uit.
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In de tabel staat X voor herkiesbaarheid en DA voor definitief aftreden.

Bijlage

Procedure verkiezing bestuursleden Badminton Nederland

Tijdens de Jaarvergadering van 27 juni 2015 zal een verkiezing voor een bestuurslid
plaatsvinden. In deze notitie, die in overleg met de Reglementscommissie in 2013 is
opgesteld, wordt de procedure uiteengezet. De procedure is gebaseerd op hetgeen in de
Statuten en Algemeen Reglement is beschreven over verkiezingen. In de bijlage zijn de
betreffende artikelen opgenomen.
Stap 1
Het bestuur doet een voordracht voor de verkiezing van het bestuurslid. Deze voordracht
wordt uiterlijk 15 mei 2015 naar de afgevaardigden gestuurd en gepubliceerd op de website.
Op grond van de Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 2, lid 4 treedt een tussentijds gekozen nieuw
bestuurslid in de lopende zittingstermijn van de voorganger. Daarom wordt bij de
voordracht een overzicht gegeven van de thans bestaande bestuursvacature met
bijbehorende zittingstermijn.
Stap 2
Op grond van Statuten, Hoofdstuk IV, artikel 1 kunnen ook kandidaten voor de
bestuursverkiezing gesteld worden door drie afgevaardigden. Zij dienen deze tenminste drie
weken voor de Bondsvergadering schriftelijk aan te melden bij de secretaris van het bestuur
(via het bondsbureau).
De drie afgevaardigden, die een kandidatuur ondersteunen, sturen ieder voor zich een email naar het bondsbureau. In de stukken voor de Jaarvergadering worden de namen van
deze afgevaardigden gepubliceerd.
Het uiterlijke tijdstip waarop de bovengenoemde verklaringen kunnen worden ingediend is
zaterdag 6 juni 23.59 uur. De datum op het e-mailbericht bepaalt het tijdstip van
binnenkomst. De kandidaten en de ondersteunende afgevaardigden ontvangen een
bevestiging van hun e-mail.
Stap 3
Indien voldaan is aan de onder stap 2 benoemde vereisten wordt in de Nieuwsbrief, de Clear en op de website melding
gemaakt van de kandidatuur.
Op de statutair bepaalde uiterlijke datum, te weten 28 mei, worden de stukken voor de Jaarvergadering verzonden en
gepubliceerd op de website. Indien een kandidaat wordt gesteld na 28 mei doch uiterlijk 7 juni, zal de publicatie DAARVAN
later plaatsvinden.
Iedere kandidaat heeft de mogelijkheid een toelichtende tekst plus een CV aan het bondsbureau te zenden waarin hij/zij
zichzelf kan voorstellen. Indien deze uiterlijk op 21 mei wordt ontvangen, dan wordt deze opgenomen in de
vergaderstukken. Bij een latere kandidaatstelling vindt een aparte publicatie plaats.
De regels voor de verzending van de stukken zijn bepaald in de Statuten.

Stap 4

De stemprocedure voor verkiezingen tijdens de Jaarvergadering is geregeld in Hoofdstuk V
van de Statuten. In het kort is de procedure als volgt:





Instellen van een stembureau: dit zijn 3 personen die bij de vergadering aanwezig zijn, aangevuld met een medewerker
van het bondsbureau. Zij halen de stemmen op, tellen ze en maken de uitslag bekend.
Er wordt schriftelijk, met stembriefjes, gestemd.
Iedere kandidaat moet per persoon worden gekozen, ook al is er maar een kandidaat voor een vacante bestuurszetel.
Per verkiezingsronde zijn er twee mogelijkheden:
o Er is één kandidaat voor de vacante zetel:

Er wordt maximaal 1 stemronde gehouden:



indien de kandidaat de meerderheid (= meer dan de helft 1) van de uitgebrachte geldige
stemmen heeft behaald is hij gekozen; blanco en andere ongeldige stemmen tellen niet
mee;



o

indien de kandidaat niet de meerderheid (= meer dan de helft) van de uitgebrachte
geldige stemmen heeft behaald is hij afgewezen en blijft de zetel vacant; blanco en
andere ongeldige stemmen tellen niet mee;
Er zijn meerdere kandidaten voor de vacante zetel:

Er worden maximaal 3 stemrondes gehouden:







1

Ronde 1: er kan op iedere kandidaat worden gestemd; de kandidaat met een
meerderheid (= meer dan de helft) van de uitgebrachte geldige stemmen wordt
gekozen2; blanco en andere ongeldige stemmen tellen niet mee;
Ronde 2: indien er geen kandidaat is gekozen, kan opnieuw op iedere kandidaat worden
gestemd; de kandidaat met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
wordt gekozen;
Ronde 3: indien er geen kandidaat is gekozen, kan op de twee kandidaten met de meeste
stemmen worden gestemd; de kandidaat met een meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen wordt gekozen. Behalen beide kandidaten een gelijk aantal stemmen,
dan beslist het lot, door middel van het trekken van briefjes uit een doos, uitgevoerd
door het stembureau).

Het gekozen bestuurslid treedt in functie op de dag na de Jaarvergadering.

Een rekenvoorbeeld: indien er 21 stemmen zijn uitgebracht waarvan er 2 ongeldig
zijn, dan heeft een kandidaat minimaal 10 stemmen nodig om te worden gekozen.
2
Een rekenvoorbeeld: indien er 21 stemmen zijn uitgebracht waarvan er 2 ongeldig
zijn, dan heeft een kandidaat minimaal 10 stemmen nodig om te worden gekozen.

Bijlage bij Procedure verkiezing bestuursleden Badminton Nederland

Statuten
HOOFDSTUK IV

BESTUUR

Bondsbestuur
Artikel 1
1. a. Het bestuur van Badminton Nederland (Bondsbestuur) bestaat uit ten minste
vijf personen, te weten: een voorzitter, secretaris, penningmeester, alsmede
twee of meer overige bestuursleden.
b. Het juiste aantal leden wordt door de Bondsvergadering vastgesteld.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het Bondsbestuur benoemt uit zijn
midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter.

2. a. De bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bondsbestuur of door
drie afgevaardigden als gedefinieerd in Hoofdstuk V art. 3 lid 1 sub a.
b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de Jaarvergadering
schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bondsbestuur te zijn gebracht
en dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat,
dat hij een benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring
ten minste drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
c. Kandidaten dienen lid van Badminton Nederland en meerderjarig te zijn.
3. Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is onverenigbaar met het zijn van afgevaardigde of gemachtigde van een vereniging op een Regiovergadering van
Badminton Nederland, alsmede met het lidmaatschap van de Tuchtcommissie
Badminton Nederland, de Commissie van Beroep Badminton Nederland, de
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak, de Commissie van Beroep Instituut
Sportrechtspraak, de Financiële Commissie en de Reglementscommissie.
Verkiezing bestuursleden
Artikel 2
1. De leden van het Bondsbestuur worden door de Jaarvergadering benoemd en
hebben gedurende drie jaar zitting.
2. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.
3. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgende op die waarop de
Jaarvergadering is gehouden en treden af aan het eind van de dag, waarop de
derde daaropvolgende Jaarvergadering wordt gehouden.
4. In een tussentijdse vacature wordt met inachtneming van het bepaalde in
Hoofdstuk 4 art.1 van deze Statuten voorzien. De gekozene treedt in functie op de
dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn
afgetreden.
5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor bepaalde tijd gekozen, te allen tijde door het
orgaan dat hem heeft benoemd, bij gewone meerderheid van stemmen worden
ontslagen of geschorst. Indien een schorsing niet binnen een maand nadien leidt
tot een ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop.

HOOFDSTUK V

ORGANISATIE

Leiding en besluitvorming
Artikel 8
1. a. 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.
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 besluitvor-

2.

3.

4.

5.

6.

ming kan plaatsvinden 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.
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.
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.
Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering
aanwezigen een stembureau van drie personen, met dien verstande dat leden van
het Bondsbestuur 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.
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.
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.
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt
herstemming 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.

7.
8.

9.

10.

11.

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.
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel
verworpen.
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 behandeld.
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.
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 betwist, 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 geschiedde - wanneer een afgevaardigde dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
De Bondsvergadering wordt voorgezeten door een voorzitter die door de
Bondsvergadering uit zijn midden wordt gekozen voor drie jaar. Elke afgevaardigde
kan daartoe zichzelf of een ander lid kandidaat stellen, vooraf of ter vergadering.
De voorzitter treedt onmiddellijk na de verkiezing in functie. De voorzitter kan de
leiding van een Bondsvergadering tijdelijk aan een andere afgevaardigde 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.
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.

Algemeen Reglement
HOOFDSTUK III

ORGANISATIE

Verkiezingen
Artikel 2
1. Alle verkiezingen voor functies binnen Badminton Nederland, of één van zijn
organen geschieden door stemming en zo nodig herstemming. Indien meer dan
één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere
vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies moeten lid van Badminton
Nederland en meerderjarig zijn.
3. a. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld
gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten minste
drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid
gegeven in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
b. Van de kandidaatstelling wordt kennis gegeven aan de deelnemers aan de
Bondsvergaderingen.
4. De besturen regelen de verkiezingen, welke binnen hun verband worden
gehouden.
5. Alle leden die voorgedragen worden voor benoeming in organen van Badminton
Nederland dienen eveneens te voldoen aan de in lid 2 gestelde vereisten.
6. Kandidaten voor de functies van lid van de Commissie van Beroep Badminton
Nederland en lid van de Tuchtcommissie Badminton Nederland worden gesteld
door het Bondsbestuur of een afgevaardigde naar de Bondsvergadering..
7. Van een vacature wordt door het Bondsbestuur mededeling gedaan aan de
afgevaardigden.

