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Agendapunt 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
3. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

3. Geen. 
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Agendapunt 4 Verslag Bondsvergadering d.d. 28 november 2020, inclusief 

Besluitenlijst en Actielijst  
                                   
 
Inhoud agendapunt: 
 
4.  Verslag Bondsvergadering d.d. 28 november 2020, inclusief Besluitenlijst en Actielijst. 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Van iedere Bondsvergadering wordt een nauwgezet verslag van de besprekingen gemaakt, 
inclusief een besluitenlijst en een overzicht van acties. Tijdens de eerste Bondsvergadering 
die erop volgt, worden deze stukken vastgesteld.  
 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 
 

4. Goedkeuring verslag Bondsvergadering d.d. 28 november 2020, inclusief 
Besluitenlijst en Actielijst. 
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Verslag van de Bondsvergadering d.d. 28 november 2020 

Aanwezigen:  

afgevaardigden Regio 
Noord  
 
 
J. Baas  
J. Seggers 
 

afgevaardigden Regio Oost  
 
 
Geen 

afgevaardigden Regio 
Centrum 
 
F. Versantvoort 
P. de Wit 
 

afgevaardigden Regio 
Noord- Holland 
 
Geen afgevaardigde in deze 
regio 
 

afgevaardigden Regio Zuid-
West 
 
M. Duijndam 
A. Eerden 
G. Scholtes 

afgevaardigden Regio 
Noord-Brabant 
 
F. Neelis 
 

afgevaardigden Regio 
Limburg 
 
A. Seinen 
 

Adviserende leden 
 
 
R. Oskam 
W. van Voorthuijsen 
 

Reglementscommissie 
 
L. Hoofd 
G. Kortenaar  
E. Ligtvoet 
 

Bondsbestuur 
 
M. Bezuijen 
A. Gelauf  
B. Reudink 
P. van Soerland 
R. Verbeek 
 

Werkorganisatie 
 
S. van den Bergh 
H. Boosman 
M. Deken 
B. Mura 
J. Peeters 
D. van Putten 
M. Rosanow 
E. Ruimschotel 
R. Salawan Bessie 
I. Vaessen 
A. Valentijn 
J. Wals  
 

Overige aanwezigen 
 
C. de Rooij 
M. Thoonen (BONDcenter) 
J. Nouwt 
R. Schotsman 
(Notuleerservice Nederland) 
 

 

 

1.  Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Bezuijen opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Een 
bijzonder welkom voor Erelid de heer Nouwt. 

De voorzitter deelt mee dat het quorum aanwezig is. De heer Appels, afgevaardigde voor 
regio Centrum,  heeft zich afgemeld.  
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.  Benoeming leden van het stembureau 
Voorzitter Bezuijen vraagt of de leden kunnen instemmen met de benoeming van de 
voorgestelde leden Van Putten, Valentijn, Ruimschotel en Salawan Bessie. De vergadering 
stemt hier mee in.  

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen. 
 

4.  Verslag Jaarvergadering d.d. 11 november 2020, Besluitenlijst en Actielijst, 
stand van zaken actielijst Bondsvergadering 

De opmerkingen van de heer De Wit zijn in de notulen verwerkt.  
 
Naar aanleiding van: 
Mevrouw Duijndam vraagt wat er is gebeurd met de feedback die uit de enquête over 
Badmintonstars.  
Mevrouw Vaessen antwoordt dat er met elkaar over de feedback is gesproken en de 
conclusie is dat Badmintonstars heel positief is bevallen. Vanwege corona zal 
Badmintonstars doorgeschoven worden naar april, mei of zelfs september.  
 
Besluiten- en actielijst 
Hier zijn geen vragen over. 
 
Stand van zaken actielijst 
De heer De Wit vraagt op de drie nieuwe afgevaardigden bijgepraat zijn over de lopende 
dossiers. 
Mevrouw Mura antwoordt dat maandag een bijeenkomst wordt georganiseerd over 
algemene onderwerpen en dat er later bijeenkomsten worden georganiseerd over andere 
inhoudelijke onderwerpen. Er is al een aantal vragen van de afgevaardigden beantwoord en 
het bureau komt met een programma met betrekking tot de inhoudelijke dossiers. 
De heer De Wit meent dat het een gemiste kans is dat dit nu weer onder een algemeen 
trainingsprogramma wordt gehangen.  
De voorzitter voegt toe dat als afgevaardigden vragen hebben, ze altijd het bondsbureau 
kunnen benaderen. 
Mevrouw Mura geeft aan de drie nieuwe afgevaardigden aangeboden te hebben met haar 
te overleggen/bellen. 1 afgevaardigde had daar geen behoefte aan, met de andere twee 
heeft ze gebeld. 
 
De heer Reudink geeft aan dat is afgesproken dat afgevaardigden bijgepraat zullen worden 
over diverse onderwerpen als bijvoorbeeld digitale marketing.  
[….storing] 
Daarnaast is de afspraak gemaakt dat met betrekking tot het versterken van de 
bondsvergadering doorgesproken zal worden over het rapport van Thomas Wijers. Er zal 
worden gestart met wat de rol inhoudt en hoe de taken van de afgevaardigden zullen 
worden ingevuld.  
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Er zijn geen verdere vragen meer over de stand van zaken van de actielijst.  
 
5.  Beleid 
5.1  Jaarplan 2021, Bijlage Jaarplan AirBadminton 
Mevrouw Mura licht toe dat het een mooi jaarplan is met veel ambitie. Er wordt gekeken 
wat er van 2020 ingehaald kan worden. De focusprojecten betreffen AirBadminton, 
vernieuwing van de competitie, Bamito en sponsoring. De hoop wordt uitgesproken dat 
corona toelaat dat al deze activiteiten worden uitgevoerd.  
  
De heer Scholtes geeft aan een concreet plan van aanpak te missen en vraagt welke acties 
ondernomen zullen worden om de doelen te bereiken. 
 
Mevrouw Mura antwoordt dat dit voor Bamito en AirBadminton al uitgebreid beschreven is. 
Voor de andere twee focuspunten moet nog een jaarplan worden gemaakt.   
 
De heer De Wit vraagt of er niet te veel hooi op de vork genomen wordt en hoopt niet 
volgend jaar te zien dat de helft van de doelen niet gehaald zijn. Er is wel een goede stap 
gemaakt met het helderder en meetbaarder maken van de doelen. 
 
Mevrouw Mura denkt dat het plan uitgevoerd kan worden en dat er mooie resultaten 
bereikt zullen worden.  
 
De voorzitter voegt toe dat er een slag is gemaakt om alles zo concreet mogelijk te maken. 
Alles valt en staat natuurlijk wel bij de ontwikkelingen met betrekking tot corona. Er ligt een 
mooi en ambitieus plan dat een mooie basis biedt voor het komende jaar.  
 
Mevrouw Versantvoort vraagt hoe de trainers voor Bamito worden gezocht en opgeleid en 
of het realistisch is dat er volgend jaar zo veel trainers zijn.  
Mevrouw Mura antwoordt dat op basis van de monitor en gesprekken de inschatting is dat 
het realistisch is. Ze geeft tevens aan het niet zeker te weten maar te denken dat de trainers 
voornamelijk nieuwe mensen zullen zijn. Ze gaat aan de collega die over Bamito gaat, vragen 
hoe het zit en koppelt de informatie terug naar Versantvoort.  
 
De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met het Jaarplan 2021 en de 
bijlagen en daarmee is het jaarplan vastgesteld.  
 
5.2  Bestuurlijke vernieuwing 
De heer Reudink licht toe dat ook dit jaar een bestuursevaluatie is uitgevoerd volgens de 
Code Goed Sportbestuur. NOC*NSF is ook bezig met het vaststellen van een Code Goed 
Sportbestuur. 
 
Bestuurlijke vernieuwing bestaat uit twee onderdelen. Met betrekking tot het versterken 
van de bondsvergadering is toegezegd dat het bestuur en het bureau de afgevaardigden 
beter willen begeleiden. Dit houdt in dat wordt uitgelegd wat de functie inhoudt en dat er 
gesproken wordt over hoe dat de komende periode vormgegeven wordt. Komende maandag 
is de sessie met NOC*NSF waarin wordt uitgelegd wat de rol van afgevaardigde inhoudt. 



   

7 
 

Gevraagd wordt of iedereen zich al voor deze sessie heeft aangemeld. De heren Seinen, 
Neelis, Seggers en Scholtes en mevrouw Versantvoort melden zich tijdens de vergadering 
aan.  
Het plan is om in januari het rapport van Thomas Wijers te bespreken via een online sessie 
met de afgevaardigden. De heer Wijers zal hier zelf ook bij aansluiten. Het bureau zal hier 
een datum voor prikken. 
 
De heer De Wit stelt dat dit traject begonnen is omdat er te weinig middenkader was dat 
kon doorstromen naar afgevaardigde. Iemand die afgevaardigde wordt zou al opgeleid 
moeten zijn en er zou dan ook meer gefocust moeten worden op de stap daar voor zodat 
mensen weten wat het afgevaardigde zijn inhoudt en wat ze moeten beheersen.  
De heer Reudink meent dat als iemand solliciteert, hij of zij moet weten wat de functie 
inhoudt. Er is onderzoek gedaan maar er blijkt geen kant en klare opleiding te zijn om 
afgevaardigden op te leiden. De KNVU is een dergelijke opleiding aan het ontwikkelen en BN 
is met hen in overleg of BN ook deze opleiding zou kunnen gebruiken.  
De voorzitter heeft begrip voor het punt van de heer De Wit maar geeft ook aan dat het best 
ingewikkeld om mensen warm te krijgen voor dergelijke functies. 
 
De heer Reudink ligt toe dat het voorliggende plan van aanpak in gezamenlijkheid is 
opgesteld. Het streven is dat de kweekvijvers vanuit de regio gevuld worden. De taken zullen 
meer gericht worden op verenigingsondersteuning waar het de afgelopen periode vooral 
wedstijdsport was. Het doel is dat de verenigingen het gevoel krijgen meer onderdeel van 
het geheel te zijn. Er is al met diverse regiocoördinatoren gesproken en in het plan van 
aanpak is opgeschreven hoe er het komende half jaar aan de slag wordt gegaan om te 
komen tot goed bezette regioteams die de regio-ondersteuning goed kunnen oppakken.  
 
De heer Eerden vraagt of er een aanpak is om de verenigingen beter in contact te krijgen 
met de regio.  
De heer Reudink geeft aan dat in de regio Noord de verenigingen gebeld zijn door de 
regioteamleden met de vraag waar ze de verenigingen mee kunnen ondersteunen. Het 
beeld is dat dat heel concrete activiteiten moeten zijn. Hierbij valt te denken aan 
ProbeerBadminton.nu en het aanreiken van nieuwe leden.  
 
Mevrouw Duijndam merkt op dat verenigingen vooral met zichzelf bezig zijn.  
De heer Reudink denkt dat dat klopt en geeft aan dat dat omgedraaid zou moeten worden. 
Daarom is het goed om actief een aanbod te doen zodat de verenigingen weten dat er een 
bond is die ondersteuning kan bieden. Veel verenigingen hebben het lastig en zijn op zichzelf 
gericht en juist dan moeten ze geholpen worden om weer op de rails te komen.  
 
De heer Seinen merkt op dat er veel afstand is tussen de verenigingen en BN. 
De Reudink geeft aan dat het idee er ligt om hier ook een plan voor op te stellen om de 
verenigingen weer te binden aan het regioteam.  
Mevrouw Mura merkt op dat veel verenigingen BN wel weten te vinden. Het is belangrijk dat 
de verenigingen BN ook weten te vinden voordat ze in nood zijn en daar wordt nu aan 
gewerkt.  
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Mevrouw Versantvoort suggereert om per regioteam te kijken of het team zelf hulp nodig 
heeft. 
De heer Reudink licht toe dat er met elk regioteam wordt gesproken over de taken die ze 
willen uitvoeren en of ze daar de mensen voor hebben.  
 
5.3 Integriteit 
De voorzitter licht toe dat er geen stuk bij dit agendapunt zit. Er wordt aan gewerkt maar het 
was nog niet voldoende om aan de vergadering voor te leggen. Er wordt nu met NOC*NSF 
gekeken welke mogelijkheden er zijn om hier invulling aan te geven. Integriteit en ethiek 
kent vele aspecten. Er wordt aan gedacht om een adviescommissie integriteit en ethiek in te 
richten.  
Het streven is om het stuk in februari aan de vergadering voor te leggen en dan zal op dit 
punt worden teruggekomen.  
 
6.  Financiën 
6.1 Vaststelling contributietarieven 2021 
De heer Verbeek licht toe dat begin dit jaar de gewijzigde contributiesystematiek is 
vastgesteld. Er is besloten om de tarieven voor 2021 niet te indexeren. Dit, deels vanwege 
corona en om verwarring te voorkomen. Dit ligt voor ter besluitvorming. 
 
De voorzitter stelt vast dat iedereen akkoord is en dat daarmee het voorstel wordt 
vastgesteld. 
 
Er komt een vraag over het wel of niet betalen van de teambijdrage. 
De heer Verbeek geeft aan dat er reacties binnen zijn gekomen via de regiovergaderingen 
dat de lijn die het bestuur uitzet begrepen wordt. Nog niet alle reacties zijn binnengekomen.  
 
Mevrouw Duijndam geeft aan dat de competitiebijdrage 56% is en dat de 
verenigingsbijdrage laag en een heel klein aandeel. De verenigingsbijdrage is voor alle clubs, 
ongeacht de grootte, even hoog wat er toe leidt dat grote verenigingen daar voordeel bij 
hebben. Gevraagd wordt hoe dit is ontstaan. 
De heer Verbeek antwoordt dat dit is ontstaan uit keuzes uit het verleden om tot een 
contributiesystematiek te komen die recht doet aan alle signalen die naar voren zijn 
gekomen. Alle onderwerpen waar contributie voor wordt betaald en waarmee de bond 
wordt gefinancierd zijn organisch ontstaan.  
De discussie rondom de contributiesystematiek moet niet opnieuw gevoerd worden, dit is 
de uitkomst van de gesprekken. Het is weliswaar niet het plaatje dat het bestuur voor ogen 
heeft maar het is voor nu wat het is.  
De voorzitter voegt toe dat deze vraag toch nog een keer in het bestuur besproken zal 
worden. 
 
Mevrouw Versantvoort geeft aan dat het goed is dat de contributie per team voor de jeugd 
omlaag is gegaan, dat zal de drempel verlagen. Gevraagd wordt waar de toernooiheffing 
voor is.  
De heer Verbeek antwoordt dat het een onderdeel is om een stuk contributie te innen. Dit is 
ontstaan omdat er door het bureau bepaalde werkzaamheden voor verricht worden.  
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De voorzitter voegt toe dat het dus een algemene heffing is.  
 
De heer De Wit merkt op dat er nu vragen worden gesteld die onderdeel van de on boarding 
van nieuwe afgevaardigden zouden moeten zijn zodat deze vragen voorkomen kunnen 
worden.  
De voorzitter beaamt dit maar merkt ook op dat vragen gesteld mogen worden. Het is ook 
goed om weer over iets na te denken, niet alles uit het verleden moet ook zo blijven. 
 
De heer Neelis voelt mee met het punt van de heer De Wit. Er moet zo snel mogelijk een 
bijeenkomst gepland te worden om de nieuwe afgevaardigden bij te praten over de punten 
van de afgelopen jaren, zoals ook de kweekvijver.  
De voorzitter is het hier mee eens. De nieuwe afgevaardigden zullen op korte termijn 
worden bijgesproken over onderwerpen als financiën en de kweekvijver. Het bestuur en het 
bureau zullen dit oppakken.  
 
6.2  Begroting 2021 en toelichting 
De heer Verbeek licht toe dat de weergave een uitkomst is van de afspraak uit de 
bondsvergadering van enkele jaren geleden. De verwachting is dat de daling van het ledental 
minder zal zijn dan voorheen en dat de competitieteams minder tot niets zullen dalen.  
Er zit ambitie in de begroting en er moet hard gewerkt worden om contributie binnen te 
halen middels aanmelden leden alsook met nieuwe verdienmodellen. Als dat niet lukt zal 
gekeken moeten worden hoe op een andere manier de kostenstructuur en de dienst- en 
productverlening ingericht kan worden.  
 
De heer Van Voorthuijsen van de financiële commissie komt terug op de contributietarieven. 
De contributiesystematiek is opgezet aan de hand van klachten uit het verleden dat er een 
vaste contributie was per lid en een geringe bijdrage competitie. De systematiek is opgezet 
om het totaalplaatje gelijk te houden waarbij de recreatieve spelers minder betalen dan 
voorheen.    
 
De heer De Wit licht toe dat de begroting is doorgesproken met de financiële commissie. Het 
is een moeilijke situatie met veel onzekerheid en de heer Verbeek heeft prima scenario-
analyses opgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat de heer Verbeek in staat is om bij te 
sturen bij veranderingen. De financiële commissie meent dat er een solide begroting is 
neergelegd. 
 
Mevrouw Duijndam geeft aan te hopen dat de verenigingsondersteuning niet minder wordt 
nu er minder voor begroot worden. 
De heer Verbeek antwoordt dat de verenigingsondersteuning niet minder zal worden. 
Bamito is onder promotie in de begroting opgenomen maar komt natuurlijk wel ten gunste 
van de vereniging.   
De bijdrage aan Topbadminton is jarenlang 250.000 euro geweest. De afgelopen jaren zijn 
dalingen niet verdisconteert naar de bijdrage Topsport. Het bestuur vindt de voorgestelde 
mutatie waarbij een deel terugvloeit naar de algemene begroting.  
 
De voorzitter stelt vast dat iedereen akkoord gaat en daarmee is de begroting vastgesteld. 
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6.3 Meerjarenprognose 
De heer Verbeek licht toe dat in de bondsvergadering is afgesproken om een 
meerjarendoorkijk te geven en terug te kijken op de vorige doorkijk. In het staatje op pagina 
2 is de ontwikkeling van de contributie van de afgelopen jaren te zien. Dat biedt een basis 
voor wat verwacht kan worden als er in de context van nu aan de radertjes van contributie, 
subsidie en nieuwe verdienmodellen wordt gedraaid.  
 
Er zijn vier scenario’s opgesteld. Een scenario is gebaseerd op de trend die tot nu toe te zien 
is, jaarlijks -5%, een scenario, -3%, waar ook de begroting op gebaseerd is. De hoop is dat het 
tij gekeerd kan worden en de ambitie zit minimaal bij scenario 2 maar het liefst bij scenario 
1.  
Uit scenario 2 blijkt dat het nodig is om te groeien en nieuwe inkomstenbronnen te krijgen 
om de dienstverlening te kunnen blijven bieden.  
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn dat dit een goed uitgangspunt is voor de 
verdere discussie over de financiële huishouding van BN.  
 
6.4 Project Verdienmodellen 
Mevrouw Mura dankt iedereen die aan het project heeft meegewerkt. De inzichten uit het 
project zijn gekoppeld aan andere ontwikkelingen in de sportwereld. Dit heeft geresulteerd 
in een andere manier van denken. Tijdens het traject heeft het bureau de wensen en 
behoeften van verenigingen beter leren kennen. De grootste behoefte ligt in langdurige 
ondersteuning. Daarom is het product Bamito gemaakt dat de verenigingen helpt bij het 
opbouwen van de jeugdafdeling. Woosh! is een product voor registratie maar kan ook een 
verdienmodel zijn voor de verenigingen. Met AirBadminton worden ongebonden sporters 
bereikt en er is een webshop gecreëerd. BN is dus meer gaan ondernemen. 
 
Presentatie over digitale marketing en datamarketing door Damian François van 
Sportscloud.  
De heer François geeft een presentatie en voegt daar het volgende aan toe: 
- Sportscloud houdt zich bezig met het bereiken van de doelgroep. 
-  De wereld is de de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd en de afgelopen 7 maanden heeft 
dat een extra vlucht genomen. 
- Interacties vinden veelal via digitalisering en organisaties moeten zich daar op aanpassen. 
- Ook ouderen maken gebruik van digitale media, en achter elke interactie ontstaat digitale 
informatie, data. 
- Waar vroeger marketing ging over het bereiken van zoveel mogelijk mensen met één 
bericht. verschuift het nu naar het leren kennen van de doelgroep zodat de doelgroep 
gerichter benaderd kan worden. 
- Voor organisaties verschuift de waarde naar targeting. Een miljoen Facebook-likes heeft 
minder waarde dan 100 profielen. 
- Bij een profiel is meer bekend van een persoon zoals leeftijd, opleiding of interesse in een 
bepaalde sport. 
- Alleen als je de klant kent kun je hem relevant benaderen, data as a service. 
- het is belangrijk dat inspelen op een bepaalde behoefte real time gebeurt. 
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- Hoe meer je weet van een persoon des te beter ben je in staat om de klantreis te managen. 
- Er ligt behoefte bij de consument op het gebied van digitaal verkeer. Slimme, relevante 
advertenties zijn in. 
- Mensen zijn bereid data te delen als ze hiervoor een meer persoonlijke ervaring 
terugkrijgen. 
- Er zijn 32.000 leden waarbij het verdienmodel de contributie is. Vaak kom je met deze 
doelgroep fysiek in contact. Daaromheen zit een grotere doelgroep zoals de ongebonden 
sporters. Deze groep is minder gemakkelijk te bereiken. Het contact met deze doelgroep is 
vaak digitaal. Inkomsten uit de doelgroep halen dient dan ook op een andere manier plaats 
te vinden zoals bijvoorbeeld via de webshop of evenementen.  
- Om meer met deze doelgroep in contact te komen is het belangrijk deze doelgroep te leren 
kennen. 
- Om het CRM-systeem is een Customer Data Platform gebouwd dat op de kanalen van BN 
het gedrag van bezoekers registreren. Zo worden profielen opgebouwd.  
- Om de doelstellingen te behalen wordt in vier fases gewerkt.  
- Er zijn nieuwe tools toegevoegd zoals een e-mailtool. 
- Sportscloud draagt veel kennis aan het bondsbureau zodat het bureau ook zelfstandig aan 
de slag kan. 
- Door slimme technieken toe te passen zijn de marketingresultaten verbeterd. Hierdoor zijn 
e-mails vaker geopend en is er vaker doorgeklikt dan bij eerdere campagnes. 
- Ten opzichte van 2019 zijn paginaweergaven, unieke weergaven en aantal gebruikers 
toegenomen. 
- Door slimmer campagne te voeren kan het budget efficiënter besteed worden. 
 
De heer Seggers geeft aan A/B-testing te missen en vraagt wat er nu meer gedaan is tegen 
welke budgettaire meerkosten.  
De heer François geeft aan dat het een continu proces is met het marketing-
communicatieteam van BN.  
 
Mevrouw Versantvoort vraagt of het doel voor de verenigingen is om aan meer leden te 
komen of om ook aan meer inkomsten te komen. 
De heer François antwoordt dat beide mogelijk is. Een database kan ten behoeve komen van 
verenigingen. AirBadminton heeft daar mooie voorbeelden in laten zien. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om ook andere verdienmodellen te ontwikkelen. Het e-commerce-model is 
daar een voorbeeld van.  
 
De heer Eerden vraagt of het CRM-stuk van kijken of e-mails aankomen ook intern wordt 
toegepast op de verenigingen.  
De heer Reudink antwoordt dat bekend is dat er problemen zijn met e-mails naar besturen. 
Op dat front bestaat een communicatieprobleem en daar moet wat aan gedaan worden.  
Mevrouw Van den Bergh voegt toe dat het een uitdaging is om verenigingen te bereiken. 
Daarom zijn de verenigingsmailadressen in het leven geroepen en deze worden nu 
aangevuld met reguliere adressen die bijvoorbeeld op websites van verenigingen te vinden. 
De uitdaging komt vooral door wisselingen van bestuursleden en het ontvangen van de 
juiste e-mailadressen van de verenigingen te ontvangen. Het bereik op mailings ligt tussen 
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de 45 tot 50%. Met de vouchercode ten aanzien van de AVG bleek dat er veel verenigingen 
bereikt worden.  
De heer Eerden geeft aan hier veel urgentie in te zien. Hij suggereert om mensen die mails 
niet openen na te bellen.  
 
De heer Seggers verwijst naar de resultaten en geeft aan dat als er meer aan digitale 
marketing gedaan wordt elke inspanning spaak loopt omdat de inspanning niet gelijk is. 
Gevraagd wordt hoe je tot een eerlijke resultaatevaluatie komt. 
De heer François antwoordt dat altijd wordt geprobeerd om een evaluatie te doen van de 
communicatie. Daarnaast wordt er ook naar de markt wordt gekeken en vergeleken met 
andere sportorganisaties. 
De voorzitter stelt voor dat de heer Seggers misschien eens mee kan denken in dit proces. 
 
De heer Wit vraagt wat de strategische keuzes achter Woosh! zijn geweest. Het is niet 
gebruiksvriendelijk en zijn club is afgehaakt. 
De heer Deken licht toe dat vanwege corona geregistreerd moest worden wie op een baan 
ging spelen en Woosh! biedt een functie voor baanreservering. Daarnaast kan het een 
verdienmodel zijn als niet alle banen gebruikt worden door de vereniging. Ook worden er 
ranglijsten in de app opgesteld en kan men in heel Nederland zien waar gebadmintond kan 
worden. 
De heer De Wit werpt tegen dat de app wel goed moet werken omdat mensen anders 
afhaken. De meeste verenigingen werken met labelborden en Woosh! wordt niet als 
vervanging daarvan gezien.  
De heer Deken licht toe dat er continu gewerkt wordt om de functionaliteit te verbeteren. 
Hij begrijpt dat het goed werkt en dat de functionaliteit als steeds prettiger wordt ervaren.  
De voorzitter geeft aan dat het signaal helder is. BN moet mee in de digitale ontwikkelingen 
en dat zal met vallen en opstaan gebeuren. 
 
7. Competitiereglement 
7.1 Wijziging Competitiereglement 
De voorzitter licht toe dat dit punt niet ter besluitvorming voorligt, dat zal in februari 
gebeuren. 
 
De heer Gelauf geeft aan dat het voorstel is om het punt nu wel inhoudelijk te bespreken. 
Het nieuwe reglement zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden, dit zal nog aan 
de tekst worden toegevoegd. 
 
De heer Baas geeft aan dat er binnen de regio nog steeds competitievormen zijn die ook 
willen aanhaken bij dit reglement.  
De heer Gelauf stelt dat het uitgangspunt is dat je in het competitiereglement zoveel 
mogelijk vaste gegevens hebt zitten. Zaken die in de uitvoering zitten wil je niet in het 
reglement omdat veranderingen dan zo lang duren.  
In formele zin vallen competities die in de regio worden georganiseerd, behoudens de 
jeugdcompetitie, onder de recreantencompetities. Daarvoor kan zelf een reglement worden 
opgesteld maar er kan ook verwezen worden naar het competitiereglement.  
De heer Baas licht toe dat het niet alleen recreantencompetities zijn. 
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De heer Gelauf antwoordt dat voor speciale regionale competities gekeken moet worden 
hoe dit het best vormgegeven kan worden. 
De voorzitter stelt voor dat beide heren hier buiten de vergadering contact over hebben.  
 
De heer Eerden vraagt of de inwerkingtreding niet eerder kan.  
De heer Gelauf antwoordt dat dit gezien de looptijden die in het reglement staan niet anders 
kan. Er staan looptijden in die langer zijn dan bij een statutenwijziging.  
De heer Eerden geeft aan dat er de facto niets verandert en stelt voor tussentijdse 
vergaderingen uit te schrijven zodat het een hamerstuk kan worden.  
De voorzitter stelt dat de wens is om het reglement eerder vast te stellen zodat het komend 
seizoen al in werking kan treden.  
De heer Gelauf zegt toe uit te zoeken of dit mogelijk is en zal hier de volgende week op 
terugkomen.  
 
 
De heer De Wit stelt dat het plan voor AirBadminton ambitieus is. Hier is funding voor nodig 
en deze zal niet uit de begroting komen. Veel geld is een randvoorwaarde voor het succes 
van AirBadminton. Gevraagd wordt hoe de funding binnengehaald gaat worden. 
De heer Deken licht toe dat afgelopen jaar het platform gelanceerd is met subsidie van 
NOC*NSF en financiële bijstand van de BWF. Dit jaar konden een aantal zaken niet worden 
uitgevoerd waardoor bedragen gerealloceerd worden. De ambitie is om volgend jaar de 
doorontwikkeling te maken en daar is 125.000 euro voor nodig. Met de reallocatie en het 
sponsorship van Adidas is er al 80.000 euro gerealiseerd en BN is nu bezig om de rest van de 
funding rond te krijgen via sponsoring en partnerships. Daarnaast is er een goede kans dat er 
geld verdiend wordt via het platform met de webshop. Er komt dus inderdaad geen geld uit 
de begroting.  
De heer Verbeek vult aan dat 125.000 euro begroot is. BN heeft van NOC*NSF toestemming 
gekregen om een groot deel van de 100.000 euro in 2021 in te zetten omdat in 2020 niet 
veel kon plaatsvinden. 
 
8. Rondvraag 
De heer Seggers geeft aan dat teams toch de volledige contributie moeten voldoen als de 
competitie niet kan worden uitgespeeld. Gevraagd wordt of er compensatiemogelijkheden 
zijn voor teams die in de problemen komen. 
De heer Verbeek licht toe dat in de vorige week verstuurde notitie is aangegeven dat er nog 
een aantal trajecten lopen. Het Rijk geeft 60 miljoen euro aan het NOC*NSF om de 
verenigingsstructuur sport te steunen. Naar verwachting komt er in december of januari 
meer duidelijkheid over de verdeling van deze gelden. Het bestuur ziet dat als vertrekpunt 
om voor te leggen hoe het dit ten gunste wil laten komen van verenigingen die het echt 
nodig hebben. De eigen middelen zijn beperkt.  
In de tussentijd kunnen er afspraken gemaakt worden over het tempo van betalen van 
nota’s. 
 
9.  Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor hun deelname, wenst een ieder alvast fijne feestdagen en 
sluit de vergadering om 12.25 uur. 
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Besluitenlijst Bondsvergadering 28 november 2020 

Besluiten 

1. Ellen Ruimschotel, Albert Valentijn, Rob Salawan Bessie en Dennis van Putten 
zijn met instemming van de vergadering benoemd tot leden van het stembureau. 
2. Het Jaarplan 2021 en de bijlagen zijn vastgesteld. 
3. De contributietarieven voor 2021 zijn vastgesteld. 
4. De begroting 2021 is vastgesteld.  

 

Actielijst Bondsvergadering 28 november 2020 

Acties bondsbestuur 

1. Contact opnemen met de heer de Wit en andere afgevaardigden over  
Woosh!. 
2. De heer Gelauf neemt contact met de heer Baas over het 
competitiereglement. 
3. Stuk over integriteit agenderen voor de volgende bondsvergadering.  
4. De heer Gelauf onderzoekt of het competitiereglement komend seizoen al in 
werking kan treden. 
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Agendapunt 4  Stand van zaken afhandeling actiepunten Bondsvergadering 

 Nr Datum 

overleg 

Actie Afronding Status Stand van zaken 11 

februari 2021 

1.  150619 Nadenken over hoe 
om te gaan met 
verenigingen 
opgericht voor alleen 
het spelen van 
competitie. 

 In uitvoering Verkenning onderdeel van 

het project voor het 

vernieuwen van de 

competitie 

2.  150619 Onderzoeken of de 
prioriteiten in het 
meerjarenbeleidspla
n goed zijn gesteld of 
dat nog aanpassingen 
moeten worden 
gedaan. 

 In uitvoering Dit is een lopend traject. 

Op dit moment hebben 

we geen voorstel voor 

aanpassing. Het punt 

wordt vanaf de volgende 

stand van zaken 

gekoppeld aan punt 5. 

3.  301119 

en  

281120 

Inspanning leveren 
om bij de volgende 
Bondsvergadering 
het onderwerp 
integriteit te 
bepreken en te 
duiden. 

 In uitvoering Door werkzaamheden in 

verband met de 

coronacrisis is op dit 

moment nog niet zeker 

dat het stuk geagendeerd 

zal worden voor de 

Bondsvergadering in 

februari. Indien dit niet 

het geval is wordt het stuk 

geagendeerd op de 

Jaarvergadering in juni. 

4.  301119 Nieuwe 
afgevaardigde niet 
alleen een 
taakomschrijving 
mee te geven maar 
ook een toelichting 
te geven op de 
lopende dossiers. 

 In uitvoering Er is een concept 

onboardingsprogramma 

opgesteld en er hebben 

inmiddels twee workshops 

plaatsgevonden. 

5.  301119 Een visie voorleggen 
over de koers voor de 
komende jaren. 

 In uitvoering Het bondsbestuur komt 

hier op terug tijdens de JV. 

Het visietraject is begin 

2020 gestart maar door de 

coronacrisis uitgesteld 

mede om de gevolgen van 

corona voor de 

ontwikkelingen van de 

sport en van badminton 
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mee te nemen. In januari 

2021 hebben we het 

visietraject hervat. Er zal 

een stuk geagendeerd 

worden voor de 

Jaarvergadering 2021. 

6.  010220 Notitie opstellen over 

wat te doen met de 

sporters die geen lid 

zijn van een vereniging 

voor Jaarvergadering 

2020. 

 Nog niet uitgevoerd Dit punt wordt 

meegenomen bij het 

visietraject. 

7.  010220 Stand van zaken van de 

werkgroepen 

wedstrijdaanbod in 

relatie tot 

lidmaatschap’ geven bij 

Jaarvergadering. 

 In uitvoering Een stuk wordt voor de 

Jaarvergadering 

verzonden naar de 

afgevaardigden. 

8.  101020 Update 

schoolbadminton  

 Is uitgevoerd Uitgevoerd in 

voorbereiding op 

Bondsvergadering van 28-

11-20 

9.  101020 Update Loyalty   Is uitgevoerd Uitgevoerd in 

voorbereiding op 

Bondsvergadering van 28-

11-20 

10.  101020 Presentatie Social 

Media/Digitale 

Marketing 

 Is uitgevoerd Tijdens de 

Bondsvergadering op 28-

11-20 

11.  101020 Update AirBadminton  Is uitgevoerd Uitgevoerd in 

voorbereiding op 

Bondsvergadering van 28-

11-20 

12.  101020 De heer Reudink gaat 

met de afgevaardigden 

in gesprek die 

aangeboden hebben 

mee te willen denken 

over bestuurlijke 

vernieuwing (regio’s) 

 Is uitgevoerd Er komt een plan van 

aanpak voor de BV in 

februari  
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en komt in november 

met een plan van 

aanpak. 

13.  101020 Tijdens de 

bestuursvergadering 

bespreken hoe om te 

gaan met het tekort 

aan scheidsrechters, 

wedstijdfunctionarisse

n en vrijwilligers in het 

algemeen. 

 

Terugkoppelen geven 

over hoe er invulling 

wordt gegeven aan het 

werven van 

scheidsrechters. 

 Is uitgevoerd De terugkoppeling zal 

mondeling gegeven 

worden tijdens de 

bondsvergadering in 

februari 

14.  281120 Contact opnemen met 

de heer de Wit en 

andere afgevaardigden 

over  Woosh!. 

 Is uitgevoerd Er is contact opgenomen 

en het punt is opgelost. 

15.  281120 De heer Gelauf neemt 

contact met de heer 

Baas over het 

competitiereglement. 

 In uitvoering  

16.  281120 De heer Gelauf 

onderzoekt of het 

competitiereglement 

komend seizoen al in 

werking kan treden. 

 Is uitgevoerd De heer Gelauf heeft het 

punt onderzocht. Zie 

toelichting voorstel voor 

BV 270221. 
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Agendapunt 5 Gevolgen coronavirus  
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
5.1 Algemeen 
5.2 Contributiebijdrage i.r.t. competitie 
 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Agendapunt 5.1: er wordt een mondelinge toelichting gegeven over de impact van het 
coronavirus op de badmintonsport. 
 
Agendapunt 5.2: er ligt een voorstel vanuit het bondsbestuur aangaande de betaalde 
teambijdrage voor de competitie voor ter bespreking en goedkeuring. 
 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

5.1 Geen. 

5.2 Het voorstel m.b.t. de contributiebijdrage bespreken/goedkeuren. 
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Voorstel tegemoetkoming teambijdrage najaarscompetitie 2020/2021 
 

Onderstaande notitie is opgesteld met de informatie die tot en met 10 februari jl. bekend 

was. Eventuele relevante ontwikkelingen in de periode vanaf 11 februari zullen tijdens de 

Bondvergadering van 27 februari 2021 toegelicht worden. 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van het voortduren van de coronacrisis en de daaraan gelieerde 

beperkingen voor de sport en dus ook voor badminton, heeft het bondsbestuur zich vanaf 

afgelopen najaar ontfermd over de vraag hoe om te gaan met de inning van de 

competitiebijdrage. Dit naar aanleiding van vragen van verenigingen die teams ingeschreven 

hebben in de competitie, maar vooral om deze verenigingen ook financieel binnen de 

mogelijkheden te steunen. Dit naast het intensieve lobbywerk dat Badminton Nederland 

vanaf het begin van de crisis, samen met andere bonden onder de leiding van NOC*NSF, 

heeft verricht bij de overheid. Dit heeft geresulteerd in meerdere financiële 

steunmaatregelen.  

 

Samenvatting 

In november 2020 heeft het bondsbestuur in een notitie toegelicht dat de lijn gehanteerd 

wordt dat de in rekening gebrachte teambijdragen voor de najaarscompetitie 2020/2021 

niet gerestitueerd worden ongeacht het uitstellen of afbreken van deze competities (zie 

bijlage 1). De inschrijving voor de najaarscompetitie 2020/2021 is het uitgangspunt voor de te 

betalen teambijdrage en niet het aantal gespeelde wedstrijden. Het bondsbestuur heeft 

gekeken naar mogelijkheden om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van verenigingen 

voor een vorm van tegemoetkoming. Het bondsbestuur stelt voor om een bedrag van  

€ 115.000 ter beschikking te stellen om verenigingen tegemoet te komen die zich hebben 

ingeschreven voor de georganiseerde competities in het najaar 2020/2021 en dit bedrag als 

een korting op de teambijdrage voor de najaarscompetitie 2021/2022 te verstrekken. De 

voornaamste reden hiervoor is om het bedrag niet te verkleinen waarmee verenigingen 

aanspraak kunnen doen op de nieuwe TASO-regeling. In deze notitie wordt dit voorstel ten 

behoeve voor de Bondsvergadering op 27 februari 2021 toegelicht. 

 

Toelichting op voorstel 

Hieronder volgt een puntsgewijze uiteenzetting van aspecten die een rol hebben gespeeld 

om te komen tot het voorstel. 

 

Afbreken competitie 

Het kabinet kondigde op 12 januari jl. aan dat de lockdown die vanaf 16 december 2020 van 

toepassing was, verlengd zou worden tot minimaal 9 februari 2021 (thans tot 2 maart 2021). 

Dit kabinetsbesluit leidde ertoe dat het bondsbestuur medio januari het besluit nam om alle 

competities en in het bijzonder de najaarscompetities 2020/2021 af te breken. Bij dit besluit 

werd meegewogen dat iedere competitiespeler een aantal weken in de gelegenheid gesteld 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/Notitie-BN-aangaande-teambijdrage-competitie.pdf
https://www.badminton.nl/uploads/documents/Notitie-BN-aangaande-teambijdrage-competitie.pdf
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moest worden om weer wedstrijdfit te worden voordat de competitie vervolgd kon worden 

en dat het voor verenigingen lastig zou zijn om extra zaalhuur te kunnen regelen.  

 

Financiële context Badminton Nederland werkorganisatie  

- De wijze waarop Badminton Nederland gefinancierd wordt, is de belangrijkste reden dat 
het bondsbestuur de lijn hanteert dat de teambijdragen voor de najaarscompetities 
2020/2021 niet gerestitueerd worden. De inkomsten uit de teambijdragen van de 
najaarscompetities bedragen in 2020 ca. € 562.000. De kosten van de competitie 
betreffen hier maar een fractie van (ca. € 50.000) en worden deels ook in de 
voorbereiding op de competities gemaakt; dit jaar zijn kosten ook gemaakt door extra 
werkzaamheden zoals het uitwerken en bijwerken van competitiescenario’s en 
routekaarten. Dit laatste leidt ertoe dat als gevolg van het afbreken van de 
najaarscompetities er nauwelijks op competitiekosten bespaard is.  
Rekening houdend met de situatie dat het vermogen van Badminton Nederland eind 

2019 ca. €347.000 bedroeg, zou het terugbetalen van de teambijdragen 2020 betekenen 

dat Badminton Nederland in praktische zin failliet zou zijn (zie ook bijlage 1).  

- Badminton Nederland heeft in 2020 geen omzetverlies geleden van meer dan 20%.  
Hierdoor kon Badminton Nederland geen aanspraak doen op de overheidsregelingen 
(waaronder de NOW) en het NOC*NSF-fonds die geïntroduceerd zijn om 
bedrijven/verenigingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.  

- In november 2020 heeft NOC*NSF een extra subsidie toegekend ten behoeve van 
ondersteuning van de landelijke sportbonden voor de eigen bedrijfsvoering vanwege de 
coronasituatie. Voor Badminton Nederland bedraagt deze extra toekenning in 2021 ca. 
€50.000. 

- Als gevolg van de verder aangescherpte maatregelen die het kabinet tijdens het 4e 
kwartaal heeft getroffen, heeft Badminton Nederland uiteindelijk in het 4e kwartaal 2020 
veel activiteiten op een andere manier moeten organiseren. Hierdoor is op meerdere 
kostenposten bespaard, waardoor het resultaat in 2020 uiteindelijk positief is 
uitgekomen op ca. +€ 65.000. 

 

Financiële context Badminton Nederland badmintonverenigingen 

- Op 21 januari 2021 heeft het (demissionaire) kabinet middels een kamerbrief € 240 mln. 
voor de periode oktober 2020 t/m juni 2021 ter beschikking gesteld voor specifieke 
regelingen voor sportverenigingen (TASO, TVS en de specifieke regeling voor zwembaden 
en ijsbanen). De € 60 mln. die in de brief van medio november vermeld staat is een 
onderdeel van deze € 240 mln. geworden. 

- Op 29 januari 2020 is bekend geworden dat, als gevolg van de lobby van sportbonden en 
NOC*NSF, de bondsafdracht van verenigingen binnen de TASO-regeling ook als ‘vaste 
lasten’ kunnen worden beschouwd en dat de drempel (omzetverlies) om de regeling aan 
te kunnen vragen, verlaagd is. Op het moment dat een vereniging meer dan 10% 
omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 heeft geleden kan een aanvraag door de vereniging 
worden ingediend voor 25% van de totale bondsafdracht in 2020, oftewel zowel de door 
de vereniging betaalde leden-, verenigings- en teambijdrage komen voor de regeling in 
aanmerking. Het loket voor deze TASO-regeling gaat 19 februari open en Badminton 
Nederland zal de verenigingen zo goed mogelijk over de regelingen informeren en ook 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/Notitie-BN-aangaande-teambijdrage-competitie.pdf
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wegwijs maken in het aanvraagproces voor de regeling. De huidige TASO-regeling leidt er 
toe dat maar een beperkt aantal verenigingen aanspraak kan maken op een 
tegemoetkoming uit deze regeling. Er vindt nog politiek overleg plaats om te bereiken 
dat ook meer verenigingen van deze regeling gebruik kunnen maken. Hier over zullen de 
verenigingen op de hoogte gehouden worden. 

- Vanuit verschillende bronnen (onder andere uit de eigen verenigingsmonitor) blijkt dat 
onze verenigingen in het algemeen financieel geen grote problemen hebben als gevolg 
van de coronasituatie.  

- Het ledental per 1 januari 2021 laat ten opzichte van de stand per 1 januari 2020 ‘slechts’ 
een geringe afname zien (1%). Het aantal afmeldingen bedroeg in 2020 niet veel hoger 
dan in de voorafgaande jaren. De aandacht voor het aanmelden van alle leden in 2020 
heeft er positief aan bijgedragen dat uiteindelijk ook het aantal aanmeldingen in 2020 
niet veel afweek van het aantal aanmeldingen in de voorafgaande jaren.  

- Op 2 februari jl. is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om vanuit het 
beschikbaar gestelde bedrag van € 240 mln. ook een deel hiervan, via NOC*NSF aan 
sportbonden ter beschikking te stellen. Op dit moment is nog niet uitgewerkt om welk 
bedrag het gaat, hoe de verdeling hiervan gaat plaatsvinden en wat Badminton 
Nederland uiteindelijk zal ontvangen. 

 

Uitgangspunt voorstel tegemoetkoming 

- Zowel de verenigingen als de bondsorganisatie zo goed als mogelijk vitaal houden en 
gezamenlijk zo goed mogelijk uit deze crisis komen. 

- De verenigingen hebben door het kabinetsbesluit van 21 januari 2021 en de uitwerking 
van de TASO-regeling op 29 januari 2021 weer nieuwe mogelijkheden gekregen om 
financiële steun aan te vragen. De bondsafdrachten (waaronder de teambijdragen) 
vormen nu ook onderdeel van de vaste lasten.  

- Het interen op de vermogensstand eind 2019 ad € 347.000 ziet het bondsbestuur gezien 
de huidige onzekere situatie niet als een wenselijke optie. 

- Zoals eerder aangegeven en voor de compleetheid hier herhaald: de basis voor het 
betalen van de teambijdrage betreffende de najaarscompetities 2020/2021 vormt de 
inschrijving voor de competitie. De situatie waarin niet alle wedstrijden of geen 
wedstijden gespeeld zijn is hierbij niet bepalend. 

- Er zijn verschillende vormen besproken op welke wijze aan de tegemoetkoming van 
invulling kan worden gegeven, waaronder: 

o investeringen in extra ondersteuning voor verenigingen; 
o naar rato van de in rekening gebrachte teambijdrage najaarscompetitie 

2020/2021 het genoemde compensatiebedrag uitkeren aan verenigingen; 
o een korting geven op de inschrijving van de teambijdragen najaarscompetitie 

2021/2022. 
 

Voorstel 

Rekening houdend dat de competitie door bijzondere omstandigheden is afgebroken en de 

lijn is dat de verenigingen de volledige teambijdragen moeten betalen, wordt het volgende 

voorstel voor coulance ten behoeve van de verenigingen aan de bondsvergadering gedaan: 
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1) Een bedrag van circa € 115.000 ter beschikking stellen als tegemoetkoming voor het 
afbreken van de najaarscompetitie 2020. Dit bedrag wordt gefinancierd door het 
positieve resultaat 2020 ad € 65.000 en de extra € 50.000 subsidie in 2021 van NOC*NSF. 

2) Het compensatiebedrag inzetten als korting per in te schrijven team voor de komende 
najaarscompetitie 2021/2022. Bij de berekening van het kortingsbedrag is grotendeels 
rekening gehouden de betaalde teambijdragen in 2020. Met de aantallen teams die zich 
in 2020 hebben ingeschreven, zijn de kortingsbedragen per competitiesoort in 2021 als 
volgt: 
 

 
 

De belangrijkste overwegingen om de compensatie als een kortingsbedrag op de 

teambijdrage najaarscompetities 2021/2022 te verwerken zijn: 

- het compenseren van de teambijdragen over 2020 kan ertoe leiden dat het bedrag dat 
de verenigingen kunnen aanvragen met de TASO-regeling voor de periode oktober t/m 
december 2020 vermindert;  

- de kabinetsmaatregelen zullen eind juni 2021 aflopen. Hierdoor zullen naar verwachting 
in het najaar 2021 geen regeling als de genoemde TASO meer zijn ter compensatie van 
de vaste lasten. Het verstrekken van korting op de najaarscompetitie 2021 zal de totale 
(competitie)kosten voor verenigingen in seizoen 2021/2022 lager houden dan normaal; 

- door een korting te geven op de inschrijvingen op de najaarscompetitie 2021/2022 is de 
verwachting dat dit een positief effect heeft op de teaminschrijvingen voor de 
najaarscompetitie 2021/2022. De datum voor inschrijving ligt al op 1 april 2021. 

 

Indien de bondsvergadering het voorstel goedkeurt, zal de € 115.000 compensatie als 

korting verwerkt worden op de voorschotnota die jaarlijks in maart aan de verenigingen 

gestuurd wordt. Voor verenigingen die geen betalingsregeling willen treffen omtrent de te 

betalen teambijdragen 2020 zal de incassoprocedure gevolgd worden zoals beschreven in 

het vastgestelde debiteurenbeleid.  

 

Aan de voorjaarscompetities 2021 die niet zullen starten, zijn in de nieuwe 

contributiesystematiek per 1 januari 2021 nauwelijks teambijdragen gekoppeld. Om die 

reden zullen de teambijdragen in het kader van de inschrijvingen voor de 

voorjaarscompetities 2021 niet in rekening gebracht worden.  

Seizoen 2021/2022

competitie Aantal 

teams 2020

team 

bijdrage 2020

Vastgesteld 

Tarief 2021

korting 2021 

per team

totaal 

compensatie

Eredivisie 10 € 17.882 € 1.788,15 € 360 € 3.600

1e divisie 20 € 12.353 € 617,65 € 125 € 2.500

2e tm 4e divisie 224 € 92.254 € 411,85 € 80 € 17.920

5e tm 9e klasse/M/V 1.045 € 302.371 € 289,35 € 60 € 62.700

jeugdcompetitie 646 € 129.394 € 80,00 € 40 € 25.840

opstap/recr.jeugdcompetitie 57 € 1.223 € 0,00

recreantencompetitie 147 € 6.556 € 20,00 € 10 € 1.470

Totaal 2.149 € 562.032 € 114.030
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Agendapunt 6 Beleid Badminton Nederland  
 
 
Inhoud agendapunt: 
 
6.1 Ter informatie: stand van zaken ‘Aanmelden leden’ 
6.2 Integriteit 
6.3 Bestuurlijke vernieuwing 
6.4 Topbadminton 
 
Korte samenvatting van het agendapunt: 
 
Agendapunt 6.1: in het stuk is visuele stand van zaken van het project Aanmelden leden 
door verenigingen vanaf 2019 te lezen. 
 
Agendapunt 6.2:  het stuk wordt in week 7 gepubliceerd. 
 
Agendapunt 6.3: in het stuk wordt een voorstel gedaan voor een programma voor 
afgevaardigden om de Bondsvergadering te versterken. 
 
Agendapunt 6.4:  in het stuk is de stand van zaken van Topbadminton te lezen. 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

6.1 Geen. 

6.2 Geen. 

6.3 Voorstel ‘versterken bondsvergadering’ bespreken 

6.4 Geen. 
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Agendapunt 6.1   Stand van zaken ‘Aanmelden leden’ 

Aanleiding 
Uit een uitstroomonderzoek van januari 2019 bleek dat meerdere verenigingen leden 
afmeldden bij Badminton Nederland terwijl ze nog wel lid bleken te zijn van de vereniging. 
Dit vormde de aanleiding om in het voorjaar 2019 het onderwerp ‘aanmelden leden’ tijdens 
alle regiovergaderingen te bespreken. De meerderheid van de verenigingen gaf tijdens de 
regiovergaderingen aan het wenselijk te vinden dat erop toegezien wordt dat alle 
verenigingen zich houden aan de statutaire afspraak dat alle leden aangemeld worden.  

Tijdens de Jaarvergadering van juni 2019 heeft het bestuur aangekondigd een traject te 
starten met als doel dat de verenigingen alle leden aanmelden. Middels een drietal brieven 
aan verenigingen in de periode augustus 2019 t/m januari 2020 is het belang hiervan 
toegelicht. De verenigingen hebben tot 1 maart 2020 de mogelijkheid gekregen om zonder 
consequenties (d.w.z. een boete) alle leden alsnog aan te melden. In de brief van januari 
2020 is ook toegelicht dat vanaf maart 2020 verenigingen benaderd zouden worden waarvan 
het vermoeden bestaat dat niet alle leden zijn aangemeld. Deze verenigingen wordt onder 
andere gevraagd financiële stukken en ledenlijsten aan te leveren. In de situatie dat uit deze 
stukken blijkt dat het vermoeden juist blijkt te zijn, zullen de leden alsnog aangemeld 
moeten worden en volgt er een boete.  

Stand van zaken 
Op het moment dat in maart 2020 gestart zou worden met het benaderen van verenigingen 
waarvan het vermoeden bestaat dat niet alle leden aangemeld zijn, belandde Nederland in 
de intelligente lockdown. Het bondsbestuur vond het niet passend om (een aantal) 
verenigingen, naast de corona-uitdagingen, extra te belasten met controle van het 
ledenbestand. De start is verschoven naar oktober. Er is bewust voor gekozen om per keer 
een aantal verenigingen tegelijkertijd aan te schrijven. In oktober zijn drie verenigingen 
aangeschreven en begin december vier. In het algemeen zijn de contacten goed verlopen en 
6 verenigingen hebben alle leden aangemeld en een factuur voor de niet aangemelde leden 
in 2019 en 2020 ontvangen. In 1 geval heeft de vereniging zich afgemeld. 

Samenvatting aangemelde leden, stand per 24 januari 2021 

Periode Aantal aangemelde leden    
September 2019 t/m maart 2020 1.970    
1e tranche (okt-dec 2020) 96    
2e tranche (dec 2020-jan 2021) 78    
Totaal 2.144    

Komende periode 
Het aanschrijven van vereniging als gevolg van de huidige lockdown is op dit moment on 
hold gezet. Op het moment dat de badmintonsport weer opgestart is zal het traject weer 
verder vervolgd worden.  
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Agendapunt 6.3   Bestuurlijke vernieuwing 

Voorstel programma Afgevaardigden  
Deze memo betreft een voorstel op welke wijze er concreet invulling gegeven kan worden 
aan het spoor ‘Versterken bondsvergadering’ onder het traject Bestuurlijke Vernieuwing. 
Het doel is om in gezamenlijkheid (afgevaardigden, bestuur en bureau) te komen tot een 
programma waarmee we de komende periode aan de slag gaan.  
We zien 3 trajecten onder het spoor van Versterken Bondsvergadering:  
a) onboarden vanuit Badminton Nederland (BN);  

b) aanmoedigen/faciliteren contact afgevaardigden onderling zodat ze elkaar kunnen helpen 
in de uitoefening van hun functie;  

c) faciliteren contact met de verenigingen.  
 
Doel van het traject is om afgevaardigden in staat te stellen om goed en naar tevredenheid 
te functioneren, hen zo volledig mogelijk mee te nemen in de benodigde inhoudelijke kennis 
voor het functioneren. Dit teneinde hen te behouden en zo mogelijk ook om nieuwe 
afgevaardigden aan te trekken op de plekken waar we nu niemand hebben, hierbij ook 
kijkend naar 2024. Dit is het volgende moment waarop weer een groot aantal 
afgevaardigden zal moeten stoppen vanwege de termijnen. Daarbij wordt de groep van 
afgevaardigden ook aangemerkt als kweekvijver (Rapport Bos).  
Ad a: onboarden vanuit BN  
1. Bijeenkomst introductie besturen in de sport door Jolina Broesder (december 2020)  

2. Bijeenkomst over financiën door Rémon Verbeek (januari 2021)  

3. Bondsvergadering (februari 2021)  

4. Bijeenkomst over rapport Representativiteit van Thomas Wijers (februari 2021)  
 
Eventueel gekoppeld aan uitleg ‘organogram’ BN en de rol rolbeschrijving in de statuten en 
reglementen. Hierbij is het belangrijk dat we beginnen met de discussie over de rol van 
afgevaardigden om te komen tot een gedeelde visie en aanpak. Idee is om dit te doen aan de 
hand van stellingen, met de presentatie van Thomas als start. Het programma moet nog 
worden voorbereid, bij voorkeur in samenwerking met aantal afgevaardigden.  
5. Bijeenkomst Strategisch cyclus (maart 2021)  
 
In aanloop naar de regiovergadering praten we met elkaar over een cyclus zoals NOC*NSF 
heeft ter voorbereiding van de besluitvormingsmomenten (invulling strategische cyclus).  
6. Regiovergaderingen (april/mei 2021)  

7. Jaarvergadering (juni 2021)  

8. Evaluatie (juli 2021)  
 

Na de Jaarvergadering evalueren we en stellen we het programma voor het seizoen daarna 
op; het zal dan niet meer gaan over onboarden maar over behoud en verdere ontwikkeling 
van de afgevaardigden plus inhoudelijke zaken; hierbij hoort ook een ‘enquête’ waarmee we 
naast de evaluatie ook input vragen over het programma voor het a.s. seizoen; de wens is 
ook het aankaarten van ‘gedragsregels’ (hoe gaan we met elkaar om). 
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9. Start met fysieke bijeenkomst (sep 2021)  
Seizoen starten met een fysieke bijeenkomst met een inspirerende spreker en een lekkere 
lunch oid. Kan ook gecombineerd worden met een bezoek aan het bondsbureau om daar 
een keer mee te kijken .  
10. Bondsvergadering (nov 2021)  
 
Ad b: onderling contact afgevaardigden  
1. Het weer in gebruik nemen van afgevaardigden@badminton.nl.  

2. Telefoonnummers uitwisselen.  

3. WhatsAppgroep aanmaken waarbij de vraag aan afgevaardigden is of er ook anderen in 
deze groep ook moeten zitten of niet.  

4. Eventueel vergadermogelijkheid regelen voor hen, (periodiek overleg, vaste momenten 
dan weten ze waar ze aan toe zijn)  
 
Ad c: contact verenigingen  
1. Gebruik kunnen maken van de adressen die we van verenigingen hebben.  

2. Afgevaardigden aanmoedigen hun recht te gebruiken om zaken te agenderen voor 
regiovergaderingen en om hierbij aanwezig te zijn.  

3. Eventuele overleggen van afgevaardigden met verenigingen faciliteren.  

4. Bespreken: aanschuiven bij regioteam(overleg) en/of clusteroverleg (geen onderdeel van 
regioteam). 
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Agendapunt 6.4  Update Topbadminton  

 

Topsport 

Sinds de invoering van de lockdown begin december 2020 wordt er op Papendal getraind 

door de senioren en de S-1 selectie. De nationale jeugdselecties mogen binnen de huidig van 

kracht zijnde maatregelen helaas niet meer op Papendal trainen. De trainingen van de 

senioren- en de S-1-selectie vinden plaats onder een strikt protocol van NOC*NSF en het 

CTO Papendal. Omdat alle andere binnensportaccommodaties zijn gesloten kan er op de vier 

RTC’s (Eindhoven, Den Haag, Almere en Arnhem) sinds de lockdown niet getraind worden. In 

plaats daarvan verzorgen de RTC-trainers 3 á 4 keer per week een alternatieve 

buitentraining.  

Een drietal spelers hebben medio januari 2021 deelgenomen aan de twee toernooien in 

Thailand, die eveneens onder strikte coronaprotocollen hebben plaatsgevonden. Verder 

hebben er nog geen internationale wedstrijden plaatsgevonden. Van 16 tot en met 20 

februari 2021 staan de finales van het EK gemengde teams in Finland op het programma. 

Technische staf 

Binnen de financiële mogelijkheden zijn er voor 2021 en verder een aantal keuzes gemaakt 

met betrekking tot de inrichting van het optimale programma en de invulling van de 

technische staf op Papendal. 

Dit heeft geresulteerd in de keuze dat de parttime coachfunctie die tot en met december 

2020 is vervuld door Dicky Palyama is vervallen. Eind 2020 is een uitvoerige 

selectieprocedure gevoerd met als resultaat dat Henri Vervoort aangesteld is als de nieuwe 

bondscoach singelaars. Hij start per medio februari 2021 met zijn werkzaamheden op 

Papendal. Samen met de huidige bondscoaches dubbels Ruud Bosch en Eefje Muskens zal 

Vervoort de seniorenselectie en de S-1-selectie trainen en coachen. 

Kwalificatietraject OS 

Normaal gesproken lagen de Olympische Spelen nu net achter ons, maar zoals bekend leidde 

de uitbraak van het coronavirus tot uitstel van de Spelen. We maken in het mannenenkel, 

gemengddubbel en vrouwendubbel nog steeds kans op de Olympische Spelen, al is het 

kwalificatietraject gewijzigd. Voor zover nu bekend start in maart 2021 het vervolg van het 

kwalificatietraject. De doelstelling is ongewijzigd: één top-8 plek in Tokyo.  

 

Para-badminton 

Vanaf 2021 heeft Badminton Nederland een ‘campagne’-subsidie gekregen vanuit NOC*NSF 

voor para-badminton. Dit betekent een klein programma met een aantal faciliteiten die wij 

krijgen vanuit CTO Papendal, waaronder zaalhuur, medische begeleiding en fysieke 

begeleiding. Aan dit campagne programma zijn drie CTO plekken gekoppeld. Deze plekken 

zijn toegekend aan Sophie van den Broek, Joshua Donker en Jareth van der Weijden.  
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Mark Modderman is vaste sparringpartner bij de selectie en traint ook mee op Papendal. 

Megan Hollander is nog in de race voor Tokio 2021 en doet dit onder begeleiding van Eefje 

Muskens en Ilse van de Burgwal. Ilse was sinds afgelopen zomer assistent-bondscoach en is 

sinds januari jl. bondscoach van de nationale selectie para-badminton geworden. 

Momenteel worden de trainingen voor de para-badminton selectie gecombineerd met de 

trainingen van RTC Arnhem. Een mooie combinatie tussen jonge talentvolle spelers met en 

zonder lichamelijke beperking. 
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Agendapunt 7  Reglementswijzigingen 

 

Inhoud agendapunt: 

7 Wijziging Competitiereglement  

 

Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijziging: 

  
Toelichting 

Ten eerste: 

Twee jaar geleden zijn we overgegaan tot het samenvoegen van de Bondscompetitie en 

Regiocompetities tot 1 Bondscompetitie. Vorig jaar zijn we de mannencompetitie centraal 

gaan organiseren. Tevens zijn we voornemens op verzoek van verenigingen uit de regio’s om 

ook de jeugdcompetities centraal te gaan organiseren.  

Met deze transitie worden alle competities die zich onder de werkingssfeer van het 

Competitiereglement bevinden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de LCW 

en niet meer van een RCW. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzingen naar RCW en 

Regiocompetities komen te vervallen en met dit voorstel worden verwijderd uit het 

Competitiereglement. 

In de statuten Hoofdstuk VII artikel 1 Reglementen en besluiten lid 2 sub c. staat het 

volgende geschreven: Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking 

acht weken na de dag waarop de Bondsvergadering het besluit tot vaststelling dan wel 

wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij anders zal worden bepaald in welk 

geval de nieuwe bepaling ten minste één week vóór het in werking treden bekend zal 

worden gemaakt. 

Dit houdt dan in dat met ingang van het seizoen 2021/2022 de jeugdcompetities vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de LCW maar dat we vanwege de werking van het 

Competitiereglement en de termijnen die daarin worden gesteld, kan na goedkeuring van dit 

voorstel het landelijk organiseren van de landelijke jeugdcompetities met ingang van seizoen 

2022/2023 gaan doorvoeren. Voor 2021/2022 organiseren de RCW’s de jeugdcompetitie 

onder de verantwoordelijkheid van de LCW.  

Voor de volledigheid: De overige competities die door een RCW kunnen worden 

georganiseerd vallen formeel onder de groep “recreantencompetities” en daarom niet 

onder de werkingssfeer van het Competitiereglement. Dat is in formele zin nu al de situatie. 

Als een RCW een recreantencompetitie organiseert, kan de RCW daarvoor een specifiek 

reglement opstellen waarin het Competitiereglement als basis wordt benoemd en verder de 

specifieke afwijkingen t.o.v. het Competitiereglement worden op genomen. Hiermee is het 
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niet nodig om een volledig apart reglement op te stellen en toch waar gewenst af te wijken 

van het Competitiereglement. 

Ten tweede:  

Verenigingen geven aan dat zij graag zien dat het competitieaanbod beter aansluit bij hun 

behoeften. Dit betreft naast het landelijk organiseren van de jeugdcompetities, meerdere 

competitievormen binnen de jeugdcompetities ook een aantal bepalingen met een 

uitvoerend karakter die thans zijn vastgelegd in artikelen in het 

Competitiereglement(bijvoorbeeld de invallersregeling). Deze bepalingen zouden per 

competitieseizoen en per competitie gewijzigd kunnen worden na signalen/verzoeken vanuit 

de verenigingen, beoordeling door LCW en goedkeuring door Bondsbestuur als deze worden 

vastgelegd in een Uitvoeringsregeling, maar omdat deze bepalingen nu in het 

competitiereglement zijn opgenomen, kent een wijziging een doorlooptijd van 2 

competitieseizoenen.  

Uitleg: Een dergelijke voorgenomen wijziging krijgt haar definitieve vorm normaliter na 

afloop van het competitieseizoen ( op zijn vroegst februari), maar moet zijn behandeld en 

aangenomen door de Bondsvergadering voordat de inschrijving van het nieuwe seizoen 

start. Dat betekent per definitie dat het niet het volgende seizoen kan ingaan, maar pas het 

seizoen erna. Met een dergelijke doorlooptijd verliezen we de slagkracht die we nodig 

hebben om op een acceptabele termijn te kunnen voldoen aan de behoeften van de 

verenigingen. 

Voor de invallersregeling voor de Ere t/m de 3e divisie bestaat er al een Uitvoeringsregeling. 

Voor de rest van de Bondscompetitie en de mannencompetitie zijn de bepalingen in het 

Competitiereglement vastgelegd. Voor de landelijk te organiseren jeugdcompetities moeten 

nog invallersbepalingen worden vastgelegd. Om effectief te kunnen voldoen aan wensen 

vanuit de verenigingen het voorstel om de betreffende bepalingen met een uitvoerend 

karakter uit het Competitiereglement te verwijderen en op te nemen in de 

Uitvoeringsregeling Bondscompetities. 

Ten derde: 

De vrouwencompetitie wordt in slechts 1 regio georganiseerd en wel als 

recreantencompetitie (vrije inschrijving, geen promotie/degradatie, ruime mogelijkheden 

voor dispensatie)Om ook in formele zin deze vrijheid van organiseren te behouden en het 

feit dat de vrouwencompetitie alleen regionaal wordt georganiseerd is het voorstel om de 

vrouwencompetitie uit de artikelen van het Competitiereglement te verwijderen. 

Ten vierde: 

Er zaten in het Competitiereglement een paar tekstuele onvolkomenheden en was er sprake 

van meerdere publicatiedatums voor Uitvoeringsregelingen. Dit voorstel bevat de tekstuele 

verbeteringen en een gelijktrekking van de publicatiedatums naar één publicatiedatum van 1 

mei. 
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Tot slot 

De voorgestelde reglementswijzigingen worden al gebruikt voor het seizoen 2021/2022. De 

ingangsdatum van het nieuwe Competitiereglement zal 1 april 2021 zijn. 

 
Samenvatting van de wijzigingen 
- De term RCW komt te vervallen  
- De term regiocompetitie en alle bepalingen die van toepassing zijn op de (vroegere) 

regiocompetitie komen te vervallen. 
- De jongenscompetitie en meisjescompetitie worden opgenomen als onderdeel van de 

jeugdcompetitie en vervallen in het Competitiereglement 
- De artikelen over de vrouwencompetitie komen te vervallen 
- Gelijktrekken publicatiedatum voor uitvoeringsregelingen 
- Indeling partijen per wedstrijd naar Uitvoeringsreglement 
- Kleine tekstuele verbeteringen 
 

De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 

 

7 De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen goedkeuren. 
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Agendapunt 7     Wijziging Competitiereglement 

 

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om een aantal artikelen uit het 

Competitiereglement te wijzigen. 

 

Gevolgd traject 

 Oktober 2019 eerste opzet wijzigingen Competitiereglement. 

 December 2019 opzet wijziging voorgelegd aan de Reglementscommissie (RC) 

 December 2019 wijziging voorgelegd aan Bondsbestuur. Niet besproken tijdens 
vergadering. 

 April 2020 vragen van André Gelauf aan RC . 

 April 2020 reactie RC op vragen van André Gelauf. 

 Mei en juni aanpassingen reglement n.a.v. vragen André Gelauf en reactie RC. 

 Juni 2020 nieuwe versie wijziging voorgelegd aan RC. 

 Augustus 2020 reactie RC op voorstel. 

 Augustus 2020 definitief voorstel naar Bondsbestuur. 

 Oktober 2020 voorgesteld aan JV, maar niet in stemming gebracht. Besloten is om de 
voorgestelde wijzigingen te behandelen bij de bondsvergadering op 28 november 
2020. 

 November 2020 behandeld en inhoudelijk besproken bij BV, maar niet in stemming 
gebracht. Besloten is om de voorgestelde wijzigingen te agenderen bij de 
Bondsvergadering op 27 februari 2021. 

 

Gevraagd besluit 

De wijzigingen van het Competitiereglement zoals die voorliggen sinds de Jaarvergadering 

van 10 oktober 2020 goedkeuren. 
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Hieronder de aanpassingen van het reglement met daaronder de reden van de aanpassing.   
De artikelen 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 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

Hoofdstuk II: Indeling van de competitie en vaststelling van het programma 

  

 Art. 7: Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren komt de term RCW in het reglement te vervallen. De RCW kan 

wel een rol blijven spelen in de organisatie. 

 

  

 Art. 10: Regiocompetitie kalender 

 Art. 11: Opgave teams Mannencompetitie en regiocompetitie 

 Art. 12: Zondagsverenigingen 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de competitie vervallen artikel 10 en 11. Artikel 12 wordt in 

het nieuwe reglement artikel 10. 
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Hoofdstuk III: Opmaken van de competitiestanden en beslissingswedstrijden 

  

 Art. 7: Nationale en Regionale Kampioenschappen voor 

Regioteams 

 Art. 8: Nationale Kampioenschappen voor 

BondscompetitieteamsCompetitieteams 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van alle competities vervalt artikel 7. Artikel 8 wordt in het  

nieuwe reglement artikel 7. 

 

Hoofdstuk V: Gerechtigde spelers 

 

Art. 7: Vastspelers en invallers 

 

Reden aanpassing: 

Het betreffende artikel gaat over het invallen en heeft verder niets met vastspelers te maken. 

Dat is de reden de term “vastspelers” hier wordt verwijderd. 

 

Voor (leden van) artikelen die uitsluitend gelden voor Bondscompetitie, respectievelijk 
Mannencompetitie,respectievelijk Regiocompetities, is dit aan het begin van het 
desbetreffende lid of artikel met ‘(Bondscompetitie)’ respectievelijk (‘(Mannencompetitie)'”, 
respectievelijk ‘(Regiocompetitie)’ aangegeven. 
 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook 

de reden dat hier “Regiocompetitie” wordt verwijderd. 

 

 

 LCW/RCW In artikelen waarvoor de LCW resp. de RCW verantwoordelijk is, afhankelijk 

van de desbetreffende competitie, is dit aangegeven met LCW/RCW 
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(LCW) In artikelen waarvoor de LCW verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit 

aangegeven met (LCW) 

(RCW) In artikelen waarvoor de RCW verantwoordelijk of uitvoerder is, is dit 

aangegeven met (RCW) 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de competities kunnen bovenstaande toelichtingen komen 

te vervallen. Daar de LCW, zoals staat beschreven in Hoofdstuk I artikel 3, de competities 

organiseert.  In de artikelen waar deze toelichtingen staan wel bij de wijzigingen maar de reden 

van aanpassing staat niet genoemd bij de artikelen. Een overzicht van de Hoofdstukken en 

artikelen waar deze toelichtingen staan, staan hieronder vermeld.  

 

HOOFDSTUK I DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE  BEPALINGEN 

Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 a 

Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 b 

Bepalingen en regelingen Artikel 2 lid 2 d 

 

HOOFDSTUK II  INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET 

     PROGRAMMA 

Indeling Artikel 1 lid 3 
Terugtrekking van teams  Artikel 3 lid 1 

Terugtrekking van teams  Artikel 3 lid 2 

Terugtrekking van teams  Artikel 3 lid 3 

Samenstelling wedstrijdprogramma Artikel 5 lid 1 

Samenstelling wedstrijdprogramma Artikel 5 lid 2 

Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW Artikel 7 



   

36 
 

Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging  Artikel 8 lid 1 

Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging Artikel 8 lid 2 

Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging Artikel 8 lid 3 

Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging Artikel 8 lid 5 

Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 1 

Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 2 

Bekendmaking competitiegegevens Artikel 9 lid 3 

Zondagsverenigingen Artikel 10 lid 3 

Zondagsverenigingen Artikel 10 lid 4 

 

HOOFDSTUK III OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN 

BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

Promotie-degradatieregeling  Artikel 4 lid 1 

Promotie-degradatieregeling  Artikel 4 lid 2 

Beslissingswedstrijden   Artikel 6 lid 4 

 

HOOFDSTUK IV  WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN 
Taak referee Artikel 2 lid 5 

Rapportage referee Artikel 3 lid 3 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

Gewijzigde opgave van vastspelers  Artikel 8 lid 3 

 

HOOFDSTUK VI  VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN 

Opgave verenigingsgegevens  Artikel 1 

Opgave teamindeling  Artikel 2 
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Speeldatum  Artikel 11 lid 1 sub a 

Speeldatum Artikel 11 lid 1 sub b 

(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd Artikel 16 lid 2 

Voortzetting van onvolledige wedstrijden Artikel 18 

Niet-gespeelde wedstrijden Artikel 19 lid 1 

Kosten van wedstrijden Artikel 20 lid 1 

Kosten van wedstrijden Artikel 20 lid 2 

Opgaven en inlichtingen Artikel 21 

 

HOOFDSTUK VII DISPENSATIES 

Dispensatie-artikelen Artikel 1 lid 1 

Dispensatie-artikelen Artikel 1 lid 2 

Procedure  Artikel 2 lid 1 

Procedure Artikel 2 lid 2 

 

HOOFDSTUK VIII  PROTEST EN BEROEP 

Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 1 sub a 

Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 1 sub b 

Recht en wijze van indiening Artikel 1 lid 2 sub a 

Afhandeling Artikel 2 

Beroep Artikel 3 

 

HOOFDSTUK I  DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE  BEPALINGEN 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

Dit reglement verstaat onder: 
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j. Jeugdcompetitie : gemengde competitie waaraan uitsluitend mag 

worden deelgenomen door jeugdspelers  

  

Reden aanpassing: 

De jongens, meisjes en de gemengde competitie worden reglementair samengevoegd tot  

jeugdcompetitie vandaar dat hier gemengde wordt verwijderd. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

 Jongenscompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door mannelijke jeugdspelers 

 

Reden aanpassing: 

Door het samenvoegen van de diverse soorten jeugdcompetitie tot jeugdcompetitie kan de  

definitie van jongenscompetitie komen te vervallen. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

k.  

 kampioen : kampioen van een afdeling in één van de 

competities 

 

Reden aanpassing: 

De definitie van kampioen stond niet de lijst met definities en wordt daardoor toegevoegd. 
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Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

m.    

 Meisjescompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door vrouwelijke jeugdspelers 

Reden aanpassing: 

Door het samenvoegen van de diverse soorten jeugdcompetitie tot jeugdcompetitie kan de  

definitie van meisjescompetitie komen te vervallen. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

n. Nationale Kampioenschappen 

 voor CompetitieteamsRegioteams (NKRC) : door de LCW jaarlijks 

georganiseerde kampioenschappen waaraan 

regiokampioenen deelnemen 

Reden aanpassing; 

Door de centrale organisatie van de competitie wordt ook het Nationale Kampioenschap voor  

Regioteams niet meer georganiseerd. Dit kampioenschap wordt vervangen door Nationale  

Kampioenschappen voor Competitie teams. In de definitie wordt de term “Regioteams”  

vervangen door de term “Competitieteams”. Daarnaast wordt dan ook “regio” verwijderd in  

de uitleg van de definitie.  

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

o. Officiële Regiomededeling : mededeling als bedoeld in het Algemeen 

Reglement Hoofdstuk III art. 7 lid 4 
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Reden aanpassing: 

Door de centralisatie van de organisatie van de competitie wordt er geen officiële  

Regiomededeling  meer verstuurd. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

r. Regiocompetitie : alle competities geregeld in dit reglement behalve 

de Bondscompetitie en de Mannencompetitie 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook 

de reden dat hier “Regiocompetitie” wordt verwijderd. 

 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 Regiokampioen : kampioen van een klasse in één van de 

Regiocompetities   

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” dit is dan ook 

de reden dat hier de definitie van “Regiokampioen” wordt verwijderd. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

  

 Regionale Kampioenschappen 

 voor Regioteams (RKR) : door de RCW jaarlijks georganiseerde 

kampioenschappen om te bepalen wie de 

regiokampioen van een klasse is 

  

Reden aanpassing: 
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Door het centraal organiseren van de competities vervalt de “Regiocompetitie” daardoor komt 

ook de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams te vervallen. De kampioenen gaan 

strijden om het Nederlands Kampioenschap voor Competitieteams. 

 

Definities en afkortingen 

Artikel 1 

 

v. Vrouwencompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door vrouwen  

  

Reden aanpassing: 

De Vrouwencompetitie wordt nu in 1 Regio georganiseerd. De organisatie van de  

Vrouwencompetitie kan door de RCW worden georganiseerd op basis van het Competitie  

Reglement Hoofdstuk I Bepalingen en Regelingen artikel 2 lid b en c .  

 

 Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 1 a 

 1. a. In dit reglement worden de volgende competities geregeld: 

- Bondscompetitie  
- Mannencompetitie 

- - Jeugdcompetitie 
- Vrouwencompetitie  
- Jongenscompetitie 
- Meisjescompetitie 

Reden aanpassing: 

In dit artikel hebben we de Jongens- en Meisjescompetitie ondergebracht onder de term 

jeugdcompetitie. De term vrouwencompetitie is verwijderd. Deze kan net als de recreanten 

competitie worden georganiseerd onder lid b en c van dit artikel.  

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 1 c 
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1.c.  

Waar in dit reglement wordt gesproken over “Regiocompetitie ” worden alle in 

lid 1a van dit artikel genoemde competities bedoeld, uitgezonderd de 

Bondscompetitie en Mannencompetitie. 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren van de Bondscompetitie, Mannencompetitie en 

Jeugdcompetitie en het verwijderen van de Vrouwencompetitie kan deze alinea worden 

verwijderd. De organisatie van de vrouwencompetitie en Recreanten competities vallen niet 

onder het Competitie Reglement. 

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 2 a 

 

 2. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van LCW/RCW, de volgende 

uitvoeringsregelingen bij dit reglement vast: 

  a. Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie: deze regeling bevat 

aanvullende verplichtingen op en afwijkingen van de bepalingen van dit 

reglement met betrekking tot wedstrijden in de twee hoogste divisies van de 

Bondscompetitie; daarbij kan echter niet worden afgeweken van de 

bepalingen betreffende het aantal en de soort partijen (Hoofdstuk II art. 2); de 

regeling kan per divisie verschillen. Voordat de Uitvoeringsregeling door het 

Bondsbestuur wordt vastgesteld, bespreekt de LCW het concept met alle 

verenigingen die naar verwachting in de desbetreffende regeling betrokken 

kunnen worden. De Uitvoeringsregeling wordt uiterlijk op 1 maart mei 

voorafgaand aan het wedstrijdseizoen vastgesteld. Nadien kan het 

Bondsbestuur nog wijzigingen in de regeling aanbrengen, mits met instemming 

van alle bij een wijziging betrokken verenigingen. De bekendmaking van de 

Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie, evenals van latere wijzigingen, 

geschiedt door een schrijven aan de in de desbetreffende divisies uitkomende 

verenigingen. (LCW) 

 

 

Reden aanpassing: 

De datum van de  publicatie van de Uitvoeringsregeling Ere- en Eerste Divisie wordt gelijk 

getrokken met de andere Uitvoeringsregelingen. 
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Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 2 b 

 

b. Uitvoeringsregeling Promotie-Degradatie (Hoofdstuk II art. 1 en III art. 4): deze 
regeling bepaalt hoe promotie en degradatie in een bepaald wedstrijdseizoen 
voor een competitie zijn geregeld.  (LCW/RCW) 
De promotie-degradatieregeling voor de Bondscompetitie regelt daarnaast het 
kampioenschap van Nederland en kan aanvullende verplichtingen op en 
afwijkingen van de bepalingen van dit reglement bevatten met betrekking tot 
beslissingswedstrijden (Hoofdstuk III art. 6) in de twee hoogste divisies van de 
Bondscompetitie.  
Een promotie-degradatieregeling voor een competitie wordt uiterlijk 2 maanden 
vóór het begin van de desbetreffende competitie vastgesteld. 

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 2 c 

 

c. Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie en 
Manncompetitiecompetities (Hoofdstuk V art. 7): deze regeling beschrijft de 
voorwaarden voor het invallen bij wedstrijden in de Bondscompetitie en in de 
Mannencompetitiealle competities, inclusief de competitiehiërarchie. (LCW) 

 

Reden aanpassing: 

Doordat ook de jeugdcompetitie centraal wordt georganiseerd wordt deze ook meegenomen 

in de Uitvoeringsregeling invallen. De naam van het artikel wordt dan ook aangepast van 

“Bondscompetitie en Mannencompetitie” naar “Competities” Het artikel wordt hernoemd van 

Vastspelers en Invallers naar Invallers. Dit artikel beschrijft alleen het invallen en heeft niets met 

vastspelers te maken. 

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 2 d 

 

d. Uitvoeringsregeling Bondscompetitie: deze uitvoeringsregeling bevat een aantal 
procedures en regelingen voor de Bondscompetitie.  (LCW) 
In ieder geval zijn onderdeel: 
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- Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie; 
- Regeling Aanduiding Teams;  
- Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen (art. VI.22). 

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 2 e 

 

e. Uitvoeringsregeling Inrichting competities: deze regeling legt voor alle divisies 
en klassen vast waaruit een wedstrijd bestaat (Hoofdstuk II art. 2). Voor 
specifieke vormen van de jeugdcompetitie kan ook worden bepaald: 
 - in welke gevallen een jongen in de plaats van een meisje mag spelen en 

omgekeerd. 

 - in welke gevallen het is toegestaan een speler uit een hogere leeftijdsgroep 

in het team op te nemen 

 

Reden aanpassing: 

Door het uit het reglement halen van de te spelen onderdelen per partij is het mogelijk om 

meerdere vormen van competitie aan te bieden zonder dat er aparte reglementen voor 

gemaakt dienen te worden. Een voorbeeld hiervan is het spelen van 6 partijen i.p.v. 8 

partijen in de jeugdcompetitie. Bij het openzetten van de inschrijving is bekend welke 

partijen er per competitie worden gespeeld. 

 

Bepalingen en regelingen 

 Artikel 2 lid 3 

 

 

1. De in lid 2 genoemde uitvoeringsregelingen worden per 1 meiaart vastgesteld en 
worden per rondschrijven bekend gemaakt, tenzij bij de regeling een andere wijze van 
vaststelling en/of bekendmaking is vermeld. 

 

Reden aanpassing 

Het gelijk trekken van de publicatie datum voor alle Uitvoeringsregelingen. 

 

Bepalingen en regelingen 
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 Artikel 2 lid 4 

 

4. Het Bondsbestuur kan bij uitvoeringsregeling toestaan dat bij een Jeugdcompetitie 

georganiseerd door één of meer in de uitvoeringsregeling aangewezen regio's 

wordt afgeweken van de bepalingen van dit reglement. Dit is alleen mogelijk als 

daartoe vooraf bij besluit van de betrokken Regiovergadering(en) een verzoek is 

gedaan. Afwijkingen zijn in dat geval mogelijk inzake: 

- de regio waaronder een vereniging ressorteert en voor competities waarvan 
een vereniging kan inschrijven; 

- de toepasselijke leeftijdsgrenzen; 
- het aantal en de soort partijen per wedstrijd; 
- de samenstelling van de teams; 
- overige bepalingen van Hoofdstuk II, V en VI van dit reglement. 

 De toegestane afwijkingen worden in de uitvoeringsregeling concreet 

omschreven. 

 

 

Reden aanpassing: 

Dit artikel kan door het centraal organiseren van de jeugdcompetitie en de aanpassing van 

Hoofdstuk II artikel 2 Partijen per wedstrijd komen te vervallen. 

 



   

46 
 

 Leiding 

 Artikel 3 lid 1 

1.  1. De LCW leidt alle competities de Bondscompetitie en Mannencompetitie. De 
RCW leidt de Regiocompetitie in haar regio. 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren ligt de leiding van de competities Reglementair bij de LCW. 

 

Leiding 

 Artikel 3 lid 2 

 

 2. Door hHet Bondsbestuur worden neemt de aan hem toevallende besluiten 

betreffende de competitie genomen nadat de LCW is gehoord.Bondscompetitie of 

Mannencompetitie, respectievelijk een Regiocompetitie slechts genomen, nadat de 

LCW, respectievelijk de desbetreffende RCW is gehoord. 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren ligt de leiding van de competities Reglementair bij de LCW.  De  

verwijzing naar de Regiocompetitie komt daarmee ook te vervallen.  

 

 Competities voor jeugdspelers 

 Artikel 4 

De Jeugdcompetities-, Jongens- en Meisjescompetitie kunnen worden gespeeld in de 

volgende leeftijdscategorieën: 

- U19  
- U17 
- U15 
- U13 
- U11 
- U9 

 

Reden aanpassing: 
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Door het samenvoegen van de verschillende soorten jeugdcompetities zijn de specifieke 

jongens- en meisjescompetitie komen te vervallen. 

  

 

 

 

 

HOOFDSTUK II  INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET 

     PROGRAMMA 

 

 Indeling 
 Artikel 1 lid 1 

 1. In een promotie-degradatieregeling voor een bepaald seizoen voor een competitie 

bepaalt het Bondsbestuur, nadat de LCW/RCW is gehoord, voor de 

Bondscompetitie, Mannencompetitie en Regiocompetities van het daarop volgend 

seizoen het aantal divisies/klassen en het maximum aantal teams per afdeling. Het 

Bondsbestuur bepaalt, nadat de LCW is gehoord, in een promotie-degradatie 

regeling voor alle competities het aantal divisies/klassen en het maximum aantal 

teams per afdeling voor het daarop volgende wedstrijdseizoen. 

 

Reden aanpassing: 

Door het centraal organiseren kan er worden volstaan met 1 Promotie/degradatie regeling.  

Door de RC is daarnaast de tekst aangepast. 

 

Indeling 
 Artikel 1 lid 2 

 

 2. Indien een divisie/klasse uit meer dan één afdeling bestaat, dienen alle afdelingen in 

die divisie/klasse hetzelfde aantal teams te bevatten, dan wel ten hoogste één team 

in grootte te verschillen. Hier kan bij de Regiocompetitie door de desbetreffende 

RCW van worden afgeweken indien hierdoor grote reisafstanden voor verenigingen 

voorkomen worden (dit ter beoordeling van de RCW). 

Reden aanpassing: 
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Door het centraal organiseren van alle competities kan de afwijking die de tekst die gaat over   

de RCW komen te vervallen. 

 

Indeling 
 Artikel 1 lid 3 

 

 3. De LCW/RCW deelt de teams in de volgens bovenstaande leden gevormde 

afdelingen in, overeenkomstig de plaats in het competitieverband, waarop deze 

teams op grond van de voorgaande competitie en de daarbij behorende promotie-

degradatieregeling recht hebben. 

  

 Partijen per wedstrijd 

 Artikel 2 lid 1 

 De te spelen partijen per competitie worden geregeld in de Uitvoeringsregeling Inrichting 

competities. 

1. Een wedstrijd in de Bondscompetitie en de Jeugdcompetitie bestaat uit de volgende 
partijen: 

  twee mannenenkelspelen 

  twee vrouwenenkelspelen 

  twee gemengd dubbelspelen 

  één mannendubbelspel 

  één vrouwendubbelspel. 

 

Partijen per wedstrijd 

 Artikel 2 lid 2 

2. Een wedstrijd in de Mannen-, Vrouwen-, Jongens- en Meisjescompetitie bestaat uit de 

volgende partijen: 

4 enkelspelen 

4 dubbelspelen 

 

Reden aanpassing: 
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Door het verplaatsen van de te spelen partijen van een competitie naar een  

Uitvoeringsregeling wordt het mogelijk om bij jeugdcompetitie ook een officiële jeugd  

competitie te organiseren met 6 partijen i.p.v. de huidige 8 partijen. In de toekomst kan dit  

ook voor de overige competities kunnen gaan gelden. 

 

 Terugtrekking van teams 

 Artikel 3 

1. Indien een vereniging een team uit een competitie wil terugtrekken, dient zij vóór 
de uiterste datum van aanmelding van de competitieteams voor de 
desbetreffende competitie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek bij de 
LCW/RCW in te dienen. Voor de Bondscompetitie dient dit vóór 1 april te 
geschieden. Voor de Mannencompetitie en voor een Regiocompetitie wordt de 
uiterste datum van terugtrekking per Voor alle overige competities wordt deze 
datum per rondschrijven door de LCW bekend gemaakt resepctievelijk de RCW 
bekend gemaakt.  

 

 

Reden aanpassing: 

De datum voor de terugtrekking van de overige competities kan later zijn vanwege de 

mogelijkheid tot het later sluiten van de inschrijving van de teams. 

 

Terugtrekking van teams 

 Artikel 3 lid 2 

 

2. Het verzoek wordt door de LCW/RCW slechts in overweging genomen wanneer 
overtuigend blijkt dat bijzondere omstandigheden terugtrekking noodzakelijk 
maken. 

 

 

Terugtrekking van teams 

 Artikel 3 lid 3 
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 3. De LCW/RCW  geeft binnen één maand na ontvangst van het verzoek kennis van 

haar beslissing. Bij inwilliging worden de eventueel door het team gespeelde 

wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt aan de vereniging van het 

betrokken team de plaats van het team in het competitieverband ontnomen. 

  

 

 Samenstelling wedstrijdprogramma 

 Artikel 5 lid 1 

1. De LCW/RCW is belast met het samenstellen van het wedstrijdprogramma. 
 

Samenstelling wedstrijdprogramma 

 Artikel 5 lid 2 

 

 2. De LCW/RCW zal vóór 15 mei (Bondscompetitie), respectievelijk tenminste 2 

maanden vóór het begin van de een van de overige competities desbetreffende 

jeugdcompetitie en recreanten (Mannencompetitie, Regiocompetitie) de 

competitie-indeling daarvan, inclusief de toewijzing van de speelsleutel, 

samenstellen en dit per rondschrijven bekend maken. 

 

Reden aanpassing 

De verschillende competities worden niet meer apart genoemd maar samengevoegd tot  

overige competities. Als er in de toekomst nog een competitie soort wordt toegevoegd of 

verwijderd hoeft dit artikel niet aangepast te worden. 

 

 Samenstelling wedstrijdprogramma 

 Artikel 5 

 

5.  De LCW kan na het vaststellen van de de competitie indeling nog wijzigingen daarin 

aanbrengen, zolang de eerste wedstrijd in de desbetreffende afdeling nog niet is 

gespeeld. Zo'n wijziging wordt opgesteld in overleg met de betrokken verenigingen. 

dat tenminste 1 week voorafgaand aan de wijziging dient plaats te vinden. 

In geval van sterke onbalans in afdelingen door terugtrekkingen of anderszins is de 
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LCW gerechtigd aanpassingen te doen zonder overleg met betreffende teams in 

betrokken afdelingen. 

 

Reden aanpassing 

Dit artikel is toegevoegd om de mogelijkheid te hebben om na het vaststellen van de competitie  

indeling nog de mogelijkheid te hebben tot het doen van wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is  

het toevoegen van een extra team wat zich nog wil inschrijven voor de competitie.  

Ook bij terugtrekkingen kunnen we teams gaan verschuiven zodat de verdeling van de teams  

gelijk blijft. Bijvoorbeeld twee afdelingen van 7 teams i.p.v. 1 afdeling van 8 teams en 1 afdeling  

van 6 teams. Dit is dan ook de sterke onbalans waarover wordt gesproken. 

 

 

 Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW 

 Artikel 7 

 De LCW/RCW kan na bekendmaking van het wedstrijdprogramma nog veranderingen 

aanbrengen. De veranderingen moeten uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de 

desbetreffende wedstrijd bij de betrokken verenigingen bekend zijn. 

 

 Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 

 Artikel 8 lid 1 

1. Een vereniging kan de LCW/RCW 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/RCW te zijn 
ingekomen. 
 

Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 

 Artikel 8 lid 2 

2. De LCW/RCW  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.  
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Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 

 Artikel 8 lid 3 

 3. Wedstrijden kunnen, in afwijking van de genoemde termijn in lid 1 op een kortere 

termijn vóór de speeldatum, in overleg met de LCW/RCW 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. 

 

 Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 

 Artikel 8 lid 5 

5 Het is niet toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen zonder toestemming van de 
LCW/RCW, met uitzondering van het bepaalde in artikel 102 lid 32. 

 

 

 

Reden aanpassing 

Er werd verwezen naar een artikel wat in een eerdere reglementswijziging is aangepast maar 

niet is doorgevoerd naar dit artikel. 

  

 Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 

 Artikel 8 lid 6 

 

6 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/RCW. 
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 Bekendmaking competitiegegevens 

 Artikel 9 lid 1 

1. De LCW/RCW stuurt tenminste één maand vóór het begin van een competitie aan 
iedere in de competitie spelende vereniging een lijst met contactgegevens (naam, 
adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer) van de contactpersoon 
voor competitiezaken van de desbetreffende competitie van de deelnemende 
verenigingen. 
De LCW/RCW zendt tevens een mededeling dat de indeling van de afdelingen per 
divisie/ klasse en de toegekende speelsleutel per team online beschikbaar zijn. 

 

Reden aanpassing 

Alle correspondentie gaat per e-mail waarbij het adres, postcode en woonplaats van de CCP 

niet meer van belang zijn. 

 

Bekendmaking competitiegegevens 

 Artikel 9 lid 2 

 

 2. De LCW/RCW stuurt tenminste 5 werkdagen vóór het begin van de desbetreffende 

competitie per rondschrijven de volgende informatie: 

    - contactgegevens van de competitiecontactpersoon; 

- promotie-degradatieregeling  

Bekendmaking competitiegegevens 

 Artikel 9 lid 3 

 

3. De LCW/RCW publiceert tenminste 15 werkdagen vóór het begin van de 
competitie door middel van een Officiële (Regio)mededeling het 
wedstrijdprogramma. 

 

 

 

Bekendmaking competitiegegevens 

 Artikel 9 lid 4 
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4. Wijzigingen in de competitiegegevens of het wedstrijdprogramma worden door de 
RCW gepubliceerd door middel van een Officiële Regiomededeling. 

 

Reden aanpassing 

Door het centraal organiseren van alle competities kan lid 4 vervallen waar wordt gesproken 

over de Regio. 

  

Regiocompetitiekalender 

Artikel 10 

De RCW stelt jaarlijks de competitiekalender voor de Regio vast, bevattende de 

begindatum en de competitieweken van de Regiocompetitie en de datum waarop het 

RKR plaatsvindt. De competitiekalender wordt minstens 6 maanden vóór het begin van 

de competitie bekend gemaakt.  

 

 

Reden aanpassing 

De competities worden nu centraal geregeld waardoor dit artikel kan vervallen. 

 

Opgave teams Regiocompetities  

Artikel 11 

1. Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de RCW een rondschrijven 
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor een Regiocompetitie. 

2. Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de LCW een rondschrijven 
gestuurd waarmee een vereniging teams kan aanmelden voor de 
Mannencompetitie. 

 

Reden aanpassing 

De competities worden nu centraal geregeld waardoor dit artikel kan vervallen. 

 

Zondagsverenigingen 

Artikel 1210 

1. De Mannencompetitie en de Bondscompetitie in de 4e divisie en lager houden rekening met 
zondagsverenigingen.  
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2. Bij Officiële Regiomededeling kan worden bepaald dat in een competitie van die Regio 
rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen. 

3.2. In Regiocompetities, dde Mannencompetitie, de jeugdcompetitie en in divisies van de 
Bondscompetitie waarin rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen, speelt een 
zondagsvereniging op zondag geen competitiewedstrijden. Dit artikel is tevens van 
toepassing op de overige competities. 

4.3. Mocht uit het wedstrijdprogramma blijken dat een zondagsvereniging is ingedeeld voor 
een uitwedstrijd op een zondag, dan zal deze vereniging onverwijld contact opnemen met de 
thuisspelende vereniging voor overleg om een andere speeldatum vast te stellen binnen de 
desbetreffende speelweek dan wel voorafgaand aan de geplande speelweek. De 
thuisspelende vereniging stelt binnen 2x24 uur de LCW/RCW in kennis van de nieuw 
vastgestelde speeldatum. 

5.4. Indien het in lid 4 3 bedoelde overleg niet tot een resultaat leidt binnen een 
termijn van 10 werkdagen vóór de geplande speeldatum, dan stelt de 
zondagsvereniging hiervan de LCW/RCW per omgaande in kennis, waarna 
Hoofdstuk VI art.19 lid 1 van toepassing is. 

6.5. Teams van zondagsverenigingen in de 4e divisie Bondscompetitie zijn uitgesloten 
van promotie, tenzij de desbetreffende vereniging schriftelijk verklaart dat de 
vereniging bereid is het betrokken team wedstrijden op zondag te laten spelen 
zolang het team uitkomt in de 3e divisie of hoger. 

 

Reden aanpassing. 

Door het verwijderen van artikel 10 en 11 wordt dit artikel hernoemd naar artikel 10. Lid2 

van dit artikel wordt verwijderd vanwege het centraal organiseren van de competitie. De 

overige artikelen worden daardoor ook aangepast. 

 

HOOFDSTUK III  OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN  

     BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

 

  

 Kampioenen 

 Artikel 3 
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 3. De kampioenen in een klasse van alle in dit reglement beschreven regiocompetities 

zijn regiokampioen van de desbetreffende klasse, als deze uit 1 afdeling bestaat. 

Indien de klasse uit meerdere afdelingen bestaat, kan de regiokampioen in die klasse 

door de RCW worden bepaald door het laten spelen van Regionale 

Kampioenschappen voor Regioteams, zoals omschreven in artikel 7 van dit 

hoofdstuk. 

 

Reden aanpassing 

Door het centraal organiseren van de competities kan bovenstaande tekst komen te vervallen. 

 

 Promotie-degradatieregeling 

 Artikel 4 lid 1 

 1. Het Bondsbestuur stelt uiterlijk 2 maanden vóór het begin van een competitie, op 

voorstel van de LCW/RCW, de desbetreffende promotie-degradatieregeling vast. De 

regeling wordt per rondschrijven uiterlijk 5 dagen vóór het begin van de 

desbetreffende competitie gepubliceerd. 

  

 Promotie-degradatieregeling 

 Artikel 4 lid 2 

 

2.  Verenigingen waarvan een team op grond van een promotie-degradatieregeling 

promoveert, kunnen binnen tien werkdagen na de bekendmaking hiervan van 

deze promotie, een met redenen omkleed verzoek bij de LCW/RCW doen inkomen 

om het team niet te laten promoveren. De LCW/RCW beslist over het verzoek 

binnen 10 werkdagen na ontvangst.  

 

Reden aanpassing 

Door het vervangen van de term “hiervan” in “van deze promotie” halen we de  

onduidelijkheid weg. De term “hiervan” kan namelijk verwijzen naar de promotie-degradatie  

regeling of op de term “promoveert”.  

 

 

 Beslissingswedstrijden 
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 Artikel 6 lid 4 

  

 4. In een promotie-degradatieregeling kan worden bepaald hoe beslissingswedstrijden 

zullen worden gespeeld. Anders bepaalt de LCW/RCW hoe beslissingswedstrijden 

worden gespeeld. 

 

 

Nationale en Regionale Kampioenschappen voor Regioteams 

Artikel 7 

1. De LCW stelt in overleg met de RCW´s uiterlijk 1 maand vóór het begin van het 

wedstrijdseizoen vast voor welke klassen in het desbetreffende wedstrijdseizoen 

Nationale Kampioenschappen voor Regioteams worden georganiseerd. 

2. Regiokampioenen, indien nodig bepaald door het spelen van de in artikel 3 bedoelde 

Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, van de in lid 1 bedoelde klassen, 

worden door de RCW afgevaardigd naar de Nationale Kampioenschappen voor 

Regioteams. 

2. De RCW publiceert uiterlijk 5 dagen vóór het begin van de competitie door middel 
van een Officiële Regiomededeling wanneer en voor welke klassen in de eigen regio 
in het desbetreffende wedstrijdseizoen Regionale Kampioenschappen voor 
Regioteams worden georganiseerd. De in lid 1 bepaalde klassen zijn hiervoor zeker 
van toepassing, met uitzondering van klassen die bestaan uit 1 afdeling. 

3. Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de Nationale Kampioenschappen 
voor Regioteams zich terugtrekt, dan heeft de RCW het recht om de nummer 2 af te 
vaardigen. 

D 5. Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel te 

nemen aan de door de RCW georganiseerde Regionale Kampioenschappen voor 

Regioteams, indien deze door de RCW voor de desbetreffende klasse worden 

georganiseerd. 

 6.  Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn uitgesloten van 

deelname aan de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, indien een van de 

speeldagen op een zondag is gepland. De RCW maakt tenminste 1 maand vóór het 

begin van de competitie per rondschrijven bekend hoe gehandeld wordt in deze 

situatie. 

7 a. Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname aan de 
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams door middel van een verzoek aan 
de RCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het kampioenschap door 
de RCW aan de desbetreffende vereniging is bevestigd bij de RCW te zijn 
ontvangen. 
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b. De RCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken. 

 

Reden aanpassing 

Door het centraal organiseren van de competities vervalt de organisatie van het Nationaal 

Kampioenschap en Regionaal Kampioenschap voor Regioteams.  

 

 

Nationale Kampioenschappen voor voor CompetitieBondscompetitieteams en 

Mannencompetitieteams 

Artikel 87 

1. De LCW maakt uiterlijk vóór het begin van de Bondscompetitie en de 
Mannencompetitie bekend voor welke competities en divisies/klassen in het 
desbetreffende wedstrijdseizoen nationale teamkampioenschappen worden 
georganiseerd. Aan deze kampioenschappen nemen deel alle kampioenen van de 
afdelingen in de desbetreffende divisie/klasse." 

 

Reden aanpassing 

Door het centraal organiseren van de competities nemen de teams nu deel aan de Nationale 

Kampioenschappen voor Competitieteams. 

 

3. Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 10 zijn van deelname 

uitgesloten indien een van de speeldagen op een zondag valt. 

 

Reden aanpassing 

Door het verwijderen van de artikelen 10 en 11 in Hoofdstuk II wordt dit artikel 12 aangepast 

naar artikel 10. 

 

HOOFDSTUK IV  WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN 
 

 Aanstelling wedstrijdfunctionarissen 

 Artikel 1 
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5. De RCW kan voor een wedstrijd in de Regiocompetitie een wedstrijdfunctionaris 

aanstellen. Indien meerdere wedstrijden gelijktijdig en in dezelfde speelzaal worden 

gespeeld, kan voor deze wedstrijden één wedstrijdfunctionaris worden aangesteld. 

 

Reden aanpassing 

Er wordt geen Regiocompetitie wedstrijd meer georganiseerd daardoor kan dit artikel  

worden verwijderd. 

 

Aanstelling wedstrijdfunctionarissen 

 Artikel 1 lid 6 

 

6. De RCW geeft van de aanstelling van een referee of wedstrijdfunctionaris kennis aan 

de betrokken verenigingen uiterlijk 2 × 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende 

wedstrijd. 

 

Reden aanpassing 

Er wordt geen Regiocompetitie wedstrijd meer georganiseerd daardoor kan dit artikel  

worden verwijderd. 

 

Aanstelling wedstrijdfunctionarissen 

 Artikel 1 lid 7 

 

7.  Indien een Bondsscheidsrechter de taak van een referee waarneemt conform lid 4 

of de RCW een wedstrijdfunctionaris heeft aangesteld conform lid 6, treedt deze 

functionaris in alle taken en bevoegdheden van een referee op grond van het 

Competitiereglement, overeenkomstig Hoofdstuk III art.2 van het AWR. 

 

Reden aanpassing 

Door de nieuwe situatie is het niet meer nodig dat een RCW een wedstrijdfunctionaris  

aan gaat stellen.   
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 Taak referee  

 Artikel 2 lid 5 

 5. De referee kan bij afzonderlijke instructie door de LCW/RCW worden belast met 

extra taken. 

 

 Rapportage referee  

 Artikel 3 lid 3 

 3. De referee dient het refereerapport binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de 

LCW/RCW te doen inkomen. 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 

 Uitkomen in meerdere verenigingen of teams 

 Artikel 2 lid 1 

1. Een speler in de Bondscompetitie mag in één wedstrijdseizoen voor niet meer dan 
één vereniging in een competitie vallend onder dit reglement uitkomen, ook niet 
wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken. 

 

Reden aanpassing  

 

 

Uitkomen in meerdere verenigingen of teams 

 Artikel 2 lid 2 

 

2.    Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie, divisie 4 of hoger, mag in  

de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in de  

Mannencompetitie of een Regioeen andere competitie. 

 

 Verandering van vereniging 

 Artikel 3 lid 1 
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D 1.  (Bondscompetitie)  Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een 
bepaalde vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze 
vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging 
kennis te geven. 

 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 gemeld. De toestemming geldt voor het gehele, eerder 
bedoelde, daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

 
Reden aanpassing 
De term Bondscompetitie is verwijderd. Door deze wijziging geldt nu voor alle competities 
de datum van 1 april. Deze datum hangt samen met de datum die geldt voor het 
terugtrekken van de teams uit de competitie. 
 
Verandering van vereniging 

 Artikel 3 lid 2 sub a 

 
2. (Bondscompetitie)   

a. Lid 1 is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen 
vastspeler zijn van een team in de Ere- en Eerste een van de twee hoogste 
divisie van de Bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in 
het daaropvolgende wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke 
competitie dan ook, uit te komen indien hij een transferformulier aan de LCW 
heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft in het komende seizoen voor deze 
vereniging te willen uitkomen. De LCW bevestigt de ontvangst van het 
transferformulier aan de speler, met een kopie aan de huidige vereniging. 
Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een 
buitenlandse vereniging of in een door de Regio georganiseerde competitie 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 vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze 
toestemming dient door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient 
niet later dan 10 werkdagen vóór het begin van de Bondscompetitie op het 
Bondsbureau in te komen. De toestemming geldt voor het gehele, eerder 
bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

 
Reden van aanpassing 
De zinsnede “een van de twee hoogste” wordt vervangen door “de Ere- en Eerste” dit om de 
terminologie overal hetzelfde te maken.  Daarnaast is voor de verduidelijking in de volgende 
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zin “Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een buitenlandse 
vereniging of in de Regio competitie wil uitkomen.” Vervangen door: “Dit geldt ook wanneer 
een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een buitenlandse vereniging of in een door 
de Regio georganiseerde competitie wil uitkomen.” 
 
Verandering van vereniging 

 Artikel 3 lid 2 sub b 

 
b. In afwijking van lid 2a is een vastspeler van een team, dat door de 

desbetreffende vereniging is teruggetrokken uit de  Ere- en Eerste  twee 
hoogste divisie van de Bondscompetitie, gerechtigd de in lid 2a genoemde 
opgave te doen met als uiterste datum de datum van het indienen van de 
spelersopgave voor de competitie door de vereniging, zoals vermeld in 
hoofdstuk VI, artikel 2 lid 2. 

 
 
 
Reden van aanpassing 
De zinsnede “een van de twee hoogste” wordt vervangen door “de Ere- en Eerste” dit om de 
terminologie overal hetzelfde te maken.   
 
Verandering van vereniging 

 Artikel 3 lid 3 

 
D 3. (Mannencompetitie, Regiocompetitie)   Indien een speler die in een competitie voor 

een bepaalde vereniging is uitgekomen in een daaropvolgende niet gelijklopende 

competitie niet voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan minimaal vijf 

maanden voor aanvang van de desbetreffende competitie aan zijn huidige 

vereniging schriftelijk of per e-mail kennis te geven. Indien hij dit nalaat, mag hij in 

een daaropvolgende competitie slechts voor een andere vereniging in welke 

competitie dan ook uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-

mail toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk 

verkregen. De toestemming geldt voor de gehele, eerder bedoelde daaropvolgende 

competitie. 

 

Reden aanpassing 

Door deze wijziging geldt nu voor alle competities de datum van 1 april. Deze datum hangt 
samen met de datum die geldt voor het terugtrekken van de teams uit de competitie. 
  

Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 
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 Artikel 4 lid 1 sub c oud 

 

 2c. Voor de toepassing van de leden 2a en 2b worden Bondscompetitie, 

Mannencompetitie en Regiocompetities als één geheel beschouwd. Daarnaast 

moet zijn voldaan aan het gestelde in lid 3 van dit artikel en aan het gestelde in 

artikel 7.  

 

Reden aanpassing 

De Bondscompetitie en Mannencompetitie worden als één geheel beschouwd en daar is in de  

invalregeling ook rekening mee gehouden. Daardoor kan dit artikel worden verwijderd. 

 

 

 Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 

 Artikel 4 lid 1 sub c nieuw 

  

 2c.  Indien een geplande wedstrijd wordt verplaatst naar een andere datum geldt deze 

als nieuwe datum voor vaststelling voor van de bepaling dubbelweekend. 

 

 

 

Reden aanpassing 

Door deze aanpassing is het mogelijk voor verenigingen om een invaller twee keer te laten 

invallen in hetzelfde team zonder dat dit als overtreding wordt gezien. De regel bestaat ook 

voor de Ere- en Eerste Divisie 

 

  

Uitkomen in verschillende partijen in één wedstrijd 

 Artikel 5 

 Een speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, mits deze partijen niet 

van dezelfde soort zijn, tenzij er geen gemengd dubbel gespeeld wordt,. In de mannen-, 

meisjes- en jongenscompetitie  dan mag een speler uitkomen in één enkelspel en in ten 
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hoogste twee dubbelspelen, waarbij iemand in één wedstrijd ten hoogste éénmaal met 

dezelfde partner mag spelen. 

 

Reden aanpassing 

Door het samenvoegen van de jongens- en meisjescompetitie tot jeugdcompetitie is het niet  

mogelijk om in de jongenscompetitie twee mannendubbels te spelen. Door de toevoeging van 

 “tenzij er geen gemengd dubbel gespeeld wordt” is dit wel mogelijk. Daardoor is ook de  

mannencompetitie uit dit artikel gehaald. 

 

 

 Vastspelers en iInvallenrs 

 Artikel 7 Competities 

 De regels voor het invallen in en tussen de verschillende competities worden vastgesteld 

in de Uitvoeringsregeling voor het invallen in competities genoemd in Hoofdstuk I art. 2 

lid 2 sub c. 

 

Reden aanpassing 

Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar een Uitvoeringsregeling kunnen we  

eerder anticiperen op ontwikkelingen die zich voordoen aangaande het eventueel “gebruik”  

maken van de regels voor het invallen. Er is dan ook geen reglementswijziging meer nodig voor 

 het aanpassen van de invalregels. 

 

 Artikel 7a Bondscompetitie en Mannencompetitie 

De LCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Bondscompetitie en Mannencompetitie’ vast; 

deze bepaalt wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende divisies van de 

Bondscompetitie en de Mannencompetitie en waarvoor dit reglement volgens 

Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is. Bekendmaking geschiedt door middel van 

een Officiële Mededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de competities in 

een wedstrijdseizoen. 

Eredivisie t/m Derde Divisie 

Een speler die invalt in de Eredivisie t/m de Derde Divisie van de Bondscompetitie 

moet voldoen aan alle bepalingen in de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de 
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Bondscompetitie’. deze regeling bevat aanvullende verplichtingen op en afwijkingen 

van de bepalingen van dit reglement met betrekking tot invallen in deze divisies. 

Vierde Divisie en lager 

In de Vierde Divisie en lager van de Bondscompetitie en Mannencompetitie mag onbeperkt 

worden ingevallen, met inachtneming van Hoofdstuk V, artikel 4.  

Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij 

beide teams in dezelfde divisie uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 

3c.  

Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team 

waarvan hij vastspeler is. 

 

Reden aanpassing 

Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar de Uitvoeringsregeling zoals bij  

Artikel 7 is beschreven is artikel 7a Bondscompetitie en Mannencompetitie niet meer nodig en  

kan daardoor worden verwijderd. 

 

 

D Artikel 7b Regiocompetitie 

De RCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Regiocompetities’ vast; deze bepaalt voor de 

regio wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende klassen van alle competities 

die in de desbetreffende regio worden georganiseerd en waarvoor dit reglement 

volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is, inclusief de volgorde van de 

divisies van de Bondscompetitie. Bekendmaking geschiedt door middel van een 

Officiële Regiomededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de competities 

in een wedstrijdseizoen. 

 2. In de Regiocompetitie mag onbeperkt worden ingevallen, met inachtneming van 

Hoofdstuk V, artikel 4.  

Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt maximaal drie. 

Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij 

beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 5.  

Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team 

waarvan hij vastspeler is. 

 



   

66 
 

Reden aanpassing 

Door het verplaatsen van de regels m.b.t. het invallen naar de Uitvoeringsregeling zoals bij  

Artikel 7is beschreven is artikel 7b Regiocompetitie niet meer nodig en kan daardoor worden  

verwijderd. 

 

 Gewijzigde opgave van vastspelers 

 Artikel 8 lid 3 

  

 3. Een opgave volgens lid 1 of lid 2 dient uiterlijk  24 uur vóór aanvang van de 

desbetreffende competitiewedstrijdek bij de LCW /RCW te zijn ingekomen. 

 

Reden aanpassing 

In de afgelopen seizoenen zijn er veel verzoeken geweest van verenigingen om spelers  

vastspeler te maken van een team na aanvang van de competitie week door blessures. Door het 

 vervangen van “voor aanvang van de betreffende competitieweek “ in “uiterlijk 24 uur voor 

 aanvang van de desbetreffende competitiewedstrijd” bieden we de vereniging meer 

 ruimte voor het aanmelden van vastspelers. 

  

 

HOOFDSTUK VI  VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE    

     VERENIGINGEN 

 

 

 Opgave verenigingsgegevens 

 Artikel 1 

 Verenigingen die aan een competitie deelnemen, dienen uiterlijk twee maanden vóór 

het begin van de desbetreffende competitie bij de LCW/RCW te doen inkomen: 

 - de gegevens per vereniging en per team, zoals bedoeld in Hoofdstuk II art. 9; 
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  daarbij dienen de opgegeven aanvangstijden te voldoen aan het gestelde in art. 

10,11 en 12; 

 

Reden aanpassing. 

Door het verwijderen van Hoofdstuk 9 artikel 10 en 11 en de aanpassing van artikel 12 naar  

artikel 11 worden in dit artikel de verwijzingen naar artikel 11 en 12 verwijderd. 

 

 

 Opgave teamindeling 

 Artikel 2 

1. Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een 
opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met 
gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld. 

  

 

D Speeldagen en speeltijden 

 Artikel 10 lid 2 

2.   
b. De RCW stelt de speeldagen en de speeltijden van een regiocompetitie vast, 

rekening houdend met wat in lid 3 en 4 staat beschreven;   
 

Reden aanpassing  

Door de centrale organisatie van de competities kan dit artikel komen te vervallen. De 

genoemde speeldagen en speeltijden in Artikel 10 lid 3 en 4 gelden nu in het algemeen,. 

 

D Speeldagen en speeltijden 

 Artikel 10 lid 3 

 

3. Speeltijden Bondscompetitie (Vierde divisie en lager) en Regiocompetitie senioren 
zaterdag en zondag: 
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Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 19.00 uur; 

op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op 

zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist. 

doordeweeks: 

Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld. 

Het aanvangstijdstip van een doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en 

20.00 uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet 

worden geëist. 

Reden aanpassing 

Regiocompetitie senioren bestaat sinds de invoering van het competitiehuis niet meer. 

Vandaar dat het nu wordt verwijderd.  

 

D Speeldagen en speeltijden 

 Artikel 10 lid 4 

 

4. Speeltijden Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetities 
U17 t/m U19: 
zaterdag en zondag: 

Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 17.00 uur; 
op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op 
zaterdag na 22.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist. 

vrijdag:  
De wedstrijd moet bij voorkeur op twee banen worden gespeeld. Het 
aanvangstijdstip van een wedstrijd op vrijdag dient tussen 19.00 uur en 20.00 
uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 22.00 uur kan niet worden 
geëist. 

U9 t/m U15: 
Een wedstrijd in deze leeftijdscategorieën mag alleen op zaterdag of zondag 
gespeeld worden. Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 
uur en 17.00 uur; op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van 
nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet 
worden geëist. 
 

Reden aanpassing 

Door het samenvoegen van de Jeugd-, jongens- en meisjescompetitie tot  Jeugdcompetitie zijn  

de termen jongens- en meisjescompetitie verwijderd. 
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D Speeldatum 

 Artikel 11 lid 1 sub a 

 

 1. a. Een wedstrijd moet in zijn geheel worden gespeeld op de in het 

wedstrijdprogramma opgenomen datum, dan wel op de door de LCW/RCW 

overeenkomstig Hoofdstuk II art. 7 of 8 gewijzigde datum. 

   

D Speeldatum 

 Artikel 11 lid 1 sub b. 

 

  b. Bij afwijking van de vastgestelde datum zonder toestemming van de LCW/RCW, 

kan de LCW/RCW de wedstrijd ongeldig verklaren en bepalen dat de wedstrijd 

moet worden overgespeeld. 

  

 

 Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier 

 Artikel 15 lid 5 

 

5. Indien een speler geen spelerslegitimatie kan tonen, dient een door de speler en zijn 
teamleider ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld 
dat de speler speelgerechtigd is. Indien legitimatie door middel van het tonen van 
een geldig legitimatiebewijs heeft kunnen plaatsvinden, dient dit in de verklaring te 
worden opgenomen. Deze verklaring dient te worden gestuurd naar het door de 
LCW opgegeven e-mailadres competitiewz@badminton.nl (Bondscompetitie, 
Mannencompetitie) of de desbetreffende RCW (Regiocompetitie) uiterlijk 24 uur na 
afloop van de wedstrijd. 

 

Reden aanpassing 

In het geval van het wijzigen van het betreffende e-mailadres is het niet nodig om dit 

reglement te wijzigen. 

  

 (digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd 

 Artikel 16 lid 2 
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2. Indien het thuisspelende team niet aanwezig is, dient de competitiecontactpersoon 
van de uitspelende vereniging dit te melden aan de LCW/RCW. 

 

 

 

 

 

 

 

(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd 

 Artikel 16 lid 3 

 

 3. Een (digitaal) kopie van het wedstrijdformulier, eventueel inclusief aantekeningen 

m.b.t. het aanhangig maken van overtredingen, dient aan de teamleider van het 

uitspelende team te worden overhandigd. Het originele wedstrijdformulier en de 

kopie dienen door de thuisspelende vereniging, resp. de uitspelende vereniging te 

worden bewaard tot aan het einde van het wedstrijdseizoen. 

 

Reden aanpassing 

Veel verenigingen printen voor de wedstrijd maar 1 wedstrijdformulier uit. Door in het 

Reglement op te nemen “digitaal” wordt ook een foto van het wedstrijdformulier 

reglementair als kopie gezien. 

 

(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd 

 Artikel 16 lid 5 

  

5. (Bondscompetitie en Mannencompetitie) Het ingevoerde formulier van de in het 
weekend gespeelde wedstrijden(Bondscompetitie en Mannencompetitie) dient 
uiterlijk op zondagavond na de wedstrijd vóór 20.30 uur te worden verstuurd. Het 
ingevoerde formulier van de wedstrijden (Bondscompetitie en Mannencompetitie) 
op doordeweekse dagen dient uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd te 
worden verstuurd. 
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Reden aanpassing 

Door het verwijderen van Bondscompetitie en Mannencompetitie dienen de 

wedstrijdformulieren van alle competities op hetzelfde tijdstip ingevoerd te zijn. 

 

(digitale) Wedstrijdformulier na de wedstrijd 

 Artikel 16 lid 6 

 

6. Het ingevoerde formulier voor wedstrijden in de Regiocompetitie dient vóór het 
door de RCW in een rondschrijven gepubliceerde tijdstip te worden verstuurd. 
 

Reden aanpassing 

Door het centraal organiseren van de competitie kan dit artikel vervangen. 

 

 

 Onvolledige wedstrijden 

 Artikel 17 

  

 4. a. Indien door onvolledig opkomenwelke oorzaak dan ook minder dan de kleinst 

mogelijke meerderheid van de partijen kan worden gespeeld, wordt de 

wedstrijd op de vastgestelde speeldatum niet gespeeld. De wedstrijd wordt 

beschouwd als niet te zijn doorgegaan en wordt afgehandeld conform art. 19. 

 

Reden aanpassing 

Door het aanpassen van bovenstaande tekst kan Artikel 19.2 van dit Hoofdstuk komen te  

vervallen. Dit om onduidelijkheden te voorkomen. 

 

 Voortzetting van onvolledige wedstrijden 

 Artikel 18 

 1. Indien niet alle partijen van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum zijn 

doorgegaan, moet hiervan, onder vermelding van reden, mededeling worden 

gedaan naar de LCW/RCW. De LCW/RCW beslist over het al of niet voortzetten van 

de wedstrijd. 
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 Niet-gespeelde wedstrijden 

 Artikel 19 lid 1 

D 1. Ingeval van het NIET doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde dag, moet 

hiervan onder vermelding van de reden(en) door de thuisspelende vereniging 

schriftelijk binnen 2×24 uur na het geplande wedstrijdtijdstip mededeling worden 

gedaan. De LCW/RCW beslist over het alsnog spelen van de wedstrijd. De wedstrijd 

wordt echter in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen in de 

ranglijst opgemaakt na beëindiging van de competitie verandering zou kunnen 

optreden op plaatsen waaraan gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het 

daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals: kampioenschap, play-offs, promotie, 

degradatie. 

 

Niet-gespeelde wedstrijden 

 Artikel 19 lid 2 

 

 2.  Met hhet niet spelen van een wedstrijd wordt gelijk gesteld aan het doorgaan van 

minder dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen. 

Reden aanpassing 

Door het aanpassen van de tekst van artikel 17 lid 4 kan artikel 19 lid 2 worden verwijderd.  

Door het verwijderen voorkomen we onduidelijkheden aangaande het niet gespeelde  

wedstrijden. 

 

 Kosten van wedstrijden 

 Artikel 20 lid 1 

1. De kosten verbonden aan het alsnog spelen, het overspelen of het uitspelen van een 
wedstrijd zijn voor rekening van de daarvoor verantwoordelijke vereniging, een en 
ander ter beoordeling van de LCW/RCW. 

 

 

Kosten van wedstrijden 
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 Artikel 20 lid 2 

 

2. De kosten van opnieuw te spelen wedstrijden die wegens gegronde reden zijn 
afgebroken of niet gespeeld zijn (bijvoorbeeld wegens natuur- en/of 
weersomstandigheden) kunnen niet verhaald worden op de tegenpartij, e.e.a. ter 
beoordeling van de LCW/RCW. 

 

 Opgaven en inlichtingen 

 Artikel 21 

 Verenigingen zijn verplicht inlichtingen of opgaven in verband met de organisatie van de 

competitie te verstrekken op de door de LCW/RCW aangegeven wijze. 

 

 

HOOFDSTUK VII DISPENSATIES 

 

 

 Dispensatie-artikelen 

 Artikel 1 lid 1 

1. De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek van de navolgende 
artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen: 

 

Reden aanpassing 

De term “Bondsvereniging” is aangepast naar “vereniging” zodat in het gehele reglement  

dezelfde term wordt gebruikt “vereniging”. 

   

 

  Hoofdstuk III  art. 7 lid 5   (deelname RKR) 

 

Reden aanpassing 

Het artikel is verwijderd uit het reglement. 

Dispensatie-artikelen 
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 Artikel 1 

 

 

 art. 78 lid 2   (deelname kampioenswedstrijden) 

 

Reden aanpassing 

Het artikel nummer is aangepast door het verwijderen van het oude artikel 7. 

 

 

 

 

Dispensatie-artikelen 

 Artikel 1 

 

Hoofdstuk V  

 art. 3 lid 3 (verandering van vereniging regio of 

Mannencompetitie) 

 

Reden aanpassing 

Het artikel is verwijderd uit het reglement 

 

Dispensatie-artikelen 

 Artikel 1 

 

 art. 7b  (Mannencompetitie, Regiocompetitie) 

       

   

Reden aanpassing 

Het artikel is verwijderd uit het reglement 
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Dispensatie-artikelen 

 Artikel 1 lid 2 

 

2.  De LCW/RCW 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. 

 

 Procedure 

 Artikel 2 

 1. Een Bondsvereniging dient bij de LCW/RCW een verzoek tot dispensatie te doen 

inkomen uiterlijk één maand vóór de datum waarop de dispensatie van kracht dient 

te zijn. De LCW/RCW geeft binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek 

kennis van zijn beslissing aan de indiener en de andere betrokkenen. 

 2. Indien het verzoek tot dispensatie betrekking heeft op een bepaalde 

competitiewedstrijd, dient het verzoek, in afwijking van lid 1, uiterlijk 10 werkdagen 

vóór de vastgestelde speeldatum bij de LCW/RCW te zijn ingekomen. In dat geval 

geeft de LCW/RCW uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de desbetreffende 

wedstrijd kennis van zijn beslissing aan de indiener, de tegenstander en eventueel 

de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII  PROTEST EN BEROEP 

 

 

 Recht en wijze van indiening 

 Artikel 1 lid 1 sub a 

 1. a. Verenigingen, die aan een competitie deelnemen, kunnen tegen beslissingen 

van de LCW/RCW, genomen op grond van het competitiereglement of op 
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grond van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 2, 

protest aantekenen bij de LCW/RCW. 

Recht en wijze van indiening 

 Artikel 1 lid 1 sub b 

 

  b. Referees, Bondsscheidsrechters en andere functionarissen kunnen tegen 

beslissingen van de LCW/RCW, genomen op grond van Hoofdstuk IV art. 1, 

protest aantekenen bij de LCW/RCW. 

 

Recht en wijze van indiening 

 Artikel 1 lid 2 a 

 

 2. Een protest wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

  a. het protest dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau/RCW uiterlijk vijf 

werkdagen na dagtekening van de brief, waarin de beslissing is meegedeeld; 

wanneer de beslissing uitsluitend in de Officiële (Regio)Mededelingen is 

gepubliceerd, geldt de dag, volgend op de datum van dagtekening als de dag 

waarop de beslissing is meegedeeld; 

 

 Afhandeling 

 Artikel 2 

 Bij een protest als bedoeld in art. 1 beslist de LCW/RCW, nadat hij alle betrokken partijen 

heeft gehoord, binnen één maand. Afhankelijk van de aard van het protest, kan door de 

LCW/RCW van de in de vorige alinea genoemde termijn worden afgeweken, met dien 

verstande, dat een beslissing ter zake dient te worden genomen binnen één maand na 

het verstrijken van de eerste termijn. 

Bij verlenging van de in de eerste alinea genoemde termijn wordt hiervan aan de 

protesterende vereniging of wedstrijdfunctionaris mededeling gedaan. 

De LCW/RCW geeft van zijn beslissing kennis aan de protesterende vereniging of 

wedstrijdfunctionaris en aan de andere partijen, met vermelding van de gronden 

waarop de beslissing rust. 
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 Beroep 

 Artikel 3 

 Tegen een uitspraak van de LCW/RCW als bedoeld in art. 2 kan in beroep worden 

gekomen bij het Bondsbestuur. 

 Het beroep wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

 a. het beroep dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf werkdagen na 

dagtekening van de uitspraak van de LCW/RCW; 

  

 

HOOFDSTUK X  SLOTBEPALINGEN 

 

 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Vastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 18 juni 2016. Gewijzigd bij besluit van de 

Jaarvergadering van 24 juni 2017, Jaarvergadering 23 juni 2018, en Jaarvergadering 15 juni 2019 

en Jaarvergadering 10  oktober 2020. 

 

Reden aanpassing 

De reglementswijziging ligt op 27 februari 2021 voor aan de Bondsvergadering. 
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Agendapunt 7     Toelichting Wijziging Competitiereglement 

Er zijn een aantal redenen om het Competitiereglement aan te passen: 
Toelichting 

Ten eerste: 

Twee jaar geleden zijn we overgegaan tot het samenvoegen van de Bondscompetitie en 

Regiocompetities tot 1 Bondscompetitie. Vorig jaar zijn we de mannencompetitie centraal 

gaan organiseren. Tevens zijn we voornemens op verzoek van verenigingen uit de regio’s om 

ook de jeugdcompetities centraal te gaan organiseren.  

Met deze transitie worden alle competities die zich onder de werkingssfeer van het 

Competitiereglement bevinden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de LCW 

en niet meer van een RCW. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzingen naar RCW en 

Regiocompetities komen te vervallen en met dit voorstel worden verwijderd uit het 

Competitiereglement. 

In de statuten Hoofdstuk VII artikel 1 Reglementen en besluiten lid 2 sub c. staat het 

volgende geschreven: Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking 

acht weken na de dag waarop de Bondsvergadering het besluit tot vaststelling dan wel 

wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij anders zal worden bepaald in welk 

geval de nieuwe bepaling ten minste één week vóór het in werking treden bekend zal 

worden gemaakt. 

Dit houdt dan in dat met ingang van het seizoen 2021/2022 de jeugdcompetities vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de LCW maar dat we vanwege de werking van het 

Competitiereglement en de termijnen die daarin worden gesteld, kan na goedkeuring van dit 

voorstel het landelijk organiseren van de landelijke jeugdcompetities met ingang van seizoen 

2022/2023 gaan doorvoeren. Voor 2021/2022 organiseren de RCW’s de jeugdcompetitie 

onder de verantwoordelijkheid van de LCW.  

Voor de volledigheid: De overige competities die door een RCW kunnen worden 

georganiseerd vallen formeel onder de groep “recreantencompetities” en daarom niet 

onder de werkingssfeer van het Competitiereglement. Dat is in formele zin nu al de situatie. 

Als een RCW een recreantencompetitie organiseert, kan de RCW daarvoor een specifiek 

reglement opstellen waarin het Competitiereglement als basis wordt benoemd en verder de 

specifieke afwijkingen t.o.v. het Competitiereglement worden op genomen. Hiermee is het 

niet nodig om een volledig apart reglement op te stellen en toch waar gewenst af te wijken 

van het Competitiereglement. 

Ten tweede:  

Verenigingen geven aan dat zij graag zien dat het competitieaanbod beter aansluit bij hun 

behoeften. Dit betreft naast het landelijk organiseren van de jeugdcompetities, meerdere 

competitievormen binnen de jeugdcompetities ook een aantal bepalingen met een 

uitvoerend karakter die thans zijn vastgelegd in artikelen in het 

Competitiereglement(bijvoorbeeld de invallersregeling). Deze bepalingen zouden per 
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competitieseizoen en per competitie gewijzigd kunnen worden na signalen/verzoeken vanuit 

de verenigingen, beoordeling door LCW en goedkeuring door Bondsbestuur als deze worden 

vastgelegd in een Uitvoeringsregeling, maar omdat deze bepalingen nu in het 

competitiereglement zijn opgenomen, kent een wijziging een doorlooptijd van 2 

competitieseizoenen.  

Uitleg: Een dergelijke voorgenomen wijziging krijgt haar definitieve vorm normaliter na 

afloop van het competitieseizoen ( op zijn vroegst februari), maar moet zijn behandeld en 

aangenomen door de Bondsvergadering voordat de inschrijving van het nieuwe seizoen 

start. Dat betekent per definitie dat het niet het volgende seizoen kan ingaan, maar pas het 

seizoen erna. Met een dergelijke doorlooptijd verliezen we de slagkracht die we nodig 

hebben om op een acceptabele termijn te kunnen voldoen aan de behoeften van de 

verenigingen. 

Voor de invallersregeling voor de Ere t/m de 3e divisie bestaat er al een Uitvoeringsregeling. 

Voor de rest van de Bondscompetitie en de mannencompetitie zijn de bepalingen in het 

Competitiereglement vastgelegd. Voor de landelijk te organiseren jeugdcompetities moeten 

nog invallersbepalingen worden vastgelegd. Om effectief te kunnen voldoen aan wensen 

vanuit de verenigingen het voorstel om de betreffende bepalingen met een uitvoerend 

karakter uit het Competitiereglement te verwijderen en op te nemen in de 

Uitvoeringsregeling Bondscompetities. 

Ten derde: 

De vrouwencompetitie wordt in slechts 1 regio georganiseerd en wel als 

recreantencompetitie (vrije inschrijving, geen promotie/degradatie, ruime mogelijkheden 

voor dispensatie)Om ook in formele zin deze vrijheid van organiseren te behouden en het 

feit dat de vrouwencompetitie alleen regionaal wordt georganiseerd is het voorstel om de 

vrouwencompetitie uit de artikelen van het Competitiereglement te verwijderen. 

Ten vierde: 

Er zaten in het Competitiereglement een paar tekstuele onvolkomenheden en was er sprake 

van meerdere publicatiedatums voor Uitvoeringsregelingen. Dit voorstel bevat de tekstuele 

verbeteringen en een gelijktrekking van de publicatiedatums naar één publicatiedatum van 1 

mei. 

Tot slot 

De voorgestelde reglementswijzigingen worden al gebruikt voor het seizoen 2021/2022. De 

ingangsdatum van het nieuwe Competitiereglement zal 1 april 2021 zijn. 

 


