
   

 

   
 

Informatie over statutaire regels verkiezing van afgevaardigden STATUTEN 

HOOFDSTUK V ORGANISATIE 

Bondsvergadering 
 Artikel 3  
 1. a. De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland. 
   Zij bestaat uit zestien stemgerechtigde afgevaardigden (de afgevaardigden). 
  b. Een Bondsvergadering zal in de Statuten worden aangeduid als de Bondsverga-

dering, behoudens de éénmaal per jaar in de maand juni te houden Bondsverga-
dering, die in de Statuten en reglementen nader als Jaarvergadering wordt 
aangeduid. 

 2. a. De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering. 
  b. De per regio te kiezen afgevaardigden worden schriftelijk kandidaat gesteld door 

een lid-vereniging of door ten minste vijfentwintig verenigings- of  persoonlijke 
leden, ressorterend onder de betrokken regio. Kandidaten moeten lid zijn van een 
lid-vereniging ressorterend onder de regio waarvoor zij kandidaat zijn, en kunnen 
slechts voor één regio kandidaat worden gesteld. Bij de kandidaatstelling moet 
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat zijn gevoegd. 

  c. Alleen meerderjarige verenigingsleden van Badminton Nederland die na hun 
verkiezing geen functie bekleden in het Bondsbestuur, de Reglementscommissie, 
de Tuchtcommissie Badminton Nederland, de Commissie van Beroep Badminton 
Nederland of als regiomanager  kunnen tot afgevaardigde worden gekozen. 

 3. a. Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een  periode van vier jaar die 
begint op de dag van de eerstvolgende Jaarvergadering na de verkiezing en die 
eindigt op de dag vóór de derde daaropvolgende Jaarvergadering. 

  b. Gekozen afgevaardigden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. 
 4. a. Het Bondsbestuur opent zes weken vóór de verkiezing de kandidaatstelling door 

een oproep in de Officiële Mededelingen. De kandidaatstelling sluit drie weken 
vóór de verkiezing. Het Bondsbestuur bevestigt aan elke kandidaat diens al dan 
niet geldige kandidaatstelling.  

b. De verkiezing van de afgevaardigden per regio vindt plaats in een 
Regiovergadering die daartoe wordt gehouden in de eerste helft van het jaar. De 
lijst van kandidaten voor de betrokken regio wordt uiterlijk twee weken voor de 
Regiovergadering van het betrokken jaar gepubliceerd in de Officiële 
Mededelingen.  

c. vervallen. 
d. Elke regio verkiest ten minste één afgevaardigde. De resterende zetels worden 

per reguliere verkiezing toegewezen aan de regio’s naar rato van het aantal 
leden per regio ten opzichte van het totaal aantal leden van Badminton 
Nederland per 1 januari van het betrokken jaar. Hierbij wordt eerst vastgesteld 
hoeveel leden er nodig zijn voor de toewijzing van één zetel (de kiesdeler). 
Vervolgens wordt per regio het ledental gedeeld door de kiesdeler en krijgt de 



   

 

   
 

regio zetels toegewezen op basis van het aantal malen dat de kiesdeler volledig 
past binnen het ledental van die regio. De resterende zetels worden toegewezen 
op basis van het hoogste restaantal leden per regio. Indien twee of meer regio’s 
daarbij gelijk uitkomen, is het hoogste aantal verenigingen per regio beslissend. 

e. Per regio zijn de kandidaten verkozen met het hoogste aantal stemmen per 
persoon. Als er meer kandidaten zijn dan het aantal verkiesbare plaatsen, worden 
de niet-verkozen kandidaten op een regionale reservelijst geplaatst op volgorde 
van het aantal stemmen per persoon. Behalen twee of meer kandidaten een gelijk 
aantal stemmen en zijn zij niet (allen) verkozen, dan wordt de onderlinge volgorde 
bepaald door loting.  

f. Het Bondsbestuur publiceert de verkiezingsuitslag in de Officiële Mededelingen. 
 5. a. In een tussentijdse vacature bij de gekozen afgevaardigden wordt voorzien door 

benoeming van de hoogst geplaatste persoon op de betrokken regionale 
reservelijst. Bij weigering van deze persoon om de opengevallen plaats in te 
nemen komt de daaropvolgende persoon op de reservelijst in aanmerking en zo 
voort. Tussentijds benoemde afgevaardigden blijven in functie voor het restant 
van de termijn waarvoor de vervangen afgevaardigde was verkozen. 

  b. Blijft bij een reguliere of tussentijdse verkiezing een afgevaardigdeplaats 
onvervuld of ontstaat een vacature waarin niet kan worden voorzien vanuit de 
reservelijst, dan wordt voor de vacante plaats een tussentijdse verkiezing 
georganiseerd conform dit artikel, te houden op de eerstvolgende reguliere of 
buitengewone Regiovergadering na het onvervuld blijven respectievelijk 
ontstaan van de vacature. Bij tussentijdse verkiezingen worden de in 
voorgaande leden genoemde termijnen voor opening, sluiting en publicatie van 
de kandidaatstelling op overeenkomstige wijze toegepast, teruggerekend vanaf 
de datum waarop de verkiezing zal worden gehouden. De tussentijds gekozen 
afgevaardigde treedt direct na de verkiezing in functie en heeft zitting voor het 
restant van de termijn waarvoor de vervangen afgevaardigde was gekozen. 

 
 

 
 
 
 


