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Uitvoeringsregeling Experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies 
Op grond van Statuten Hoofdstuk II, artikel 6 is het bondsbestuur bevoegd om een 
uitvoeringsregeling “Experimenteerregeling lidmaatschap en contributies” vast te stellen en te 
wijzigen, waarin bij wijze van experiment wordt afgeweken van de bepalingen van hoofdstuk II van 
de Statuten, alsmede van hoofdstuk I respectievelijk hoofdstuk VI, art. 1, leden 2, 3 en 4, van het 
Algemeen Reglement. Deze Uitvoeringsregeling geldt vanaf XXX en vervangt die van 1 januari 2012. 
 
De toegelaten afwijkingen kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. de personen en organisaties die kunnen worden toegelaten tot het lidmaatschap van 

Badminton Nederland; 
b. de verplichtingen van de als lid toegelaten organisaties tot het aanmelden van hun leden en 

daarmee gelijk te stellen natuurlijke personen; 
c. de diensten van Badminton Nederland waarop leden aanspraak hebben; 
d. de bedragen die leden aan contributies verschuldigd zijn. 
 
Artikel 1 Contributie (bedragen en systematiek) 
De bedragen die leden aan contributies zijn verschuldigd en de hierbij geldende systematiek zijn 
vastgesteld bij besluit op de Bondsvergadering van 1 februari 2020 en opgenomen in de bijlage bij 
deze regeling. Jaarlijks worden de contributiebedragen vastgesteld door de bondsvergadering.  
 
Artikel 2 Individueel lidmaatschap 
Het is voor individuen mogelijk om individueel lid te worden van Badminton Nederland. De 
contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de bondsvergadering. Het individueel lid heeft dezelfde 
rechten als het individu dat door de vereniging als lid is aangemeld, maar mag niet als lid van een 
team aan de competities deelnemen die vallen onder het Bondscompetitie- en 
Regiocompetitiereglement. Tevens is voor de individuen die zijn aangesloten bij een organisatie die 
een andere binding heeft met Badminton Nederland dan de binding via het lidmaatschap mogelijk 
om deel te nemen aan de Bondscompetitie met de voorwaarde dat die organisatie en de 
individuele spelers vooraf de binding aan de statuten en alle reglementen van Badminton 
Nederland, inclusief het tuchtreglement, accepteren 
 
Artikel 3 Collectief lidmaatschap 
Het bondsbestuur kan collectiviteiten van personen het lidmaatschap van Badminton Nederland 
verstrekken. Het bondsbestuur stelt per aanvraag vast welke rechten de collectiviteit verwerft en 
welk contributiebedrag verschuldigd is. 
 
  
 

 


