TOELICHTING OP MODELSTATUTEN LID‐VERENIGING VAN DE BADMINTON NEDERLAND
Lidmaatschapsvereisten
Om te kunnen worden toegelaten als lid van Badminton Nederland moeten de verenigings‐
statuten voldoen aan enkele bepalingen zoals opgenomen in de Statuten en het Algemeen
Reglement van Badminton Nederland (in de Statuten vermeld met Nederlandse Badminton
Bond/NBB, Statutaire naam).
Deze bepalingen luiden als volgt.
Uit Hoofdstuk II, artikel 1 van de Statuten
'1.
Als lid van de NBB kunnen worden toegelaten:
a.
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (lid‐verenigingen), die uitslui‐
tend dan wel mede het in Hoofdstuk I art. 4 van deze Statuten gestelde doel
beogen."
Uit Hoofdstuk I, artikel 4 van de Statuten
"De NBB stelt zich ten doel:
1.
het bevorderen en het doen bevorderen van de badmintonsport in welke verschij‐
ningsvorm dan ook;
2.
alles te doen wat tot het in lid 1 genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de
ruimste zin van het woord."
Uit Hoofdstuk II, artikel 3, lid 2 van de Statuten
"a.
De lidverenigingen zijn bovendien verplicht hun volledige rechtsbevoegdheid te
behouden en in hun Statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de vereni‐
ging toestemming wordt verleend om namens het toetredende c.q. toegetreden lid
een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de NBB in te dienen.
b.
De lid‐verenigingen zijn verplicht om ten aanzien van elk toetredend lid van de
vereniging onverwijld een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de NBB in
te dienen. Het is lid‐verenigingen toegestaan nieuwe verenigingsleden een proefpe‐
riode van een maand aan te bieden. Tijdens deze proefperiode behoeft het betrok‐
ken nieuwe lid nog niet bij de NBB te worden aangemeld voor toelating tot het lid‐
maatschap."
Uit Hoofdstuk I, artikel 3, lid 1 van het Algemeen Reglement
"1.
Een lid‐vereniging is verplicht in haar statuten te bepalen dat:
a.
de vereniging bevoegd is om een natuurlijk persoon als lid aan te melden bij
de NBB. Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg
overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van de NBB.
De verenigingen die na 1 augustus 1989 een verzoek indienen tot toelating
tot het lidmaatschap van de NBB dienen in hun statuten te bepalen dat "de
vereniging bevoegd is om ten aanzien van een natuurlijk persoon een verzoek
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tot toelating tot het lidmaatschap van de NBB in te dienen. Het bestuur dient
dit verzoek steeds onverwijld in, overeenkomstig de terzake geldende voor‐
schriften van de NBB.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

de vereniging bevoegd is om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid,
anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van de
NBB namens de betrokken persoon diens lidmaatschap van de NBB op te
zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging steeds onverwijld zorg
overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van de NBB;
de leden verplicht zijn de Statuten, de reglementen en/of besluiten van orga‐
nen van de NBB alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te
leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de be‐
langen van de badmintonsport in het algemeen en die van de NBB in het bij‐
zonder op onredelijke wijze worden benadeeld;
ingeval een lid uit het lidmaatschap van de NBB wordt ontzet de vereniging
reeds op die grond verplicht is door opzegging tot onmiddellijke beëindiging
van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan;
aan een lid het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, wanneer het
lid het lidmaatschap van de NBB heeft opgezegd dan wel wanneer de NBB
aan het lid het lidmaatschap van de NBB heeft opgezegd;
van de hiervoor onder a. tot en met e. genoemde bepalingen kan het Bonds‐
bestuur, met voorafgaande toestemming van de Reglementscommissie, dis‐
pensatie verlenen, voor zover in de verenigingsstatuten bepalingen zijn c.q.
worden opgenomen die inhoudelijk overeenstemmen met de onder a. tot en
met e. omschreven bepalingen.
de contributie van nieuwe tot het lidmaatschap van de NBB toegelaten vere‐
nigingsleden is verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand
waarin het verzoek om toelating tot het lidmaatschap bij de NBB is inge‐
diend."

De bepalingen onder Hoofdstuk I, artikel 3 lid 1.a tot en met e. van het Algemeen Reglement
zijn in de Model‐Statuten voor een lid‐vereniging van de NBB opgenomen bij respectievelijk:
artikel 6.1.d., 10.3, 6.1c, 10.2.b, 10.2.c.
Uit Hoofdstuk I, artikel 3, lid 2 van het Algemeen Reglement
(voor omni‐verenigingen)
"2.
Een lid‐vereniging zijnde een omni‐vereniging is verplicht in haar statuten te bepalen
dat de vereniging bevoegd is om namens de tot de vereniging toegetreden c.q. toe‐
tredende leden een verzoek tot toelating in te dienen alsook bij het ophouden van
het lidmaatschap bevoegd is tot het afmelden bij de landelijke en regionale sportor‐
ganisatie van die sport waarvoor men zich bij de vereniging heeft aangemeld; de
vereniging draagt daarvoor zorg conform de voorschriften van de betrokken organi‐
satie. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten, Reglementen en
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besluiten van de landelijke en regionale sportorganisaties waarvoor zij als lid zijn
aangemeld.De vereniging is bevoegd om aan deze sportorganisaties alle gevraagde
inlichtingen omtrent de vorenbedoelde leden te verstrekken."
Deze abstracte formulering van de verplichtingen zoals genoemd onder Hoofdstuk I, artikel
3 lid 1.a tot en met e. voorkomt dat deze zou kunnen conflicteren met voorschriften van
andere sportbonden, waardoor het voor een omni‐vereniging geen bezwaar kan zijn deze
tekst in de Statuten op te nemen. Indien hiertoe wordt overgegaan, wordt eveneens
voldaan aan de verplichting, zoals bedoeld in het Algemeen Reglement, Hoofdstuk I, artikel
3.1
Procedure aanvraag lidmaatschap lid‐vereniging
Gelieve aanvraag mailen naar la@badminton.nl of info@badminton.nl met een exemplaar
van de (concept)verenigingsstatuten. De aanvraag kan ook op papier toegezonden worden
naar het bondsbureau van de Badminton Nederland, Postbus 2070, 3430 CJ Nieuwegein.
Het bondsbureau beziet of de verenigingsstatuten in overeenstemming zijn met de bepalin‐
gen van de Badminton Nederland.
Zijn deze niet akkoord dan wordt de vereniging verzocht schriftelijk te verklaren de vereni‐
gingsstatuten te doen aanpassen.
Is deze verklaring retour ontvangen dan wel, zijn de verenigingsstatuten akkoord bevonden
en heeft het bondsbestuur de aanvraag goedgekeurd, dan zal de vereniging voorlopig als lid
van de Badminton Nederland worden toegelaten met het verzoek alle leden aan te melden
conform de voorschriften van de Badminton Nederland.
Het lidmaatschap is dan definitief en de lid‐vereniging kan tezamen met haar leden gebruik
maken van alle faciliteiten die Badminton Nederland biedt.
Vervolgens vindt publicatie plaats in het officieel orgaan van Badminton Nederland, de
Clear!

Nieuwegein, april 2010
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