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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 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 Contributieregeling 2012 

 

Contributiesystematiek per lid: 

Vanaf 1 januari 2012 betalen verenigingen contributie per lid, gesplitst naar junioren en senioren. 

De verenigingen voor wie deze contributieheffing, in verhouding met het in 2011 gehanteerde 

systeem, een onevenredige verhoging oplevert zullen tegemoet worden gekomen in de 

contributieafdracht. Hiervoor wordt de volgende regeling gehanteerd: 

Indien het verschil tussen de betaalde contributiebijdrage van 2011 en de per 1 januari 2012 te 

betalen contributiebijdrage groter is dan € 300, komt de vereniging onder bepaalde voorwaarden in 

aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van het te betalen meerbedrag. De voorwaarden 

voor de tegemoetkoming zijn: 

• De contributiebijdrage per lid (bekeken over het gehele ledenbestand van de vereniging) 

bedraagt – na aftrek van de tegemoetkoming – minimaal € 17,50.  

• Indien de gemiddelde afdracht per lid lager is dan € 17,50, dan wordt de vereniging het aantal 

leden maal € 17,50 in rekening gebracht.  

 

Verenigingscontributie: 

Er zal een verenigingscontributie worden ingevoerd. Verenigingen dragen een bedrag van € 50 af, 

ongeacht de grootte van de vereniging.  

 

Aanmelding van nieuwe leden:  

Verenigingen die nieuwe leden aanmelden zullen in 2012 € 7,50 betalen. De pro rato facturering, te 

weten naar het aantal nog resterende maanden lidmaatschap in een jaar, die tot nu toe gebruikelijk 
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was wordt afgeschaft. Voor ieder lid zal € 7,50 worden geheven, ongeacht het tijdstip van 

aanmelding in 2012.  

Voorwaarde is dat een vereniging in 2012 alleen een lid tegen het bedrag van 7,50 euro kan 

aanmelden indien deze persoon niet in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2011 lid is 

geweest van deze vereniging. 

 

Artikel 2 Individueel lidmaatschap 

 

Het is voor individuen mogelijk om individueel lid te worden van Badminton Nederland. De 

contributie bedraagt dan € 27,65. 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. 

 

Artikel 3 Collectief lidmaatschap 

 

Het bestuur kan collectiviteiten van personen het lidmaatschap van Badminton Nederland 

verstrekken. Het bestuur stelt per aanvraag vast welke rechten de collectiviteit verwerft en welk 

contributiebedrag verschuldigd is. 

 

Artikel 4 Nieuwe verenigingen 

 

Het bestuur kan met verenigingen die in 2012 lid worden de afspraak maken lid te worden tegen 

betaling van € 50 verenigingscontributie plus € 7,50 per lid. 

 

 

Vastgesteld door het bondsbestuur op 17 december 2011. 

 

  

  

 

 


