
 

 
 
Agendapunt 5  Statuten- en reglementswijzigingen 

 
Inhoud agendapunt: 
5.1 Wijziging Statuten 
5.2 Wijziging Tuchtreglement 
 
 
Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen: 
 

Agendapunt 5.1 Wijziging Statuten 
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in de Statuten: 
 
5.1.1. Wijziging Hoofdstuk V, art. 3.1.a en 3.2.c 
 
5.1.2. Wijziging Hoofdstuk V, art. 4.1 
5.1.3. Wijziging Hoofdstuk V, art. 7.1. t/m7 
5.1.4 Wijziging Hoofdstuk VI, art. 3.1 
5.1.5 Overgangsbepalingen zittingstermijn commissieleden 
 
5.1.1. Wijziging Hoofdstuk V, art. 3.1.a en 3.2.c 
3.1.a Het bondsbestuur heeft tijdens de Jaarvergadering (JV) op 15 juni 2019 gevraagd om in 
te stemmen met het verkleinen van het aantal afgevaardigden van 32 naar 16. De JV is 
daarmee akkoord gegaan en de noodzakelijke statutaire aanpassing die hiervoor nodig is, ligt 
nu voor. Na instemming van de JV zal de wijziging al gelden vanaf de eerstvolgende 
verkiezingsronde van afgevaardigden in 2020. 
 
3.2.c Deze wijziging breidt het aantal functies waarbij men geen afgevaardigde van 
Badminton Nederland kan worden verder uit. 
 
5.1.2. Wijziging Hoofdstuk V, art. 4.1 
Deze wijziging maakt het verplaatsen van de bespreking van de begroting en het beleidsplan 
naar een bondsvergadering in het najaar mogelijk. 
 
5.1.3. Wijziging Hoofdstuk V, art. 7.1. t/m7 
Deze wijziging maakt het verplaatsen van de bespreking van de begroting en het beleidsplan 
naar een bondsvergadering in het najaar mogelijk. 
 
5.1.4 Wijziging Hoofdstuk VI, art. 3.1 
Deze wijziging maakt het verplaatsen bespreking van de van de begroting en het beleidsplan 
naar een bondsvergadering in het najaar mogelijk. 
 
5.1.5 Overgangsbepalingen zittingstermijn commissieleden 
In de overgangsbepalingen is geregeld dat ook de op 15 juni 2019 verkozen commissieleden 
voor een termijn van 4 jaar zijn benoemd. 
 



 

 
Agendapunt 5.2 Wijziging Tuchtreglement 
De volgende wijziging is verwerkt in het Tuchtreglement: 
 
5.2.1 Wijziging Hoofdstuk II, art. 1.2.c 
 
5.2.1 Wijziging Hoofdstuk II, art. 1.2.c 
Met de wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat het Bondsbestuur als orgaan van eerste 
aanleg tuchtrechtelijke straffen kan opleggen aan een vereniging die de regels inzake het op 
juiste wijze aan- en afmelden van verenigingsleden overtreedt. 
 
 
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 
 

5.1 Goedkeuring wijziging Statuten 

 5.1.1. Hoofdstuk V, art. 3.1.a en 3.2.c 

 5.1.2.   Hoofdstuk V, art. 4.1 

 5.1.3. Hoofdstuk V, art. 7.1. t/m7 

 5.1.4 Hoofdstuk VI, art. 3.1 

 5.1.5 Overgangsbepalingen zittingstermijn commissieleden 

  

5.2. Goedkeuring wijziging Tuchtreglement: 

  5.2.1 Tuchtreglement, Hoofdstuk II, art. 1.2.c   

 
 
 


