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HOOFDSTUK I LEDEN
Toelating tot het lidmaatschap
Artikel 1
1. Aanmelding voor het lidmaatschap van Badminton Nederland door de in Hoofdstuk II art. 1 lid 1 onder a van de Statuten bedoelde rechtspersonen geschiedt door
de indiening van een schriftelijk verzoek bij het Bondsbestuur.
2. a. Aanmelding voor het lidmaatschap van Badminton Nederland door de in Hoofdstuk II art. 1 lid 1 onder b van de Statuten bedoelde natuurlijke personen geschiedt door de indiening van een schriftelijk verzoek bij het Bondsbestuur door
de vereniging bij wie zij zich als lid hebben aangemeld, op de door het
Bondsbestuur vastgestelde wijze en onder opgaaf van de daarbij gevraagde
gegevens waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en
email-adres van het kandidaat-lid.
b. Tenzij het aangevraagde lidmaatschap wordt geweigerd, wordt een natuurlijk
persoon geacht als lid van Badminton Nederland te zijn toegelaten op het
tijdstip waarop het desbetreffende aanmeldingsformulier bij het bondsbureau is
ingekomen.
3. Aanmelding voor het lidmaatschap van Badminton Nederland door de in Hoofdstuk II art. 1 lid 1 onder c van de Statuten bedoelde natuurlijke personen geschiedt
door de indiening van een schriftelijk verzoek bij het Bondsbestuur. De in
Hoofdstuk II art. 1 lid 1 onder c van de Statuten bedoelde ereleden en leden van
verdienste verkrijgen - voor zover zij nog geen lid van Badminton Nederland zijn het lidmaatschap door toekenning van Badminton Nederland van bedoeld predikaat.
4. Het Bondsbestuur besluit binnen twee maanden op het verzoek tot toelating.
5. a. Het Bondsbestuur kan de opgave onder vermelding van redenen weigeren.
b. Het Bondsbestuur kan aan het verkrijgen van het lidmaatschap voorwaarden
verbinden.

T

Lidmaatschap en ereleden
Artikel 2
1. De verenigingsleden worden onderscheiden in:
a. senioren: degenen die op één en dertig augustus van het lopende bondsjaar
achttien jaar of ouder zijn;
b. jeugdleden: degenen die op één en dertig augustus van het lopende bondsjaar
jonger dan achttien jaar zijn.
2. De in lid 1 genoemde categorieën kunnen in andere reglementen nader worden
onderverdeeld.
3. a. Ereleden en leden van verdienste betalen geen bondscontributie en ontvangen
kosteloos de Officiële Mededelingen. Zij hebben voorts toegang tot de
Bondsvergaderingen, alsmede vrije toegang tot alle wedstrijden, georganiseerd
of goedgekeurd door Badminton Nederland.
b. Ereleden en leden van verdienste ontvangen bij hun benoeming een exemplaar
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van de Statuten en reglementen, alsmede een insigne, lidmaatschapskaart en
een oorkonde, vermeldende het hun toegekende predicaat.
4. De lid-verenigingen en de persoonlijke leden ontvangen kosteloos het handboek.

T

T
T

Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 3
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
Badminton Nederland. Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds
onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van
Badminton Nederland.
De verenigingen die na 1 augustus 1989 een verzoek indienen tot toelating tot
het lidmaatschap van Badminton Nederland dienen in hun statuten te bepalen
dat "de vereniging bevoegd is om ten aanzien van een natuurlijk persoon een
verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van Badminton Nederland in te dienen. Het bestuur dient dit verzoek steeds onverwijld in, overeenkomstig de ter
zake geldende voorschriften van Badminton Nederland.
b. de vereniging bevoegd is om na beëindiging van het lidmaatschap van een lid,
anders dan door overlijden, of na opzegging van haar lidmaatschap van
Badminton Nederland namens de betrokken persoon diens lidmaatschap van
Badminton Nederland op te zeggen. De vereniging draagt voor deze opzegging
steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van
Badminton Nederland;
c. de leden verplicht zijn de Statuten, de reglementen en/of besluiten van organen
van Badminton Nederland alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden van handelingen of gedragingen
waardoor de belangen van de badmintonsport in het algemeen en die van
Badminton Nederland in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld;
d. ingeval een lid uit het lidmaatschap van Badminton Nederland wordt ontzet de
vereniging reeds op die grond verplicht is door opzegging tot onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan;
e. aan een lid het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd, wanneer het
lid het lidmaatschap van Badminton Nederland heeft opgezegd dan wel wanneer Badminton Nederland aan het lid het lidmaatschap van Badminton
Nederland heeft opgezegd;
f. van de hiervoor onder a. tot en met e. genoemde bepalingen kan het Bondsbestuur, met voorafgaande toestemming van de Reglementscommissie,
dispensatie 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.
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g. De contributie van nieuwe tot het lidmaatschap van Badminton Nederland
toegelaten verenigingsleden is verschuldigd met ingang van de eerste dag van
de maand waarin het verzoek om toelating tot het lidmaatschap bij Badminton
Nederland is ingediend.
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.
toetredende 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
sportorganisatie van die sport waarvoor men zich bij de vereniging heeft aangemeld; de vereniging draagt daarvoor zorg conform de voorschriften van de
betrokken organisatie. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten,
Reglementen en 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.
3. Een lid-vereniging is voorts verplicht:
a. te zorgen dat haar statuten en reglementen voldoen aan de door Badminton
Nederland gestelde en te stellen eisen;
b. schriftelijk kennis te geven aan het Bondsbestuur van wijzigingen in haar
statuten, binnen tien werkdagen nadat tot die wijziging is besloten;
c. namens Badminton Nederland van de bij haar aangesloten leden gelden te
incasseren en op de door Badminton Nederland voorgeschreven wijze en tijd af
te dragen, zoals de bondscontributie en andere voor alle leden geldende
bijdragen;
d. haar boekhouding, rekeningen, ledenlijsten en zo nodig verdere bescheiden,
alsmede bescheiden betrekking hebbende op georganiseerde wedstrijden op
verzoek ter inzage te geven aan het Bondsbestuur of zijn gemachtigde; dit verzoek wordt met redenen omkleed;
e. met een vertegenwoordiger van haar bestuur aanwezig te zijn op de regionale
controlebijeenkomsten waarvoor zij is opgeroepen, en daarbij de onder sub d
bedoelde bescheiden, als gespecificeerd in de oproep, ter inzage over te leggen;
f. opgave te doen van wijzigingen die zich ten aanzien van de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester in het bestuur van de lid-vereniging
hebben voorgedaan. De wijzigingen dienen binnen tien werkdagen nadat de
desbetreffende mutatie(s) heeft (hebben) plaatsgevonden op het bondsbureau
in te komen op daartoe door het Dagelijks bestuur vast te stellen formulieren;
g. mede-aansprakelijk te zijn voor de door de Bondsvergadering opgelegde
heffingen per lid;
h. om één of meer van haar spelers, die gekozen is/zijn voor een vertegenwoordigend team, gelegenheid te geven voor dat team uit te komen en aan
de training daarvoor deel te nemen. Een vertegenwoordigend team is een team
dat door het Bondsbestuur als zodanig is aangemerkt;
i. om na kennisneming van een uitgesproken royement de betrokkene met
onmiddellijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en na het
onherroepelijk worden van het uitgesproken royement de betrokkene met
onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen, als
bedoeld in art. 35 lid 1 onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
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j.

bij wijziging van haar statutaire naam de nieuwe naam schriftelijk ter
goedkeuring voor te leggen aan het Bondsbestuur binnen tien werkdagen nadat
tot die wijziging is besloten; een dergelijk verzoek dient vergezeld te zijn van een
uittreksel van de notulen van de vergadering alwaar tot naamswijziging werd
besloten.
Het Bondsbestuur kan goedkeuring weigeren indien de nieuwe naam:
1. in strijd is met de goede zeden;
2. in strijd is met de statuten en reglementen van Badminton Nederland;
3. ernstig gevaar oplevert voor verwarring met de naam van een andere lidvereniging.
Indien de nieuwe naam in totaal meer dan 30 posities beslaat, kan het
Bondsbestuur tevens als voorwaarde voor goedkeuring stellen dat de lidvereniging naast de nieuwe naam een verkorte verenigingsnaam opgeeft die
minder dan 30 posities beslaat. De organen van Badminton Nederland zijn in dat
geval gerechtigd om de lid-vereniging met deze verkorte naam aan te duiden.
Zolang, respectievelijk indien de nieuwe naam niet is goedgekeurd, is de lidvereniging verplicht om uitsluitend haar oorspronkelijke statutaire naam te
gebruiken;
k. voor het gebruik van sponsornamen, in de aanduiding van individuele teams,
vooraf een verzoek tot goedkeuring voor te leggen aan de Landelijke
Commissie Wedstrijdzaken (LCW) volgens regels gesteld in het Algemeen
Wedstrijd Reglement (AWR).
4. Een lid-vereniging is bevoegd:
a. wedstrijden te organiseren met inachtneming van de bepalingen van het
Toernooireglement;
b. deel te nemen aan de landelijke en regionale competities, georganiseerd door
Badminton Nederland, zulks met inachtneming van de bepalingen van het
Competitiereglement.
5. Leden zijn verplicht desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen
en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel aan een door dit orgaan aangewezen ander orgaan; dit verzoek wordt met redenen omkleed.
Sponsoring van leden
Artikel 4
1. Sponsoring geschiedt bij een overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) geld
of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegen de andere partij (de
gesponsorde) communicatiemogelijkheden, voortvloeiende uit zijn sportbeoefening,
verschaft.
2. Sponsoring dient altijd in een schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd.
3. In een sponsorovereenkomst mogen nimmer bepalingen zijn opgenomen welke in
strijd zijn met:
a. de Statuten en reglementen van Badminton Nederland, BEC en BWF;
b. de Statuten en reglementen van de betrokken vereniging;
c. de belangen van Badminton Nederland.
4. In sponsorovereenkomsten dienen ten minste geregeld te worden:
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a. de naam en woonplaats van de betrokken partijen;
b. de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen, met name de wijze
waarop communicatiemogelijkheden zullen worden verschaft;
c. de duur van de overeenkomst, wijze van verlengen van de overeenkomst,
alsmede de wijze van beëindigen en de gevolgen daarvan.
5. Het Bondsbestuur kan een regeling Sponsoring vaststellen waarin nadere bepalingen zijn opgenomen over de vereiste inhoud van de sponsorovereenkomst, in het
bijzonder wat betreft:
- de regeling van geschillen;
- naamswijzigingen door een vereniging in verband met sponsoring.
Klachtencommissie
Artikel 5
1. Er is een Klachtencommissie bestaande uit ten minste drie leden, die door de
Jaarvergadering worden benoemd voor een termijn die eindigt op de dag na de
vierde Jaarvergadering na de benoeming. In een tussentijdse vacature wordt door de
Bondsvergadering voorzien. Tussentijdse benoemingen gelden voor de resterende
duur van de termijn van het afgetreden lid. De Klachtencommissie wijst uit haar
midden een voorzitter aan. Het Bondsbureau voorziet in het secretariaat van de
Klachtencommissie.
2. a. De leden worden kandidaat gesteld door het Bondsbestuur of door een
afgevaardigde.
b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de Jaarvergadering
schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bondsbestuur te zijn gebracht en
dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij
een benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten minste
drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in
zijn
plaats
één
of
meer
kandidaten
te
stellen.
c. Kandidaten dienen lid van Badminton Nederland en meerderjarig te zijn.
d. Leden van de Klachtencommissie kunnen geen deel uitmaken van de
bestuurlijke macht in Badminton Nederland.
3. Elk lid van Badminton Nederland kan bij de Klachtencommissie per brief of email een
klacht indienen over een beslissing inzake of een behandeling van dat lid door het
Bondsbestuur, het Bondsbureau of andere personen en instanties die onder
verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur staan.
4. Klachten over beslissingen of handelingen van de Bondsvergadering, de Commissie
van Beroep, de Tuchtcommissie en andere niet onder verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur staande Badminton Nederland-organen worden niet door de
Klachtencommissie behandeld, maar direct doorgestuurd naar het betrokken
orgaan.
5. De Klachtencommissie is geen beroepsorgaan en heeft niet de bevoegdheid om een
bestreden besluit te vernietigen of te wijzigen, of om andere bindende aanwijzingen
te geven.
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Klachtenprocedure
Artikel 6
1. Een klacht bestemd voor de Klachtencommissie wordt ingediend bij het
Bondsbureau, ter attentie van de Klachtencommissie.
2. Het Bondsbureau zendt een kopie van de klacht naar de persoon of instantie waarop
de klacht betrekking heeft, en een bevestiging van ontvangst naar de indiener.
3. Wanneer de klacht betrekking heeft op een besluit waartegen reglementair nog
bezwaar, protest of beroep kan worden ingediend, stuurt het Bondsbureau een
kopie van de klacht zo snel mogelijk door aan het orgaan dat zo’n bezwaar, protest
of beroep behandelt. Wanneer dit orgaan besluit om de klacht in behandeling te
nemen, deelt het Bondsbureau dit mee aan de Klachtencommissie en de indiener.
De Klachtencommissie neemt de klacht dan pas in behandeling na de beslissing van
het reglementair bevoegde orgaan, met inachtneming van artikel 5.
4. De voorzitter van de Klachtencommissie kan kennelijk ongegronde klachten buiten
verdere behandeling stellen. De indiener van de klacht wordt hiervan in kennis
gesteld. Desgewenst kan de indiener de Klachtencommissie verzoeken om dit besluit
van de voorzitter te heroverwegen en de klacht alsnog in behandeling te nemen.
5. De Klachtencommissie vraagt bij in behandeling genomen klachten de persoon of
instantie waarop de klacht betrekking heeft om een reactie. Zonodig kan de
Klachtencommissie de indiener van de klacht, de betrokken persoon of instantie,
dan wel andere personen vragen om een nadere toelichting of uitnodigen voor een
gesprek.
6. De Klachtencommissie beoordeelt of de klacht deels of geheel gegrond is en deelt
deze beslissing met bijbehorende motivering mee aan de indiener, de betrokken
persoon of instantie en het Bondsbestuur. Naar aanleiding van een klacht kan de
Klachtencommissie de betrokken persoon of instantie, dan wel het Bondsbestuur,
tevens adviseren of een aanbeveling doen over de in dit geval gewenst geachte
verdere stappen, over het aanpassen van bestaand beleid of bestaande procedures,
of over wenselijke reglementaire aanpassingen.
7. Beslissingen van de Klachtencommissie op in behandeling genomen klachten worden
gepubliceerd in de Officiële Mededelingen.
8. De Klachtencommissie brengt jaarlijks een verslag uit aan de Bondsvergadering.
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HOOFDSTUK II

BESTUUR

Functies van de leden van het Bondsbestuur
Artikel 1
1. De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter diens
taken en bevoegdheden waar.
2. a. De voorzitter is bij de officiële vertegenwoordiging van Badminton Nederland de
woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen.
b. De voorzitter leidt de Bondsbestuursvergaderingen en stelt daarin de orde van
de dag vast, behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin
wijziging aan te brengen. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te
sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien één/derde van de aanwezige leden het
verlangen hiertoe kenbaar maken.
3. De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur belast met:
a. het tekenen van alle van Badminton Nederland uitgaande correspondentie,
tenzij het Dagelijks Bestuur een andere regeling heeft getroffen;
b. het toezicht op inkomende en uitgaande correspondentie, tenzij het Dagelijks
Bestuur een andere regeling heeft getroffen;
c. het toezicht op het Bondsbureau;
d. het opstellen van het jaarverslag.
4. De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur belast
met:
a. het beheer van de bondsfinanciën, hetgeen door een besluit van het
Bondsbestuur gedeeltelijk kan worden gedelegeerd aan de bondsdirecteur;
b. het toezicht op het gebruik van de bondsgelden;
c. het opstellen van de financiële verslagen en van de begroting;
d. het behandelen van andere financiële aangelegenheden.
5. De overige leden kunnen taken toegewezen krijgen door het Bondsbestuur. Over de
uitvoering van deze taken wordt verantwoording afgelegd in de
Bondsbestuurvergaderingen.
Bondsbestuurvergaderingen
Artikel 2
1. Het Bondsbestuur vergadert ten minste tienmaal per jaar. Van de vergaderingen
worden notulen gehouden.
2. De vergadering wordt uitgeschreven door het Dagelijks Bestuur, dat ook de agenda
vaststelt. De oproep voor de vergadering geschiedt schriftelijk met een termijn van
ten minste vijf werkdagen.
3. Elk bondsbestuurslid kan de secretaris verzoeken onderwerpen op de agenda te
plaatsen. Dit verzoek wordt vergezeld van een toelichting die met de agenda aan de
leden wordt toegezonden.
4. Recht van toegang tot de vergadering hebben:
a. de leden van het Bondsbestuur;
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b. door het Dagelijks Bestuur daartoe uitgenodigde personen.
5. Ieder lid van het Bondsbestuur heeft één stem. Over personen wordt schriftelijk
gestemd, over zaken mondeling tenzij de voorzitter of de meerderheid van de
vergadering schriftelijke stemming verlangt.
6. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte geldige
stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
7. Om geldige besluiten te kunnen nemen moet behalve de voorzitter of diens
plaatsvervanger ten minste de helft van de overige stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt en naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur met het nemen van bepaalde besluiten door het Bondsbestuur niet kan worden gewacht, wordt per aangetekende brief een nieuwe vergadering uitgeschreven
zoals bepaald in lid 2.
Tijdens deze vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen, indien naast
de voorzitter of diens plaatsvervanger ten minste één ander lid van het Dagelijks
Bestuur en één ander bondsbestuurslid aanwezig zijn. Indien ook deze vergadering
niet kan worden afgewacht is het Dagelijks Bestuur bevoegd om in naam van het
Bondsbestuur een besluit te nemen. Dit besluit dient op de eerstvolgende
Bondsbestuurvergadering ter beoordeling te worden voorgelegd aan het Bondsbestuur.
Dagelijks Bestuur
Artikel 3
1. Het Dagelijks Bestuur is aan het Bondsbestuur verantwoording schuldig. Verslagen
als bedoeld in Hoofdstuk II art. 1 lid 3 en 4 worden aan het Bondsbestuur ter
goedkeuring voorgelegd. Van hetgeen in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
is besproken wordt aan het Bondsbestuur schriftelijk mededeling gedaan.
2. Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden gehouden wanneer één van de
leden dit nodig oordeelt. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.
3. Het Dagelijks Bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste twee
leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig zijn waaronder de voorzitter of diens
plaatsvervanger en de secretaris dan wel de penningmeester.

Algemeen Reglement
Badminton Nederland

9

07/2019

HOOFDSTUK III

ORGANISATIE

Toezending stukken
Artikel 1
Het Bondsbestuur draagt zorg voor toezending van de volgende stukken aan de
afgevaardigden naar een Bondsvergadering:
a. uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken voor een Bondsvergadering;
b. eens per jaar de taakomschrijving van het Bondsbureau en een overzicht van de
werkzaamheden van de aan het Bondsbureau verbonden functionarissen;
c. het handboek van Badminton Nederland met de aanvullingen;
d. de tussentijdse financiële overzichten;
e. de tussentijdse beleidsmatige rapportage door het Bondsbestuur;
f. de Officiële Mededelingen;
g. andere door het Bondsbestuur te bepalen stukken;
h. op verzoek alle overige stukken die door het Bondsbestuur niet als vertrouwelijk
worden aangemerkt; dit verzoek moet per stuk worden gedaan.
Verkiezingen
Artikel 2
1. Alle verkiezingen voor functies binnen Badminton Nederland, of één van zijn
organen geschieden door stemming en zo nodig herstemming. Indien meer dan één
vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies moeten lid van Badminton
Nederland en meerderjarig zijn.
3. a. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan
van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten minste
drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven
in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
b. Van de kandidaatstelling wordt kennis gegeven aan de deelnemers aan de
Bondsvergaderingen.
4. De besturen regelen de verkiezingen, welke binnen hun verband worden gehouden.
5. Alle leden die voorgedragen worden voor benoeming in organen van Badminton
Nederland dienen eveneens te voldoen aan de in lid 2 gestelde vereisten.
6. Kandidaten voor de functies van lid van de Commissie van Beroep Badminton
Nederland en lid van de Tuchtcommissie Badminton Nederland worden gesteld
door het Bondsbestuur of een afgevaardigde naar de Bondsvergadering..
7. Van een vacature wordt door het Bondsbestuur mededeling gedaan aan de
afgevaardigden.
Commissies
Artikel 3
1. Het bepaalde in dit artikel is op alle commissies in Badminton Nederland van toepas-
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sing, tenzij anders is of wordt bepaald bij reglement of door het orgaan dat de
desbetreffende commissie heeft ingesteld.
2. Indien niet anders is bepaald worden de leden van een commissie door de Bondsvergadering benoemd, hebben gedurende vier0 jaar zitting en treden af volgens een
door de commissie op te maken rooster; in een tussentijdse vacature treedt het
nieuw gekozen lid in functie op de dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip
waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. De leden zijn na hun aftreden
aansluitend herkiesbaar.
3. De taak en werkwijze van commissies worden nader geregeld bij reglement of bij
het instellingsbesluit.
Bondscommissies
Artikel 4
Vervallen
Functies
Artikel 5
Onder bondsfuncties wordt verstaan het lid zijn van een orgaan van Badminton
Nederland met uitzondering van het optreden als wedstrijdfunctionaris.
Bondsbureau en personeel
Artikel 6
1. Het Bondsbureau is het centrale apparaat van Badminton Nederland. Alle aldaar
verrichte werkzaamheden worden namens het Dagelijks Bestuur gedaan.
2. Aan het hoofd van het Bondsbureau staat een door het Bondsbestuur te benoemen
bondsdirecteur wiens taak en bevoegdheden door het Bondsbestuur worden
vastgesteld.
3. De bondsdirecteur is in bezoldigde dienst. Zijn arbeidsvoorwaarden worden in een
arbeidsovereenkomst vastgelegd.
4. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid als zodanig, bepaalt het Dagelijks Bestuur
welke werkzaamheden op het Bondsbureau moeten worden verricht. De
bondsdirecteur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze
werkzaamheden.
5. De bondsdirecteur is uitsluitend tegenover het Bondsbestuur verantwoording
verschuldigd met betrekking tot alle werkzaamheden die hij in zijn functie verricht.
6. Het Dagelijks Bestuur neemt aan en ontslaat andere werknemers van het
Bondsbureau, overeenkomstig de regels waaronder de rechtspositieregeling die
door het Bondsbestuur zijn vastgesteld.
7. De organisatieomschrijving van het Bondsbureau, daaronder begrepen de
uitvoeringsorganisatie, wordt jaarlijks vóór 1 oktober toegezonden aan de afgevaardigden.
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Officiële Mededelingen
Artikel 7
1. Alle mededelingen, waarvan de Statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of
waarvan dit wenselijk wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden
opgenomen in de Officiële Mededelingen.
2. De Officiële Mededelingen worden gezonden aan:
- de lid-verenigingen;
- de persoonlijke leden;
- de afgevaardigden;
- de adviserende leden van de Bondsvergadering;
- de referees, functionerend in de Bondscompetitie, alsmede de scheidsrechters
die bevoegd zijn op nationaal niveau op te treden.
3. De Officiële Mededelingen en uitvoeringsbesluiten worden geacht vijf werkdagen na
datum dagtekening ter kennis van de leden te zijn gekomen.
4. Alle mededelingen, waarvan de Statuten of reglementen publicatie in Regioverband
voorschrijven, of waarvan dit wenselijk wordt geacht, worden opgenomen in de
Officiële Regiomededelingen. Deze worden toegezonden aan de lid-verenigingen
ressorerend onder de betrokken Regio, referees functionerend in de
Regiocompetitie en -toernooien alsmede de scheidsrechters die bevoegd zijn op
regionaal niveau op te treden.

T

Werkdag
Artikel 8
Onder het begrip "werkdag" wordt verstaan: elke dag niet zijnde een zaterdag, zondag
of algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet (wet van 25 juli
1964, Stb. 314).
Spelersraad
Artikel 9
1. Er is een Spelersraad die bestaat uit de leden van de nationale selecties van
Badminton Nederland. De Spelersraad heeft tot taak om het Bondsbestuur gevraagd
en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die (mede) van belang kunnen zijn
voor de leden van de nationale selecties.
2. De Spelersraad komt ten minste eens per twee maanden bijeen. De Spelersraad
vergadert ten minste een keer per jaar met het Bondsbestuur.
3. De Spelersraad kiest uit zijn midden een voorzitter die gedurende twee jaar zitting
heeft. Een aftredende voorzitter is steeds herkiesbaar, tenzij hij intussen geen deel
meer uitmaakt van een nationale selectie.
4. Het Bondsbestuur stelt in de Uitvoeringsregeling Spelersraad een nadere regeling
vast van de verkiezing, de werkzaamheden en de werkwijze van de Spelersraad.
Wijzigingen van deze Uitvoeringsregeling behoeven vooraf goedkeuring door de
Spelersraad. De Spelersraad heeft het recht om voorstellen tot wijziging van de
Uitvoeringsregeling Spelersraad te doen.
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HOOFDSTUK IV
vervallen
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HOOFDSTUK V

REGLEMENTEN

Reglementscommissie
Artikel 1
1. De Reglementscommissie bestaat uit vijf leden die geen deel mogen uitmaken van
de bestuurlijke of wetgevende macht in Badminton Nederland, uitgezonderd de
Kiescommissie als bedoeld in de Statuten Hoofdstuk V art. 3a.
2. De leden van de Reglementscommissie worden door de leden van de Bondsvergadering gekozen voor de duur van vier jaar. Zij treden af volgens een door de
Reglementscommissie op te maken rooster en zijn na hun aftreden aansluitend
herkiesbaar. In tussentijdse vacatures kan worden voorzien op de eerstvolgende
Bondsvergadering, overeenkomstig het bepaalde in lid 3. Bij tussentijdse vacatures
treedt de nieuw gekozene af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
3. a. De leden worden kandidaat gesteld door het Bondsbestuur of door een
afgevaardigde.
b. Kandidaatstellingen dienen ten minste drie weken voor de jaarvergadering
schriftelijk ter kennis van de secretaris van het Bondsbestuur te zijn gebracht en
dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat
hij een benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring ten
minste drie weken voor de datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid
gegeven in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
c. Kandidaten dienen lid van Badminton Nederland en meerderjarig te zijn.
4. De leden hebben zitting van de dag volgend op de jaarvergadering tot en met de
dag waarop de vierde daarop volgende jaarvergadering wordt gehouden.
5. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. De bondsdirecteur voorziet
in het secretariaat van de commissie.
6. De Reglementscommissie heeft tot taak:
- te beslissen inzake de uitleg van een bepaling in de statuten of andere
reglementen en regelingen van Badminton Nederland;
- desgevraagd advies uit te brengen inzake statuten of andere reglementen en
regelingen;
- lacunes in en belangrijke ontwikkelingen verband houdende met de
reglementen te onderkennen en te signaleren aan de betrokken organen van
Badminton Nederland;
- daar waar nodig een toelichting op de reglementen op te stellen en bij te
houden.
7. Aan de Reglementscommissie komt niet de bevoegdheid toe een uitleg te geven
over de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak.
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HOOFDSTUK VI

FINANCIËN

Financiën
Artikel 1
1. Zo spoedig mogelijk na afloop van het bondsjaar doch uiterlijk vier weken vóór de
eerstkomende Bondsvergadering dient het financieel jaarverslag, de verklaring van
de registeraccountant daarbij inbegrepen, aan de afgevaardigden en de adviserende
leden van de Bondsvergadering, alsmede aan de verenigingen die daarom hebben
verzocht gezonden te worden.
2. De contributies van lid-verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden
alsmede andere bijdragen worden vastgesteld door de Bondsvergadering op
voorstel van het Bondsbestuur.
3. Elke vereniging is verantwoordelijk voor de afdracht aan Badminton Nederland van
de contributies en andere bijdragen van haar leden.
4. Hetgeen op grond van de bepalingen van dit reglement en van andere reglementen
en bepalingen aan Badminton Nederland verschuldigd is, moet worden betaald
binnen tien werkdagen nadat men in kennis is gesteld van de vordering.
T

Financiële Commissie
Artikel 2
1. a. De leden van de Financiële Commissie worden kandidaat gesteld door het
Bondsbestuur of door een afgevaardigde.
b. De Bondsvergadering kiest uit de kandidaten, als bedoeld onder a, ten minste
vijf leden.
c. Bij de benoeming van een lid van de Financiële Commissie beoordeelt de
Bondsvergadering of de betrokken kandidaat beschikt over de vereiste
kwaliteiten, waartoe bij de voordracht van de desbetreffende kandidaat diens
antecedenten bekend worden gemaakt.
2. a. De Financiële Commissie komt ten minste vier keer per jaar bijeen en zendt
telkens de agenda en de notulen van de vergaderingen aan de leden van het
Bondsbestuur.
b. Tussen het Bondsbestuur en de Financiële Commissie vindt overleg plaats
wanneer één van hen dit wenselijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar.
3. a. De Financiële Commissie heeft toegang tot alle financiële bescheiden en tot de
daarmede samenhangende administratieve documenten, alsmede tot de
notulen van vergaderingen van het Bondsbestuur en van Bondscommissies.
b. De Financiële Commissie stelt na overleg met het Bondsbestuur vast welke van
die bescheiden en documenten aan de leden van de commissie worden
toegezonden.
c. De Financiële Commissie verstrekt de afgevaardigden op verzoek inzage in de
uitgebrachte adviezen.
4. De Financiële Commissie kan indien zij dat gewenst acht de leden informeren via de
Officiële Mededelingen of door middel van een rondschrijven. Zodanige informatie
wordt uiterlijk tien werkdagen voor de datum van verschijning respectievelijk
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verzending ter kennis van het Bondsbestuur gebracht.
5. De Financiële Commissie kan zo nodig tussentijds rapporteren aan de afgevaardigden.
Register-accountant
Artikel 3
1. Het Bondsbestuur benoemt en ontslaat in overleg met de Financiële Commissie een
registeraccountant. De register-accountant dient ten minste tweemaal per jaar
voortgangscontrole van de financiële bondsadministratie uit te voeren, waaronder
begrepen de controle van de jaarrekening.
2. De register-accountant dient van iedere controle een schriftelijk verslag uit te
brengen aan het Bondsbestuur en de Financiële Commissie. Indien de registeraccountant niet tijdig de voorgeschreven controle uitvoert, rapporteert de
Financiële Commissie dit feit aan het Bondsbestuur en aan de Bondsvergadering.
Vergoeding kosten
Artikel 4
1. Bondsbestuursleden, leden van commissies, ingesteld door de Bondsvergadering of
door het Bondsbestuur, en andere door het Dagelijks Bestuur te bepalen
functionarissen ontvangen vergoeding van de door hen ten behoeve van Badminton
Nederland gemaakte kosten. Het Dagelijks Bestuur stelt daartoe richtlijnen op. Zo
nodig beslist het Dagelijks Bestuur over de redelijkheid van de declaraties.
2. Declaraties dienen bij de penningmeester te worden ingediend op de door hem
vastgestelde en bekendgemaakte wijze, zulks binnen tien werkdagen nadat de
maand is verstreken waarin de uitgaven zijn gedaan. Over later ingediende
declaraties beslist het Dagelijks Bestuur of en wanneer betaling zal plaatsvinden.
-o-o-o-o-o-o-oVastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 14 juni 1986.
Gewijzigd bij besluit van de Bondsvergadering van 20 juni 1987, 18 juni 1988, 24 juni 1989, 22
juni 1991, 25 juni 1994, 24 juni 1995, 23 januari 1999, 2 oktober 2004, 20 oktober 2007, 20
juni 2009, 26 juni 2010, 5 februari 2011, 23 juni 2012, 22 juni 2013, 1 februari 2014, 3 februari
2018 en 15 juni 2019.

B.2A. vervallen
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