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Datum:

Geacht bestuur,

Bij deze vragen wij uw aandacht voor het volgende.
rn de Jaarvergadering van juni 1986 is besroten dat arle 1id-
verenigingen van de Nederlandse Badminton Bond in hun: ver-
enigingsstatuten een aantar bepalingen zouden opnemen. Deze
beparj-ngen zí1n vastgeregd in artiker 4 rid 1 van het Argemeen
Reglement van de NBB.
Een eventuele aanpassing van de verenigingsstatuten diende
uiterlijk op 1 januari 1989 te zí3n gerealiseerd.
uit onze administratie is thans gebreken dat de statuten van
uw vereniging (nog) niet in die zin ziln aangepast en derhalve(nog) niet in overeenstemming z!1n met de beparingen van de
NBB.
Formeel handert u thans in strijd met de reglementen. Het is
echter niet aan het bondsbestuur om hierover een uitspraak te
doen. Zoals u bekend is, is alreen de Tuchtkommissie bevoegd
om vast te stellen of in deze sprake is van een overtreding
en zo ja om te bepalen welke straf zaL worden opgelegd; zie
artikel 25 van het Tuchtreglement"
Ten behoeve van een nadere inventarisatie en om niet onnodig
procedures bij de Tuchtkommissie aan te spannen I verzoeken wij
u dan ook bijgaand vragenformurier ingevurd te retourneren
voor 22 maart 1989.
rndien u nadere informatie wenst over dit onder\^/erp kunt uterefonisch contact opnemen met het bondsbureau, térefoon
03402-47 496 , toestel 18.

In afwachting van uw berichten verblijven wij,
met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BADMINTON BOND

bondsbestuur,

9 maart 1989

De NBB is aangesloten bij de lnternational Badminton Federation (lBF)
en bij de European Badminton Unron (EBU).
De NBB slaat ingeschreven bij de Kamer van Koophandei in Ukecht
onder nummer V594668.

h[T'J roegindeweij,
etaris



NIJMEGEN

GYMNASTIEK . TURNEN
HONKBAL . SOFTBAL

BADMINTON
KORFBAL

Aan de Nederlanse Badminton Bond.

Postbus 2070

3430 CJ NIEUhIEGEIN

Geachte dames en heren,

In antwoord op uw brief B9/LA/PP/1O47/8 van 9 maart 1989 zend ik u hierbij
een inmiddels, conform uw brief van 24 maart 1988, gewijzigd exemplaar van
het Huishoudelijk Reglement van onze sektie badminton.

s.v. De Hazenkamp is een ttomnittsportvereniging en in de statuLen is
derhalve nÍet vastgelegd welke sporten zul1en worden bedreven. hlijzígíng
van de statuten overeenkomstig uw eisen is derhalve niet mogelijk.

Overschreiding van de datum van 22 maart is veroorzaakt door een vakanLie
mij nerzij ds.

Hoogachtend,

S.C. Kersten.
sekretaris.

s.v. De Hazenkamp
Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Telefoon 080-442628

Bijlagen: 1.



SEKTIE BADM]NTON

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In dit reglement wordt verstaan onder:
- de sektie
- het bestuur ( SB )
- de sektie-ledenvergaderlne ( SLV )
- de algemene ledenverg. ( ALV )
Artikel 1. De sektie.
l. De sektie is onderdeel van de s.v. de Hazenkamp en heeft tot doel het doen

beoefenen en bevorderen van de badmintonsport. Beoefening van de badminton-
sport a1s beroep is niet toegestaan.

2. De s.v. de Hazenkamp is opgericht op 2 februarí 1928 en statutair gevestigd
te Nijmegen.

Artikel 2. Leden.

1. De sektie maakt onderscheid in junior- of adspirantleden, senior-, kompeti-
tie-, en bestuursleden. Voorts kent de sektie begunstigers.
Junior- of adspirantleden zijn die leden die de zestienjarige leeftijd nog
niet hebben bereikt.
Seniorleden zijn de leden van 16 jaar en ouder.
Bestuursleden zijn die leden die binnen de sektie een bestuurlijke funktíe
bekleden.
Kompetitieleden zi-jn die leden die uitkomen in de kompetitie van de N.B.B.
Begunstigers zÍjn zij di.e zÍch bereid hebben verklaard de sektie fi-nancieel
te steunen met een door de ALV vast te stellen minimum bijdrage. Zij zJjn
geen lid van de vereniging.

2. De sektie is bevoegd om een natuurlijk persoon a1s 1id aan te melden bi-j de
bond. Het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds onverwijl.d zorg over-
eenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond.

3. De sektie is bevoegd om na de beëindlging van het lidmaatschap van een 1id,
anders dan door overlijden, of na opzegglng van haar lidmaatschap van de
bond namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen.
Het bestuur draagt zorg voor deze opzegging overeenkomstig de ter zake
geldende voorschriften van de bond.

4. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/ot besluiten van
organen van de bond, 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 de vereniging
en/of de bond i-n het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld.

5. fngeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de sektie
reeds op die grond verplicht om na kenni-sneming van het uitgesproken
royement de betrokkene met onmiddelijke ingang a1s lid van de sektie te
schorsen en na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement
door opzegging tot onmiddelijke beëindiging van het lidmaatschap van de
sektie over te gaan.

6. Wanneer het lid het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd danwel wanneer
de bond aan het 1id het lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door
de sektie aan betrokkene het lidmaatschap van de sektie opgezegd.

de sektie badminton
het bestuur van de sektie
de ledenvergadering van de sektie
de ledenvergadering van s.v. de Hazenkamp

-1-



1.

2.

3.

Artikel 3. Het bestuur.
Het bestuur besEaat uit minimaal 3 leden, te weten een sekretaris, een
penningmeester en een kompetitie-leider, bij voorkeur ook voorzitter.
fndien hierin niet wordt voorzien kiezen de bestuursleden uit hun midden
een voorzitter.
fndien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het
besLuur bevoegd. Het bestuur is in dat geval verplicht zo spoedi-g mogelijk
een SLV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde
komt.
Benoeming van het bestuur geschiedt door het verenigi-ngsbestuur op voor-
dracht van de SLV. De SLV is bevoegd tot het opmaken van deze, niet bindende,
voordracht.
De SLV stelt de voordracht op volgens de regels van de statuten van de
vereniging en legt de voordracht voor in een schriftelijk verzoek. Indien
het SB afwijkt van de voordracht motiveert het de afwijking schriftelijk
binnen 4 weken aan de leden.

Artikel 4. Vergadering en besluitvorming.
1. Het bestuur vergadert zo vaak zij nodig acht.
2. In een vergadering kunnen slechts geldende besluiten worden genomen indien

tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
Besluiten worden genomen bij meerderheÍd van stemnen,
staken is het voorstel verworpen.
Bestuursvergaderingen en SLV-en worden genotuleerd. De
tevens zorg voor het verzenden van de notulen aan het

3.

4.

5.

6.

indien de stemmen

sekretaris draagt
bestuur van de

vereniging.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden kommissies te benoemen
met door het bestuur vast te stellen taken. De kommi-ssies staan onder leidÍng
van en zijn verantwoording verschuldigd aan het sektie-bestuur.
Het bestuur behoeft voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en
het doen van invesÈeringen, of samenstel van investeringen , die nÍet middels
de begroting zijn goedgekeurd en die een door de ALV vastgesteld percentage
te boven gaan, de goedkeuring van de ALV.

Artikel 5. Stemrecht.

1. Alleen leden van de sektie hebben stemrecht zoals geregeld in de statuten.
2. Leden die op de SLV aanwezíg zijn kunnen maximaal 1 stem uitbrengen.
Artikel 6. Jaarlijkse bijdrage.
1. De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een kontributie.
2. Het bestuur doet in de voorjaarsvergadering een voorstel van de te betalen

kontríbuties, welke worden vastgesteld aan de hand van een door het bestuur
opgestelde begroting van de sektie.

3. Voor nieuwe leden kan een door de SLV vast te stellen inschrijfgeld worden
bepaald.

Artikel 7. Betaling.
1. Elk lid dient de konLributie van het gehele seizoen te voldoen voor 1 oktober.
2. In afwijking van het voorgaande kan het bestuur gespreide betalin§ toestaan,

met dien verstande dat de gehele kontributie uiteindelijk voor 1 januari moet
zijn voldaan. Hiertoe dlent een verzoek tot het bestuur te worden gericht.
Het bestuur bepaalt per geval hoe de gespreide betaling za1 worden geregeld.

3. Indien een 1id zich aanmeldt na 1 november wordt de kontributie naar tijds-
gelang berekend.

4. Indien niet aan de vastgesLelde kontributie-betaling wordt voldaan is het
bestuur bevoegd het betreffende lid de toegang tot de plaats waar rekreatief
of in kompeLieverband de badmintonsport wordt beoefend, te weigeren.
Het bestuur is tevens bevoegd bedoeld 1id uit te schrijven a1s 1id van de
bond.
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Artikel 8. Begroting.
1. Tenminste één maand voor de voorjaars-AlV dient het bestuur de begroting

voor het komende seizoen in te leveren bij het verenigÍngsbestuur.
2. De SLV is bevoegd, onder voorbehoud van bekrachtiging door de ALV, haar

goedkeuring aan de begroting te geven.
3. fndien de begroti-ng een door de ALV nader vast Ee stellen percentage dreigt

te over- c.q. onderschreiden dient het bestuur hiervan het verenÍgings-
bestuur in kennis te stellen.

Artikel 9. Jaarverslag.
1. Het boekjaar van de sektie loopt van 1 augustus t/n31 ju1i.
2. Het bestuur is verplicht om op 31 juli en 31 december een (tussentijds)

jaarverslag c.q. balans op te maken en deze binnen twee maanden in te leveren
bij het verenigingsbestuur.

3. De kaskontrolekommissie als bedoeld ín de statuten van de vereniging is
bevoegd de kontrole van de financiële bescheiden van de sektie te doen
uiLvoeren door een kommissie, dÍe door de SLV kan worden benoemd.

4. De kaskontrolekommissie dient uiterlijk twee maanden na de bovengenoemde
afsluitdata haar werkzaamheden te hebben beëindigd.

Artikel 10. 0verige reglementen.

De SLV is bevoegd tot het vasLstellen van overige reglem€Dt€n zoals zaalre-
glement, kompetiereglement en dergelijke.
Artikel 11 . l^Iij ziging.
Het huishoudelijk reglement kan door de SLV worden gewijzigd bij meerderhei-d
van stemmen.
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