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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

    Badminton Club Vianen 
 
 
 
Artikel 1 
De vereniging treedt op als vertegenwoordigend lichaam voor de beoefenaren van de badmintonsport. 
 
Artikel 2 
Voor het bekleden van bestuursfuncties van de vereniging komen alleen actieve leden en leden van 
verdienste in aanmerking. 
 
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 
Artikel 4 
Door zijn toetreden tot Badminton Nederland onderwerpt de vereniging zich aan de statuten, het 
huishoudelijk reglement en andere reglementen en bepalingen van Badminton Nederland. 
 
 
LEDEN 
 
Artikel 5 
Door zijn toetreden tot de vereniging onderwerpt ieder lid zich aan de bepalingen, genoemd in artikel 4 
en aan de reglementen en bepalingen van de vereniging. 
 
Artikel 6 
Leden van de vereniging kunnen zijn actieve leden als bedoeld in de Statuten van de vereniging, 
artikelen 5 en 6 (actieve leden, ondersteunende leden, leden van verdienste en ereleden). 
 
Artikel 7 

a. Actieve leden zijn natuurlijke personen die voldoen aan de vereisten gesteld in dit reglement 
en die door het bestuur zijn aanvaard. 

b. De actieve leden worden onderscheiden in: 
1. Senioren: degenen die bij de aanvang van het bondsjaar 18 jaar of ouder zijn; 
2. Jeugdleden: degenen die bij de aanvang van het bondsjaar jonger dan 18 jaar zijn en 

6 jaar of ouder zijn. 
c. Minderjarige leden worden alleen ingeschreven als lid van de vereniging nadat schriftelijke 

toestemming van de ouder(s) of voogd ontvangen is. 
 
Artikel 8 

a. Het verzoek tot lidmaatschap van de vereniging moet schriftelijk of mondeling worden 
aangevraagd bij de ledenadministratie. 

b. De aanvrager ontvangt daarna ter invulling het voor het lidmaatschap noodzakelijk formulier. 
c. Na het terugontvangen van het volledig ingevulde formulier wordt – bij aanvaarding door het 

bestuur – een bericht van aanvaarding van het lidmaatschap verzonden aan de aanvrager, 
ten bewijze van zijn lidmaatschap. Bij een afwijzing wordt de reden medegedeeld. 

d. Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt het lid ingeschreven in het ledenbestand van de 
vereniging en Badminton Nederland. 

e. Redenen om een aanvraag voor lidmaatschap te weigeren zijn uitsluitend: 
1. Afkeuring blijkens een officiële sportkeuring; 
2. Indien het aantal leden naar het oordeel van het bestuur te groot wordt. Wel kan men 

dan op verzoek ingeschreven worden op de wachtlijst; 
3. Indien betrokkene reeds eerder op grond van de Statuten van de vereniging, artikel 5, 

lid 1.b en/of artikel 7, is geroyeerd. 
 
 
 
 



Artikel 9 
a. Een lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar. Dit eindigt op  

31 juli. Het lidmaatschap kan op de 1e of 15e van elke maand ingaan. 
b. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij het lidmaatschap 

met inachtneming van de opzegtermijn, artikel 10 punt b.2., is opgezegd. 
c. Het lidmaatschap van Badminton Nederland loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 10 

a. Het lidmaatschap eindigt door: 
1. Schriftelijke opzegging aan het bestuur; 
2. Royement conform de Statuten van de vereniging, artikel 7.; 
3. Overlijden. 

b. 1.   Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden per 1 augustus; 
2.   De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. 

c. 1.   De plicht tot contributiebetaling aan de vereniging houdt bij opzegging van het 
lidmaatschap op met inachtneming van artikel 9 punt a. en artikel 10 punt b.; 

2. De plicht tot contributiebetaling aan Badminton Nederland houdt bij opzegging van het 
lidmaatschap op per 1 januari van het kalenderjaar, waarna geen contributie aan 
Badminton Nederland meer verschuldigd is. 

 
Artikel 11 

a. Leden van verdienste zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. 

      De voordracht kan geschieden: 
1. Door het bestuur; 
2. Door tenminste een kwart van het totaal actieve ledenbestand. 

       b. De benoeming geschiedt bij tenminste twee derde meerderheid van geldig uitgebrachte 
 stemmen van de ter Algemene Leden Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
HET BESTUUR 
 
Artikel 12 

a. Het bestuur bestaat uit: 
1. Voorzitter; 
2. Penningmeester; 
3. Secretaris; 
4. Minimaal twee leden. 

b. Zij worden door de Algemene Leden Vergadering uit de actieve leden en leden van verdienste 
gekozen. De meerderheid van de bestuursleden, waaronder de voorzitter, dient meerderjarig 
te zijn. 

c. De leden van het bestuur treden elk jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar. 
d. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een vicevoorzitter. Deze heeft bij ontstentenis 

van de voorzitter al diens bevoegdheden. 
 
 

VERGADERINGEN 
 
Artikel 13 
a. Bestuursvergaderingen, deze worden gehouden: 

- Tenminste eenmaal binnen de twee maanden, of 
- Als een van de bestuursleden daarom verzoekt. 

b. Bestuursleden kunnen vergoeding krijgen voor noodzakelijk ten behoeve van hun 
bestuurslidmaatschap gemaakte kosten. De ingediende declaraties dienen door de 
penningmeester te worden gequitteerd. 

c. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der 
stemmen wordt de stemming aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen 
weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 

 



Artikel 14 
Kascontrolecommissie 

a. De Algemene Leden Vergadering benoemt ieder jaar uit haar midden de leden van een 
kascontrolecommissie. Deze heeft tot taak de boeken van de penningmeester te controleren 
en daarover verslag uit te brengen aan de Algemene Leden Vergadering. 

b. De controle dient tenminste te omvatten: 
- Het nagaan van de volledigheid van de geboekte uitgaven en ontvangsten; 
- Het beoordelen of de bevoegdheden, zoals die in de Statuten van de vereniging voor 

de penningmeester zijn omschreven, niet zijn overschreden; 
- Het beoordelen of de gedane uitgaven en de ontvangsten in het door de 

penningmeester opgestelde jaarverslag onder de juiste onderdelen zijn opgenomen. 
c. Leden van het bestuur kunnen niet tot lid van een kascontrolecommissie worden benoemd. 
d. Een kascontrolecommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, waarvan ieder jaar 

tenminste één lid aftreedt volgens een door die commissie op te stellen rooster. Een aftredend 
lid is niet terstond herkiesbaar. 

e. De taak van de kascontrolecommissie kan eventueel worden vervangen door controle door 
een registeraccountant. Deze wordt door het bestuur aangewezen. Het rapport van de 
registeraccountant treedt dan in de plaats van het in lid a. van dit artikel bedoelde verslag. 

f. Indien de kascontrolecommissie, dan wel de registeraccountant, termen vindt om de door hem 
gecontroleerde penningmeester vanwege diens beheer décharge te doen verlenen, adviseren 
zij in het lid a. van dit artikel genoemde verslag dit besluit te nemen. 

 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 15 
a. De vereniging heeft haar inkomsten uit: 

- Contributies; 
- Donaties; 
- Subsidies; 
- Andere bronnen. 

b. De contributie en het inschrijfgeld worden op voordracht van het bestuur door de Algemene 
Leden Vergadering vastgesteld. 

c. De contributie is verschuldigd over 12 kalendermaanden per verenigingsjaar. 
d. Betaling vindt plaats per 12 of per 6 maanden. Indien uit eenzelfde gezin drie of meer 

personen lid van de vereniging zijn, kan, in overleg met de penningmeester, per 3 maanden 
betaling plaatsvinden. De contributie voor Badminton Nederland wordt eenmaal per jaar in 
rekening gebracht, tezamen met de verenigingscontributie. 

e. De contributie en het inschrijfgeld dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
f. Het bestuur kan, indien een lid om gegronde redenen gedurende langere tijd, doch 

tenminste 3 maanden, niet kan spelen, over deze periode achteraf 50% korting geven op 
de contributie. Dit bedrag wordt in mindering gebracht bij de contributie van het eerste jaar 
dat het lid weer speelt. Dit uitsluitend na schriftelijke aan- en afmelding van die redenen. 

Verwacht het lid aansluitend in het volgende jaar nog steeds voor langere tijd niet te kunnen 
spelen en hij/zij heeft dit voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (1 augustus) schriftelijk 
aangegeven, dan betaalt deze alleen een basiscontributie. 
De basiscontributie is vastgesteld op 15% van de verenigingscontributie.  

 
 
Artikel 16 
Dit huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door de Algemene Leden Vergadering met 
gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Leden 
Vergadering van 28 oktober 2014 
 
 
 



Appendix 26 april 2018 in verband met AVG 
 
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien 
mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het 
register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de 
vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond. Het bestuur kan na 
een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere 
derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het 
bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door 
de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen 
dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.’ 


