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Hoofdstuk 1  Lidmaatschap 
Artikel 1 Door toetreden onderwerpen de leden zich aan statuten en huishoudelijk 

reglement der vereniging en aan alle wettig door het bestuur of door de 
ledenvergadering genomen besluiten. 

 
Artikel 2 Een ieder, die als lid toetreedt tot de vereniging, wordt hierdoor tevens lid 

van de Nederlandse Badminton Bond. 
 
Artikel 3 Seniorleden kunnen worden geschorst door het bestuur, indien zij:  

a. Niet voldoen aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging. 
b. Zich aan wangedrag hebben schuldig gemaakt. 
c. Geen gevolg geven aan opmerkingen of terechtwijzingen door het 

bestuur aan hem gegeven in het belang van de goede zaken in de 
vereniging. 

 
 

Hoofdstuk 2  Het bestuur 
Artikel 5  a. Het bestuur vergadert zo dikwijls het zulks nodig acht. Alle besluiten 

van het bestuur worden bij de volstrekte meerderheid der stemmende 
bestuursleden genomen. Het bestuur kan geen besluiten nemen, 
indien niet een aantal van meer dan de helft van de in functie zijnde 
bestuursleden aan de stemming heeft deelgenomen.  

b. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene 
ledenvergadering. Hij heeft het recht elke spreker tot de orde te 
roepen, of hem/haar het woord te ontnemen. Hij tekent met de 
sekretaresse de goedgekeurde notulen van de gehouden 
vergaderingen. 

 
Artikel 6 Kaskommissie  
 De kaskommissie heeft tot taak de in het afgelopen verenigingsjaar door 

de penningmeester gedane uitgaven en ontvangsten te controleren. Zij 
wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering gekozen, door en uit 
de stemgerechtigde leden.  

 In de kaskommissie mogen geen bestuursleden zitting hebben. De 
kommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, worden 
gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken 
rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. 

 
Artikel 7 Kompetitieleider 

 Uit de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar een kompetitieleider 
gekozen, die in overleg met het bestuur of een daartoe gekozen 
kommissie de kompetitieteams samenstelt. 

 De kompetitieleider is herkiesbaar. 
 

Hoofdstuk 3 Kontributies, enz. 
Artikel 8 De kontributie wordt door het bestuur in overleg met de algemene 

ledenvergadering vastgesteld. De donateurs en donatrices zijn vrij in het 
bepalen van de door hen betaalde bedragen, echter met inachtneming 
van een minimum van ƒ 20,00 per jaar. 
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 Alle kontributies en bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. 
De kosten van Medische keuring (op vrijwillige basis), alsmede 
inschrijfgelden, bondskontributie, boetes en reiskosten zijn voor rekening 
van de leden.  

 
Artikel 9 Ziekteverlof 
 Bij ziekte of ongeval dient men dit direkt te melden en wel schriftelijk om in 

aanmerking te komen voor tijdelijke stopzetting van de kontributie. Dit 
houdt in: 

 De eerste drie maanden  nog doorbetalen waarna stopzetting van de 
kontributie (m.i.v. de 1e dag van de volgende maand) of gelijktijdig het 
lidmaatschap opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. (zie 
hoofdstuk 1 art. 4, behoudens een eventuele ledenstop). 

 
Artikel 10 Banen 
 De leden hebben met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, gelijke 

rechten ten aanzien van het gebruik van de gehuurde banen. 
 Zij hebben geen aanspraak op banen wanneer: 

a. De banen beschikbaar gehouden moeten worden voor het spelen van 
kompetitiewedstrijden van de vereniging. 

b. Onderlinge wedstrijden georganiseerd worden, welke openstaan voor 
alle senioren/of junior leden. 

c. Wedstrijden gespeeld worden, waarvan de organisatie door de N.B.B., 
aan al of niet in samenwerking met andere verenigingen is 
opgedragen. 

d. Andere dan onder a,b en c genoemde wedstrijden gespeeld worden, 
mits deze door of namens het bestuur georganiseerd worden.  

Ingeval als bedoeld in de leden a,b,c en d is het bestuur verplicht het niet 
beschikbaar zijn van banen tijdig aan te kondigen. 
 
 


