
1. Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Gilze 

 

Algemene bepalingen 

Art.1 De vereniging draagt de naam van Badmintonclub "Gilze" en is gevestigd te Gilze, 

opgericht 30-1-1979. (Op 17 april 1979 zijn de statuten door de notaris vastgelegd in 

de oprichtingsakte) 

 

Doel 

Art.2 De vereniging stelt zich ten doel te streven naar lichamelijke en geestelijke 

ontwikkeling door beoefening van de badmintonsport. 

De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. Lid te zijn van Badminton Nederland; 

b. De beoefening van de badmintonsport onder haar leden; 

c. Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden; 

d. Het maken van propaganda voor de sport in woord, geschrift en daad; 

e. Alle andere wettige middelen, die voor de doelstelling bevorderlijk zijn. 

 

Art.3 Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 

 

Leden 

Art.4 De vereniging bestaat uit: 

a. Ereleden; 

b. Leden van verdienste; 

c. Werkende leden, onderverdeeld in senior- en jeugdleden 

 Jeugdleden zijn zij die op 1 augustus van het verenigingsjaar de leeftijd van 5 jaar 

hebben bereikt. 

  Seniorleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

 

Art.5 Seniorleden hebben toegang tot alle bijeenkomsten der vereniging, uitgezonderd tot 

de bestuursvergaderingen of vergaderingen van bijzondere commissies, tenzij zij 

daarvan deel uitmaken. 

 

Art.6 Jeugdleden mogen deelnemen aan oefeningen en aan wedstrijden; zij hebben alleen 

het recht tot het bijwonen van vergaderingen wanneer zij daartoe worden 

opgeroepen. 

 

Art.7 Ereleden en leden van verdienste van de sportvereniging hebben toegang tot de 

algemene ledenvergadering. 

 

Art.8 Personen die als jeugd- of seniorlid tot de vereniging wensen toe te treden, behoren 

zich daartoe bij de secretaris aan te melden, teneinde het betreffende 

aanmeldingsformulier te ondertekenen. 

Tevens krijgt hij of zij een bewijs van aanmelding. 

Minderjarigen hebben bij aanvrage van lidmaatschap van de vereniging de 

handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. 

De leden zijn verplicht aan het secretariaat van adreswijziging schriftelijk melding te 

doen. 

 



Art.9 Het bestuur beslist over eventuele toelating. De beslissing wordt ten spoedigste aan 

de aanvrager meegedeeld. 

Tevens wordt er melding van gemaakt door middel van het in artikel 8 genoemde 

aanmeldingsformulier. 

Bij niet aanneming door het bestuur wordt dit de kandidaat door de secretaris van 

bestuur medegedeeld. Met redenen omkleed. 

 

Art.10 Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden. Dit geschiedt bij de 

secretaris met inachtneming van een termijn van drie maanden. 

 

Art.11 Leden krijgen bij een betalingsachterstand van twee, vier en zes weken een 

schriftelijke herinnering van de penningmeester, waarna de betaling alsnog binnen 

twee weken voldaan moet zijn. Leden die na drie herinneringen hun betaling  niet 

hebben voldaan krijgen een boete van € 10,00. 

 Leden met drie maanden contributieschuld kunnen na schriftelijk te zijn aangemaand 

door het bestuur worden geroyeerd. 

 

Bestuur 

Art.12 Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, bestaande uit een voorzitter, 

secretaris en penningmeester aangevuld met ten hoogste vier seniorleden. Het 

bestuur moet bestaan uit een oneven aantal leden. 

 

Art.13 De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, door de algemene 

ledenvergadering en treden af volgens een rooster en zijn eventueel herkiesbaar. 

 

Art.14 Het bestuur is belast met het nemen van besluiten, de uitlegging en uitvoering der 

statuten en huishoudelijk reglement, benevens alle andere regelingen en bepalingen 

welke de vereniging als geheel raken. 

 

 Het dagelijks bestuur. 

Art.15 Het algemeen dagelijks bestuur der vereniging bestaat uit voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Het is belast met de regeling der dagelijkse zaken en neemt 

besluiten in spoedeisende gevallen. Van zijn handelingen legt het verantwoording af in 

de eerstvolgende bestuursvergadering. 

 

Art.16 Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van dat bestuur geschorst worden 

tot aan een binnen een maand te beleggen algemene ledenvergadering, welke de 

schorsing kan opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. 

 

Art.17 Alle besluiten worden door het bestuur met gewone meerderheid van stemmen 

genomen tenzij de statuten anders bepalen. Besluiten kunnen slechts door het 

bestuur worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter 

vergadering aanwezig is. 

 

Art.18 De voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en 

buiten rechten ter uitvoering van de besluiten van het bestuur. 

 



Art.19 Kandidaatstelling voor de leden van het bestuur geschiedt op voordracht van 5 leden. De 

kandidaatstelling dient op een zodanig tijdstip te geschieden dat deze kan worden bekend 

gemaakt op de agenda van de algemene ledenvergadering.  

De kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door de kandidaatstellers en voorzien te zijn 

van een bereidverklaring van de kandidaat. 

 

Commissies 

Art.20 Het bestuur benoemt naar behoefte de benodigde commissies uit de leden der 

 vereniging, om het bestuur behulpzaam te zijn in de uitoefening van haar taak.  

 

Art. 21 De PR Commissie maakt vrij gebruik van foto’s van leden tijdens alle vereniging-gerelateerde 

activiteiten, tenzij er schriftelijk geen toestemming voor is gegeven.  

 

Vergaderingen 

Art.22 Een bestuursvergadering wordt ongeveer zeven maal per jaar gehouden en verder: 

a. op verlangen van de voorzitter; 

b. op verlangen van minstens twee bestuursleden. 

 

Art.23 Er wordt jaarlijks minstens één algemene ledenvergadering gehouden. In deze 

jaarvergadering wordt verslag uitgebracht van de toestand der vereniging en het bestuur 

gekozen. Verder kan een buitengewone algemene vergadering worden belegd; 

a. op verlangen van het bestuur; 

b. op verlangen van minstens 10 leden, die daartoe schriftelijk een met redenen omkleed 

verzoek bij de secretaris indienen. 

 

Art.24 Een buitengewone algemene ledenvergadering als bedoeld in art. 22 moet worden 

uitgeschreven binnen veertien dagen na de datum waarop het schriftelijk verzoek is 

binnengekomen bij de secretaris. 

 

Art.25 Uitnodigingen van vergaderingen worden door de secretaris minstens een week van tevoren 

aan de leden toegezonden onder vermelding van de agenda. 

 

Stemmingen 

Art.26 a. Stemmingen over zaken. 

Over alle zaken wordt mondeling of bij hoofdelijke oproeping gestemd. Indien bij het 

nemen van een besluit over een zaak geen van de leden een stemming vraagt, wordt 

het voorstel geacht te zijn aangenomen. 

Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte 

meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen. Bij 

staking wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien 

in deze volgende vergadering de stemmen over dit besluit opnieuw staken, wordt dit 

geacht niet te zijn aangenomen. 

b. Stemmingen over personen en in geval van schorsing van een bestuurslid. 

Bij het doen van benoemingen wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. 

Voor het tot stand komen van een besluit tot benoeming wordt de volstrekte 

meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen. 

Verkrijgen bij de eerste stemming meer personen de volstrekte meerderheid dan er 

plaatsen te vervullen zijn, dan zijn zij, die de meeste stemmen hebben bekomen, 

gekozen. Bij gelijk aantal stemmen volgt een herstemming. Mocht ook dit geen 

uitsluitsel geven dan beslist het lot. De leden, die blanco briefjes hebben ingeleverd, 

worden geacht niet aan de stemming hebben deelgenomen. 

 

 



Gelden  

Art.27 De leden zijn verplicht, op straffe van schorsing, hun contributie en boeten op tijd te 

voldoen. Bij wanbetaling kan tot royering worden overgegaan. Deze royering dient 

schriftelijk te geschieden. 

 

Art.28 Jaarlijks wordt door het bestuur een exploitatieoverzicht en een begroting opgemaakt, welke 

op de algemene ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Wedstrijden en trainingen 

Art.29 De leiding berust bij de competitieleider. 

De competitieleider wordt benoemd door de desbetreffende commissie in overleg met het 

bestuur. De spelers hebben zich steeds ordentelijk te gedragen, conform de door BC Gilze 

opgestelde Gedragscode, en zijn verplicht aanwijzingen van de competitieleider 

onvoorwaardelijk op te volgen. 

 

Art.30 De samenstelling van wedstrijdteams of groepen geschiedt door de technische commissie 

bij de landelijke en regiocompetitie en door de recreatiecommissie bij de 

midweekcompetitie. 

 

Art. 31 BC Gilze maakt gebruik van zaaldiensten voor de seniorleden. Zij zijn dan verplicht om op de 

ingedeelde avonden de zaaldienst te verzorgen. 

 

Art.32 Het is aan alle leden verboden zonder toestemming van het bestuur uit te komen voor 

andere badmintonverenigingen. 

 

Straffen 

Art.33 Het bestuur is bevoegd als straf op te leggen: 

a. mondelinge of schriftelijke berisping of een waarschuwing; 

b. schorsing of tijdelijke uitsluiting van deelname aan speelmomenten, trainingen, 

wedstrijden of activiteiten; eventueel voorwaardelijk opgelegd. 

De betrokkene dient schriftelijk in kennis gesteld te worden van zijn straf en de 

mogelijkheid zich te beroepen binnen een week. Mogelijkheid tot beroep bij Badminton 

Nederland wiens beslissing voor beide partijen bindend is. 

 

Art.34 Wanneer een lid van de vereniging een opleiding volgt voor trainer, jeugdleider e.d. welke 

opleiding ten goede komt aan de sportbeoefening van de vereniging kan deze de 

betrokkene tegemoetkomen in zijn kosten. 

In principe zullen deze vergoedingen pas verstrekt worden na het slagen, in de vorm van 

jaarlijkse uitkeringen. Een en ander nader vast te stellen door het bestuur. 

 

Slotbepalingen 

Art.35 Ieder lid wordt geacht de statuten, dit huishoudelijk reglement, de gedragscode en het 

Clubkledingreglement te kennen. De statuten liggen bij de secretaris ter inzage. Het bestuur 

is belast met de uitlegging ervan, benevens van alle gevallen, waarin het reglement niet 

voorziet. 

 

Art.36 Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in 

behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep als bedoeld in artikel 24 

van dit reglement. 

 

Art.37 Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen indien de 

meerderheid tijdens de algemene ledenvergadering instemt.  

 



Art.38 Dit reglement treedt in werking op de eerste algemene ledenvergadering. 


