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Badmintonclub BC Gemert 
 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. 
2. Besluiten  tot  vaststelling  en  wijziging  van  het  huishoudelijk  reglement  

behoeven  ten  minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
3. De  oproep tot  de  betreffende  algemene  vergadering  vermeldt  de  voorgestelde  

bepalingen casu quo wijzigingen. 
4. Het  huishoudelijk  reglement  mag  niet  in  strijd  zijn  met  de  wet,  ook  waar  die  

geen  dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
 
De statuten zijn notarieel vastgelegd in 25 juli 1979. Dit huishoudelijk reglement is een 
aanvulling op de BC Gemert statuten.    

Lidmaatschap 
Artikel 1 

1. BC Gemert kent statutair gewone leden en ere-leden. Onder gewone leden worden 
ook verstaan zij die te kennen hebben gegeven niet actief te willen deelnemen aan 
de sportactiviteiten van de vereniging, waaronder verstaan wordt: het deelnemen 
aan oefenavonden, wedstrijden, toernooien, etc. . 

2. De "niet-actieve leden" worden voor een termijn van minimaal  drie maanden 
toegelaten, welke termijn stilzwijgend, telkens met drie  maanden wordt verlengd. 

3. De hier bedoelde zogenaamde "niet-actieve leden" worden door het bestuur op hun 
verzoek als zodanig toegelaten. 

4. Deze niet-actieve leden worden voor wat betreft de rechten en verplichtingen, 
voortvloeiende uit het lidmaatschap, overigens gelijk gesteld aan gewone leden, met 
uitzondering van het betalen van de contributie. 

 
Artikel  2 

1. Nieuwe  seniorleden zijn gerechtigd om twee avonden te spelen zonder verdere 
verplichtingen. Nieuwe jeugdleden kunnen maximaal 4 avonden kennismaken 
zonder verdere verplichtingen. Vooraankondiging bij het bestuur is noodzakelijk, dit 
is mogelijk via bestaande leden of de communicatie methode benoemd op de 
website.     

2. Indien men lid wenst te worden van de vereniging, dient men zich aan te melden 
door middel van een vastgesteld inschrijfformulier. Het lidmaatschap is van kracht 
op het moment dat de proefperiode is verstreken en de persoon aangegeven heeft 
definitief lid te worden. 

3. Het bestuur is bevoegd een aanmelding als lid te weigeren: 
a. indien de aanmelding een persoon betreft die in het verleden door de 

vereniging is geroyeerd. 
b. op grond van het algemene verenigingsbelang. 

4. Geweigerde (aspirant)leden worden door het bestuur (digitaal) vastgelegd inclusief 
weigeringsreden.  
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Introducé(e) / gastspeler 
Artikel 3 

1. Een lid wordt in staat gesteld om een introducé(e) mee te nemen naar de 
speelavond mits de omstandigheden dat toe laten. Vooraankondiging bij het bestuur 
is wenselijk, dit is mogelijk via bestaande leden of de communicatie methode 
benoemd op de website. Het meenemen van een introducé(e) is op incidentele 
basis.  

2. Een gastspeler is iemand die geen lid van is van BC Gemert, maar wel als vaste speler 
deelneemt aan de HBB-competitie in een team van BC Gemert (iedere keer voor één 
seizoen) en geen of beperkt gebruik maakt van speel- en trainingsfaciliteiten. Het 
toevoegen van een gastspeler aan een team moet ten gunste zijn van het team/de 
vereniging, en vereist altijd goedkeuring van de VCL/bestuur. 

 

Contributie 
Artikel 4  

1. De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso betaald.   
2. Indien niet aan de contributieverplichting wordt voldaan, kan tot schorsing van het 

lid worden overgegaan. 
3. Het bestuur verleent geheel dan wel gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot 

betaling van de contributie voor gewone leden en aspirant-leden in geval een lid 
door ziekte, studie, werk of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat is 
actief aan de sportactiviteiten van de vereniging deel te nemen. 

4. De contributieontheffing wordt pas dan verleend, nadat de situatie die tot die 
ontheffing zal leiden, tenminste twee maanden heeft geduurd, waarvan het bestuur 
door middel van een mededeling van het lid kennis heeft kunnen nemen. 

5. De ontheffing kan, na de hiervoor genoemde wachttijd van twee maanden, telkens 
van maand tot maand stilzwijgend worden verlengd. 

6. Indien naar het oordeel van het bestuur de omstandigheden waarvoor de ontheffing 
is verleend zich hebben gewijzigd, wordt het lid in kennis gesteld van een herroeping 
van de ontheffing. 

7. Personen die als lid van de badmintonvereniging zijn geschorst of geroyeerd, kunnen 
onder geen enkele voorwaarden aanspraak maken op de gelden door hen gestort. 

Bestuur 
Artikel 5  

1. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 
bestuursleden zonder vaste taak (gewone leden genoemd). 

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en 
behandelt die zaken die geen uitstel kunnen gedogen.  Het nemen van spoedeisende 
noodzakelijke beslissingen geschied altijd door minimaal drie leden van het bestuur 
waarvan minimaal 1 lid van dagelijks bestuur is. Een dergelijk besluit wordt 
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schriftelijk (digitaal) vastgelegd en besproken tijdens eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

3. Het bestuur behandelt verder die zaken die haar worden opgedragen.  
4. Het bestuur deelt alle besluiten mee op de eerstvolgende bestuursvergadering. 
5. Alle besluiten welke de club aangaan worden door minimaal 3 leden van het bestuur 

gezamenlijk genomen waarvan minimaal 1 lid van dagelijks bestuur is. Een dergelijk 
besluit wordt schriftelijk (digitaal) vastgelegd.  

6. Leden kunnen een extra ALV initiëren. 
7. Notulen worden (digitaal) vastgelegd. 
8. Boekhouding wordt uniform uitgevoerd volgens een eenduidig systeem, zodat deze 

ten alle tijde eenvoudig over te dragen is. 

Aftredingsrooster bestuur 
Artikel 6  

1. Conform statuten moeten voorzitter, penningmeester en secretaris volgens rooster 
en nooit gelijktijdig aftredend zijn. Het rooster is als zodanig vastgesteld; oorzitter en 
bestuursleden die drie jaar in functie zijn in de volgende algemene jaarvergadering; 
Secretaris en bestuursleden die drie jaar in functie zijn in de daarop volgende 
algemene jaarvergadering; Penningmeester en bestuursleden die drie jaar in functie 
zijn en zo verder (statutair bepalend zijn de artikelen 11, 12 en 17 in de statuten van 
BC Gemert).Algemene Ledenvergadering. 

Algemene ledenvergadering 
Artikel 7  

1. Toetreding tot het bestuur geschied d.m.v. schriftelijke stemming. 
2. De voorzitter is bevoegd uit de stemgerechtigde leden een stembureau te 

benoemen, bestaande uit personen die niet voor een bestuursfunctie kandidaat zijn 
gesteld. De schriftelijke stemming dient geteld te worden door minimaal 2 
leden welke niet onderdeel zijn van de schriftelijke stemming 

3. Bij verschil van mening over de geldigheid van stemming beslist het bestuur. Indien 
het stembureau aanwezig is, beslist dit bureau. 

4. Stembriefjes, waarop iets anders voorkomt dan noodzakelijk is voor de stemming, 
zijn ongeldig. 

5. Vanuit de leden kan een persoon worden voorgedragen toe te treden tot het 
bestuur. Deze voordracht moet door 10 leden worden ondersteund. 

6. Voorafgaande de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt de agenda aan de 
leden bekend gemaakt met de volgende verplichte onderwerpen:  

a. jaarverslag secretaris; 
b. verslag van de kascommissie; 
c. financieel jaarverslag; 
d. bestuursverkiezing; 
e. Wijzigingen in huishoudelijk reglement 
f. rondvraag. 
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Trainer 
Artikel 8  

1. BC Gemert kent de functie van een hoofdtrainer. 
2. De hoofdtrainer bij BC Gemert wordt aangesteld door het bestuur. 
3. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de inhoud van trainingen en de opzet 

hiervan. 
4. De hoofdtrainer heeft bij beslissingen aangaande de competitie indeling een 

adviserende rol. 

Bondscompetitie 
Artikel 9 
BC Gemert is aangesloten bij de regionale badminton bond, de Helmondse Badminton Bond 
(HBB). De HBB is een overkoepelende  badmintonorganisatie die o.a. een senioren en 
junioren badminton competitie verzorgd voor aangesloten badminton clubs. 

1. Elk seniorlid dat deelneemt aan de bondscompetitie dient jaarlijks bij inschrijving 
een bijdrage aan de kosten van de competitie te betalen. Het bestuur stelt deze 
individuele competitiebijdrage jaarlijks vast op basis van de de HBB-
competitiebijdrage voor de deelnemende competitieteams.   

2. Voor de jeugdteams die deelnemen aan de HBB-competitie betaalt BC Gemert alle 
kosten. 

 
Artikel 10 

1. Elke deelnemer aan de competitie dient kennis te hebben genomen van het HBB 
competitiereglement en deze na te leven.  

2. Eventuele door de overkoepelende badmintonorganisatie opgelegde boetes als 
gevolg van overtreding van het competitiereglement dienen door het betreffende 
lid/team te worden voldaan. 

3. Elke competitiespeler is verplicht wedstrijdleiding te verzorgen tijdens een 
competitiespeelavond wanneer hij aangewezen wordt door de 
Verenigingscompetitieleider (VCL). Indien een speler verhinderd is, dient deze zelf 
voor vervanging te zorgen en dit te melden aan de VCL.  

4. Het spelen van een competitiewedstrijd dient in goede sfeer en sportiviteit te 
geschieden. Het gedrag van een speler die de naam van BC Gemert in diskrediet 
brengt, kan leiden tot schorsing. 

5. Indien BC Gemert een sponsorovereenkomst is aangegaan waarbij het dragen van 
clubkleding onderdeel is dient de competitiespeler deze tijdens de 
competitiespeelavond ook te dragen. Inclusief eventuele aanvullingen vastgelegd in 
sponsorovereenkomst. 
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Overgang naar senioren 
Artikel 11 

1. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd maakt het jeugdlid in principe automatisch 
de overstap naar de senioren. De senioren contributie gaat in op de peildatum start 
nieuwe seizoen. 

2. Uitzondering op artikel 11.1, wanneer lid 18 jaar of ouder is en nog bij de HBB 
primair uitkomt voor de jeugd competitie. 

3. In uitzonderlijke gevallen kan een jeugdlid vanaf 15 jaar worden voorgedragen voor 
overstap naar de seniorentraining, hierover beslist het VCL en JC in samenspraak met 
ouders/verzorgers.  

4. Bij overgang, dient lid in kennis gesteld te worden van het huishoudelijk reglement 
en statuten. 

Ongevallen/schade 
Artikel 12  

1. De vereniging en het bestuur dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele ongevallen en/of schade opgelopen onderweg van of naar, de sporthal.  

2. Schade toegebracht aan gebouwen of spelmateriaal wordt op de betreffende 
personen verhaald. 

3. De vereniging en het bestuur dragen geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele 
ontvreemding van eigendom in of buiten de sporthal. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Artikel 13 

1. De volgende kaderfuncties binnen de vereniging zijn in bezit van een VOG 
a. Jeugdbegeleiders 
b. Bestuur 
c. Trainer 

2. VOG kan worden aangevraagd op kosten van de vereniging door de voorzitter/ van 
het bestuur. 

Communicatie 
Artikel 14 

1. Jaarkalender wordt kenbaar gemaakt via website. 
2. Digitale communicatie vindt plaats vanuit het email domein @bcgemert.nl. 
3. Nieuwsbrieven worden centraal uitgestuurd.  

Slotbepalingen 
1. Waar in dit huishoudelijk reglement of de statuten de mannelijke vorm bij 

bezittelijke en persoonlijke voornaamwoorden is gebruikt, dient in voorkomende 
gevallen de vrouwelijke vorm van de voornaamwoorden te worden gelezen. 

2. Bij verschil van mening over de inhoud van enig artikel van dit reglement en in de 
gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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3. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat de bepalingen welke het huishoudelijk 
reglement voorschrijft, worden nagekomen. Leden die dit reglement overtreden 
kunnen door het bestuur geroyeerd worden. 

4. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan slecht geschieden na een besluit op 
de ledenvergadering. 

5. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de algemene 
vergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de oproep 
bedoeld in artikel 9 van  de statuten. 

 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Badminton Club Gemert, gehouden 
op 26 September 2022.  
 


