
Het huishoudelijk reglement van BGZ. 
 
1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement, als bedoeld in Art. 24 van de statuten van de 

Badminton Groep Zuid. 
 
2. Onder leden worden verstaan alle personen, die de door de algemene vergadering 

vastgestelde contributie voldoen. 
 
3. Het boekjaar (financieel jaar) loopt van 1 januari t/m 31 december. Het verenigingsjaar van 1 

juli t/m 30 juni. 
 
4. Het lidmaatschap verkrijgt men door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier. 

Het lidmaatschap kan binnen het verenigingsjaar niet tussentijds worden beëindigd. 
Tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk indien er sprake is van verhuizing naar een 
andere gemeente of dat door langdurige ziekte geen sport bedreven kan of mag worden. In 
deze gevallen dient men het bestuur zo spoedig mogelijk, schriftelijk in kennis te stellen. Het 
lidmaatschap kan beëindigd worden per 1 juli, mits men dit drie maanden tevoren het bestuur 
schriftelijk te kennen geeft. Te laat opzeggen is een verplichting van betaling van contributie 
van het volgende seizoen. 

 
6.  De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij aanmelding als lid dient tevens een 

machtiging tot periodieke betaling of een formulier voor toestemming voor automatische 
incasso te worden ondertekend. Als hiertegen bezwaar gemaakt wordt, dan is vooruitbetaling 
tot het einde van het seizoen toegestaan via contante betaling of door zelf het gehele bedrag 
ineens over te maken. 

 
7. De hoogte van de te betalen contributie is afhankelijk van het aantal leden en de huursom van 

de sportaccommodatie, alsmede het benodigd sportmateriaal en eventuele andere kosten, die 
door de vereniging t.b.v. haar leden gemaakt moeten worden. 

 
8. Het deelnemen als niet lid is slechts mogelijk, indien een_uur na opening van de 

accommodatie blijkt, dat deze niet optimaal bezet is. Een en ander op gezag van de leiding op 
dat moment. Deelnemen als niet lid is alleen mogelijk met de 5x gratis rittenkaart. Hierna volgt 
een besluit tot lid worden.  

 
9.  Wordt er buiten de normaal ingehuurde uren of buiten de accommodatie een toernooi 

gespeeld, dan zal van de deelnemers daaraan een extra financiële bijdrage worden gevraagd. 
Dit ter dekking van de meerkosten.  

 
10.  Het ingaan van het lidmaatschap geschiedt altijd op de eerste van de maand. 
 
 
11.  Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal, een secretaris en een penningmeester Het bestuur 

wordt aangevuld met een ledenadministrateur, deze kan bekleed worden met het lid dat ook 
penningmeester is. Het bestuur wordt uit en door de leden gekozen. Alleen de voorzitter wordt 
in functie gekozen. Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang 
te behartigen. 

 
12.  De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsgebeuren. Hij draagt zorg 

voor naleving van de statuten, Huishoudelijk reglement en overige regelingen. 
 
13. De secretaris voert de administratie van de vereniging. Hij notuleert de vergaderingen en is 

verantwoordelijk voor de in en uitgaande post van en naar leden en overige instanties. Tevens 
draagt hij zorg mede met de overige bestuursleden voor het op tijd verschijnen van het club 
orgaan.  

 
14.  De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven 

van de vereniging. Hij dient verantwoording af te leggen aan de algemene vergadering van de 
door hem verrichte werkzaamheden middels overlegging van een financieel jaarverslag.  

 



15.  De commissaris sport draagt zorg voor de leiding en organisatie van de badmintonsport en de 
door de vereniging te organiseren toernooien.  

 
16. De commissaris evenementen draagt zorg voor de door de vereniging te organiseren 

evenementen en is tevens plaatsvervangend secretaris.  
 
17.  Indien door tussentijds vertrek of door aftreden een der bestuursfuncties vacant wordt, zal 

door de overige bestuursleden een tijdelijke opvolger worden benoemd.  
 
18.  Bestuursvergaderingen zullen door de voorzitter, of op voorstel van een der bestuursleden 

worden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, wanneer niet 
twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.  

 
19.  Tijdens de algemene leden vergadering dient een kascommissie te worden benoemd, 

bestaande uit drie leden, waarvan twee leden de administratie van de penningmeester 
controleren. Hun bevindingen zullen zij zowel schriftelijk als mondeling rapporteren op de 
volgende ledenvergadering. 

 
20.  Het bestuur is bevoegd zgn. commissarissen te benoemen. Deze blijven ten alle tijde 

verantwoording schuldig aan het bestuur. 
 
21.  In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien, beslist het 

bestuur. 
 
22.  Ieder lid dient kennis genomen te hebben van de inhoud der statuten en het huishoudelijk 

reglement hetwelk bekrachtigd wordt door ondertekening van het aanmeldingsformulier. 
 



Jeugd. 
 
Allereerst melden wij u dat dit een aanvulling is op de statuten en het huishoudelijke reglement van 
Badminton Groep Zuid. Deze aanvulling geld daar waar het huishoudelijk reglement geen 
duidelijkheid bied ivm jeugd.  
 
1 Aansprakelijkheid. 
Badminton Groep Zuid is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel ten gevolge van de 
uitoefening van de sport. Er rust geen extra verzekering op een lidmaatschap. Het uitoefenen van de 
sport is op eigen risico. 
 
2. Competitie/Recreatie. 
Badminton Groep Zuid kent 2 jeugdgroepen. Recreatief en competitie. De competitiegroep speelt op 
de zaterdag. Om in aanmerking te komen voor de competitie moet je worden uitgenodigd door de 
trainer(s) De competitieleeftijd is vanaf 12 jaar. De bijdrage voor de competitie jeugd is anders, hoger 
dan de recreatie jeugd. Dit om de meerkosten van de competitie te betalen. Voor de rest gelden 
dezelfde regelementen voor deze groep als voor de recreatie jeugd. 
 
3. Betaling. 
Betaling kan alleen geschieden via automatische incasso of contante betaling. Bij contante betaling 
geld betalen per jaar vooruit vanaf het begin van een nieuw speelseizoen. Bij het ingaan van een 
lidmaatschap worden de resterende maanden tot aan het nieuwe speelseizoen dat begint in juli  
vermenigvuldigd met de geldende contributie en direct vooruit betaald. In juli betaald u dan weer 
vooruit een heel jaar. Wanneer u doormiddel van automatische incasso betaald bent u mede 
verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de betaling.  
 
4. Speelweken. 
De jeugd speelt iedere zondag van 15.00 uur tot 16.00 uur, tenzij anders word afgesproken. In de 
vakanties word er niet gespeeld. BGZ informeert u tenminste een week van te voren wanneer er niet 
gespeeld kan worden.  De seizoenstop is altijd de maanden juli en augustus. 
BGZ behoud het recht om voor speciale activiteiten een stopweek in te lassen. 
 
5. Leeftijd/Leden. 
Badminton Groep Zuid kent jeugdleden vanaf 6 jaar, maar kinderen vanaf 4 mogen in overleg ook 
deelnemen aan de activiteit. Het accent zal dan meer liggen op speelplezier als in les. Jeugdleden zijn 
maximaal 16 jaar oud. Het begeleidingsteam behoud het recht om leden te weigeren of een ledenstop 
in voeren. 
 
6. Opzegging lidmaatschap. 
Een opzegging van het lidmaatschap dient altijd te gebeuren voor 1 april. Wanneer er tussentijds word 
opgezegd bent u verplicht om de contributie tot aan juli te voldoen. Bij ziekte of letsel waardoor het 
niet meer mogelijk is de sport te blijven beoefenen is een opzegging wel mogelijk, volgens het 
huishoudelijk reglement. Te laat opzeggen betekend dat u nog tot en met juli van het volgende 
speeljaar moet betalen.  
 
7. Gebruik van shuttles en rackets. 
Badminton Groep Zuid geeft rackets in bruikleen voor de instructie. Echter bij een lidmaatschap kan u 
gevraagd worden om zelf een racket aan te schaffen. Shuttles worden altijd door de vereniging 
geleverd. De geleverde shuttles zijn trainingshuttles. Nieuwe shuttles worden niet uit gegeven voor de 
training tenzij een begeleider anders beslist.  
 
8. Wijzigingen in het reglement. 
De vereniging is verplicht welke wijziging dan ook schriftelijk aan u door te geven. Bij een wijziging van 
de contributie bent u gerechtigd om zonder gevolgen tussentijds op te zeggen. Wijziging van een 
contributie wordt altijd schriftelijk gemeld. 


