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Art.1  Elk lid wordt geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

badmintonvereniging. Een exemplaar hiervan ligt blijvend ter inzage bij het secretariaat. 
 

Art.2  De badmintonvereniging voorziet in de mogelijkheid om senioren en junioren als leden aan te nemen. 
 

Art.2.1 Leden die bij inschrijving nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt worden ingedeeld als jeugdlid. Alle overige 
inschrijvingen worden ingedeeld bij de seniorleden. 

 

Art.2.2 Een jeugdlid wordt automatisch seniorlid in het jaar volgend op dat waarin hij/zij de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. 
 
Art.2.3 Leden die een bijzondere verdienste voor de vereniging hebben betekend kunnen door elk lid worden voorgedragen om 

voor de titel erelid in aanmerking te komen. De algemene ledenvergadering besluit de toekenning van het erelidmaatschap. 
Een erelid is vrijgesteld van contributie en overige structurele lasten en verplichtingen. Deze status kan alleen in 
uitzonderlijke gevallen door de algemene ledenvergadering worden ingetrokken (binnen in de statuten artikel 5, 6 en 7 
genoemde voorwaarden) of op verzoek van het erelid zelf worden beëindigd. 

 

Art.3  De inkomsten van de badminton vereniging bestaan uit contributiegelden van de leden, sponsorgelden en overige 
inkomsten. 

 

Art.4  De badmintonvereniging draagt de financiële consequenties welke verbonden zijn aan het bondslidmaatschap van de 
Nederlandse Badminton Bond.   

Art.4.a Boetes welke onder andere door de bond worden opgelegd aan teams en/of leden van de vereniging, zullen door het 
team en/of lid zelf betaald moeten worden. Hiervan kan in bijzondere gevallen in overleg met het dagelijks bestuur 
worden afgeweken. 

Art.5  Het bestuur van HV Bravo is samengesteld uit leden van de badminton vereniging en bestaat uit: 
Dagelijks bestuur:   

De voorzitter 
De secretaris 
De penningmeester 

Leden:    
Voorzitter jeugdcommissie, tevens jeugdcompetitieleider 
Voorzitter technische commissie, tevens competitieleider  
Voorzitter activiteitencommissie 
Voorzitter redactiecommissie/webmaster 

 
Art.6                  Jaarlijks zal het bestuur van de badmintonvereniging een algemene ledenvergadering uitschrijven in de maand februari of 

maart, waarvan het tijdstip en de locatie door het bestuur zal worden vastgesteld. De algemene ledenvergadering zal worden 
aangekondigd in het laatste clubblad of de laatste mailing van het voorafgaande kalenderjaar. 

 

Art.7  Taken van het bestuur bestaan onder meer uit het uitvoeren en naleven van de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de badminton vereniging.  

 
Art.8  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en hij is tevens officieel woordvoerder van de vereniging en regelt met 

de overige leden de zaken die de vereniging betreffen.  
De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging voor de zowel inkomende als uitgaande stukken 
en is verantwoordelijk voor het vereniging archief. 

   De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van de vereniging en het zorgvuldig te boek 
stellen hiervan. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het inschrijven van nieuwe leden en de inning van contributie. Ook 
stelt de penningmeester i.s.m. het bestuur jaarlijks het financieel jaarverslag op en maakt i.s.m. het bestuur de begroting 
voor het komende jaar. 

 

Art.9  De diverse commissies binnen de vereniging rapporteren aan het bestuur d.m.v. de woordvoerder in het bestuur. 
 
Art.10.1 Bondscompetitie seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden in aanleg op de maandagavond. Jeugdteams spelen hun 

thuiswedstrijden op zaterdag. 
 

Art.10.2 Recreatiecompetitie teams spelen hun thuiswedstrijden op de woensdagavond.  
 

Art.10.3 Bij thuiswedstrijden heeft elk team de beschikking over 1 veld. In overleg met het bestuur kan worden beslist of er een 
extra baan beschikbaar gesteld kan worden. Op maandagavond en woensdagavond tijdens de competitie wordt de bar in de 
sportkantine door een van de op die avond thuisspelende teams beheerd. Indien meerdere teams tegelijk thuis spelen wordt 
in overleg bepaald welke van de teams de bardienst verzorgt. 

 

Art.10.4 Shuttle: De vereniging gebruikt voor haar competitiewedstrijden shuttles die door de badmintonbond zijn goedgekeurd. 
 

Art.10.5 Sportkleding: Alle leden dienen in sportkleding te verschijnen indien men moet of wil spelen. Leden dienen ervoor te zorgen 
dat de zaal uitsluitend wordt betreden met schone sportschoenen. 

 
Art.10.6 Competitiespelers  zijn verplicht om bij elke wedstrijd hun sportpas bij zich te hebben en in teamtenue op het speelveld te 

verschijnen. 
 
Art.10.7 Het opruimen van speelmateriaal zoals shuttles en netten dient te geschieden door diegenen die als laatste de baan verlaten. 
 
Art.10.8 Verantwoordelijkheden van teamleiders:  

a) Zorgdragen voor goede shuttle bij thuiswedstrijden in overeenstemming met de regels die door de competitieleider zijn 
opgesteld; 

b) Het ontvangen van het bezoekende team; 
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c) Zorgdragen voor het correct invullen en het juist en tijdig verwerken van de wedstrijdformulieren; 
d) Het tijdig zorgen voor vervang(st)ers;  
e) Het tijdig regelen van een extra baan indien redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de wedstrijd binnen de 

beschikbare tijd kan worden voltooid; 
f) Het vertegenwoordigen van het team bij de teamleidersvergadering, bij evt. verhindering vervanging sturen. 
In overleg met het bestuur kan een uitbreiding van taken en verantwoording plaatsvinden. 

 
Art.10.9 Trainingen worden op de woensdag voor recreanten en op de donderdag voor de junioren gegeven. In overleg met het 

bestuur kan hiervan worden afgeweken. Trainingen zijn voor alle leden als bovenvermeld toegankelijk. Wel wordt op prijs 
gesteld dit in overleg met de trainer te doen. 

 
Art.10.10 Mededelingen van de kant van het bestuur zullen d.m.v. het clubblad en/of per e-mail en/of andere “social media” en/of 

het mededelingenbord in de sporthal openbaar gemaakt worden. Een ieder wordt geacht van de mededelingen op de hoogte 
te zijn. 

 
Art.10.11 Het ter kennismaking meenemen van een gastspeler of nieuwe leden is altijd toegestaan. Wel wordt het op prijs 

gesteld als dit vooraf bij een van de bestuursleden wordt gemeld. 
 
Art.10.12 Afmelden kan schriftelijk, dan wel per e-mail aan de penningmeester van HV Bravo (penningmeester@hvbravo.nl). 

De opzegtermijn is minimaal 1 maand, met inachtneming dat het lidmaatschap kan worden beëindigd per 1e van 
iedere kalendermaand. Een lidmaatschap duurt tenminste 6 maanden. Bij de eindafrekening zal het te 
betalen/ontvangen bedrag worden afgerond naar boven op hele euro’s. Na de eindafrekening wordt de automatische 
incasso beëindigd. 

 
Art.10.13 Baanverdeling Senioren: 

Op maandagavond van 20:00 – 22:30 uur.  
Tijdens de competitie is de baanindeling voor de competitiewedstrijden door de competitieleider vastgesteld. Teams dienen 
volgens deze indeling te spelen. Wedstrijden moeten uiterlijk om 20:15 beginnen. De overige banen zijn voor training en 
spelers welke geen wedstrijd hebben. 

 

Op woensdagavond van 20.00 uur - 22:30 uur. 
Indien er onvoldoende banen beschikbaar zijn worden de banen volgens een labelsysteem gereserveerd. De labels worden 
voor de speeltijd opgehangen en mogen pas nadat de speeltijd is afgelopen weer worden verhangen. Spelers die zich dan op 
de baan bevinden en geen label hebben opgehangen kunnen van de baan worden verwijderd. Voor wedstrijden is 1 baan per 
wedstrijd gereserveerd. Wedstrijden dienen uiterlijk om 20.15 uur te beginnen 

 
Baanverdeling Junioren:  
Op donderdag van 18:00 uur - 20:00 uur.  
 

Op zaterdag volgens wedstrijdschema van 9.30 uur - 12.00 uur  
Op beide speeltijden is de baanverdeling volgens indeling van de aanwezige jeugdleider(s) 

 
Art.10.14.a De contributie voor senioren badmintonleden bedraagt  € 200,- per jaar. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00.  
 
Art.10.14.b De contributie voor junioren badmintonleden bedraagt € 140,- per jaar. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00. 
 
Art.10.14.c Deelname aan de competitie is voor alle leden bij de contributie inbegrepen, met uitzondering van de regio competitie en 

bijzondere competitievormen zoals bijvoorbeeld de lentecompetitie. Hiervoor zal een bijdrage naar rato van de kosten 
worden gevraagd. Indien bijzondere kosten moeten worden gemaakt kan met het betreffende team een regeling worden 
getroffen.  

 
Art.10.14.d Nieuwe leden ondertekenen bij aanmelding het toestemmingsformulier automatische incasso ten behoeve van de 

contributie inning. Deze formulieren worden door de vereniging verstrekt. 
 
Art.10.14.e Indien een lid niet het toestemmingsformulier automatische incasso heeft ondertekend moet de contributie worden 

overgemaakt naar de penningmeester van de badmintonvereniging HV BRAVO, Rabobank, rekeningnummer NL 02 
RABO 0136223133. 

 

Art.10.14.f Contributie dient uiterlijk op de 10e van de 1e maand van het betreffende kwartaal te zijn betaald. Indien voor betaling 
van de contributie voor een heel jaar ineens wordt gekozen dient deze in de maand januari te worden voldaan. 

 

Art.10.14.g Bij structureel te laat betalen of niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt door het bestuur € 15 herinneringskosten 
in rekening gebracht. 

 

Art.10.14.h  Bij het tijdelijk stoppen door ziekte of werk e.d. kan een verlaagde contributie worden aangevraagd van €25/jaar. Deze 
korting geldt voor de periode waarover men verhinderd is en zal naar rato van deze periode worden berekend. 

 

Art.10.14.i Indien binnen 1 gezin 2 of meer gezinsleden lid zijn van HV Bravo is het volgende van toepassing: 
a) 2 leden: 10% korting op de contributie van de jongste in leeftijd; 
b) 3 leden: 10% korting 2e lid en 15% korting 3e lid; 
c) 4 leden; 10% korting 2e lid, 15% korting 3e lid en korting 20% 4e lid. 
d) Meer dan 4 leden; 10% korting 2e lid, 15% korting 3e lid, 20% korting 4e lid en 25 % korting 5e  en volgende 
 leden. 
Voor bepaling van de volgorde van de leden wordt uitgegaan van aflopende leeftijd. 
Onder gezinsleden worden verstaan leden die duurzaam zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres en als zodanig een 
gezinsrelatie hebben (partners, ouder – kind of verzorger – kind relatie) 

 
Art.11 Bijzondere gelegenheden 
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Art.11.1 Geboorte: met kennisgeving van de geboorte van een kind bij een van de leden zal er een bloemetje worden aangeboden 
namens de vereniging. 

 

Art.11.2 Huwelijk: bij een officiële uitnodiging aan de vereniging zal deze worden gepubliceerd. Als er een gift of cadeau wordt 
aangeboden, is dit voor eigen rekening. Namens de leden zal er door het bestuur een bloemetje worden aangeboden. Dit 
geldt ook voor een 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijk. 

 

Art.11.3 Bestuursleden: wanneer een van de bestuursleden zijn functie in het bestuur beëindigd, zal haar en/of hem op de 
jaarvergadering een bloemetje worden aangeboden. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld wanneer een bestuurslid lang 
zitting heeft gehad in het bestuur of bijzondere taken heeft vervuld) voor de vereniging kan het zijn dat er een cadeau wordt 
aangeboden.  

 

Art.11.4 Ziekte: bij langdurige blessures, ziekte of opname in het ziekenhuis, zal een attentie worden aangeboden.  
Overlijden: met kennisgeving van overlijden zal het bestuur op een passende wijze reageren. 
Art.11.5 Jubilarissen: aan leden wordt een attentie aangeboden in het jaar volgend op dat waarop zij 25 of 40 jaar lid waren. 


