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Competitie reglement  
 

Artikel 1 Algemeen 
 

1. Dit reglement is een aanvulling op het Algemeen Reglement van de vereniging.  
2. Alle bepalingen uit het Algemeen Reglement zijn ook van toepassing op dit competitie 

reglement. 

 
Artikel 2 Competities 
 

1. Dit reglement geldt voor de volgende competities: 
- Bondscompetitie 
- Regiocompetitie 
- Jeugdregiocompetitie 
- Mannenregiocompetitie 
- Vrouwenregiocompetitie 
- Externe Recreantencompetitie 
- Recreatieve competitie Zuid-Holland 
- Meisjesregiocompetitie 
- Jongensregiocompetitie 

2. Waar in dit reglement wordt gesproken over “competities” worden alle in lid 1 van dit artikel 
genoemde competities bedoeld. 

3. De deelnemersbijdrage voor de competities wordt tijdens de ALV vastgesteld, ofwel als 
separate bijdrage ofwel verwerkt als onderdeel van een pakketstructuur. 

 
Artikel 3 Inschrijving  
 

1. Spelers die wensen deel te nemen aan de competitie dienen zich schriftelijk aan te melden 
voor deelname aan de competitie, behalve 

a. Spelers die deelnemen aan Jeugdregiocompetitie, Meisjesregiocompetitie of 
Jongensregiocompetitie. Deze zijn automatisch ingeschreven voor deelname aan de 
competitie. Het niet willen deelnemen aan deze competities dient schriftelijk te 
worden gemeld bij hoofdtrainer en voorzitter Technische Commissie, uit hoofde van 
het bestuur. 

2. Bij aanmelding voor deelname aan de competitie verplicht de betrokkene zich tot deelname 
aan alle thuis- en uitwedstrijden. 

3. Het bestuur kan, ter voldoening aan reglementen van of namens de NBB, van elke 
deelnemer eisen dat hij / zij sportmedisch is goedgekeurd. 

4. Bij de teamindeling zal, indien mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van 
betrokkenen. Deze wensen dienen duidelijk kenbaar gemaakt te worden op het 
aanmeldingsformulier. 

 
Artikel 4 Deelname  
 

1. De competitieopstelling wordt door de hoofdtrainer gemaakt en, via de Technische 
Commissie, ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur, met uitzondering van 

a. de competitieopstelling voor Externe Recreantencompetitie en Recreatieve 
competitie Zuid-Holland. Deze wordt door de betreffende competitieleider gemaakt. 
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2. De voorlopige competitieopstelling wordt uiterlijk 90 dagen voor aanvang van de start van de 
competitie bekend gemaakt 

3. De trainer is bevoegd tijdens de competitie tactische wijzigingen in de teams aan te brengen. 
4. Boetes opgelegd door of namens de NBB kunnen op advies van de TC verhaald worden op 

de veroorzaker(s). 
 

Artikel 5 Kleding 
 

1. Het is voor alle spelers verplicht, om tijdens de competities het volgende kledingvoorschrift 
te volgen: 
- het dragen van het clubshirt, en  
- het dragen van een zwarte broek of rok.  

2. Het hebben van een persoonlijke sponsor ontslaat spelers niet van deze verplichting.  
3. Na schriftelijke toestemming van het bestuur is wel toegestaan om een uiting van deze 

persoonlijke sponsor op het clubshirt te laten drukken. 
4. Boete van Badminton Nederland voor niet spelen in clubshirt zal worden doorberekend aan 

het betreffende lid. 
5. Bij herhaalde overtreding heeft het bestuur de mogelijkheid om het betreffende lid uit de 

competitie te halen. 
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