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REGLEMENT COMPETITIESEIZOEN 2023-2024 

A. ALLEEN VOOR SENIOREN 

1. De voorlopige teamsamenstelling wordt uiterlijk vrijdag 7 april 2023 bekendgemaakt. In 
de periode t/m 21 april 2023 kun je schriftelijk reageren door te een e-mail te sturen naar 
technisch@badmintonboz.nl. De definitieve teamsamenstelling wordt uiterlijk vrijdag 2 
juni 2023 bekend gemaakt bij de spelers. 

2. Wil je voor competitie wisselen naar een andere club of juist naar BadmintonBoZ, zorg 
dan dat je dit voor 1 april meldt bij de club waar je geen competitie gaat spelen. 

3. De competitiecontactpersoon regelt indien nodig in samenspraak met de verantwoorde-
lijke trainer de invallers. 

B. VOOR SENIOREN EN JEUGD 

1. Inschrijven voor de competitie betekent dat je ook daadwerkelijk zal spelen en je niet, an-
ders dan door overmacht, op het laatste moment terugtrekt. Een terugtrekking op het 
laatste moment kan consequenties voor teamsamenstelling hebben en kan leiden tot te-
rugtrekken van teams. Terugtrekken na 1 mei 2023 heeft een boete van €50 tot ge-
volg, behalve bij dwingende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. 

2. Inschrijving voor de competitie betekent dat je jezelf verplicht alle wedstrijden te spelen. 
De consequenties bij niet-spelen, anders dan door overmacht, liggen bij het eigen team. 
Het bestuur houdt zich het recht voor om betrokkenen in voorkomende gevallen te beris-
pen, bij herhaling voor een bepaalde tijd te schorsen of uit het team en/of training te zet-
ten - in overleg gaan met competitiecontactpersoon en trainer. Het niet-spelen, zonder 
dwingende reden, tijdens de competitie kan ook leiden tot een boete - ter beoordeling 
van het bestuur - ter voorkoming dat teams hun competitiewedstrijd niet kunnen spelen. 
Voor boetes geldt dezelfde betalingsverplichting als voor contributie. 

3. Inschrijven betekent dat je opgeroepen kunt worden als invaller(ster) voor andere teams, 
altijd in overleg met trainer en/of competitiecontactpersoon. 

4. Inschrijven betekent tenminste de intentie om aan de trainingen deel te nemen en dat je 
je afmeldt bij de trainer als je verhinderd bent. 

5. Inschrijven betekent voor niet-competitiespelers dat je lidmaatschap aangepast wordt 
naar dat van competitiespeler. 

6. Deelname aan competitie brengt teamgebonden kosten met zich mee en deze dienen 
door het gehele team gedragen te worden. Maak dus voor de aanvang van de competitie 
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goede afspraken over een reiskosten- en drankenregeling. Voor veel teams is het bij-
voorbeeld gebruikelijk om een pot te maken en deze onderling te verrekenen. 

7. Inschrijven betekent de verplichting tot het dragen van clubkleding tijdens de competitie-
wedstrijden. Op de website badmintonboz.nl/clubkleding vind je alle afspraken. 

8. Het is niet toegestaan om thuiswedstrijden te verzetten naar een latere datum, anders 
dan door overmacht (sterfgeval, afbranden sporthal, weersomstandigheden, etc.). Er 
wordt dus gespeeld op de geplande datum, tenzij de teams overeenkomen op een eer-
dere datum te spelen. Dit geschiedt altijd in overleg met de competitiecontactpersoon. 

C. ALLEEN VOOR DE JEUGD 

1. Oudere jeugdleden mogen zich aanmelden voor de seniorencompetitie, het bestuur be-
paalt in overleg met de trainers wie er daadwerkelijk worden ingedeeld. 

2. Het inschrijfformulier dient door de ouder/verzorgers te worden ondertekend: 
a) Vervoerskosten moeten onderling binnen het team verrekend worden en kunnen niet 

bij de club gedeclareerd worden. 
b) Ouders / verzorgers worden ingezet als vervoerder / begeleider van de teams hun 

kind(eren). De jeugdcommissie kan de ouders / verzorgers ondersteunen in het ma-
ken van een rijschema. Ouders / verzorgers kunnen onderling ruilen, maar dien dit 
wel tijdig met elkaar te regelen, zodat de kinderen niet zonder vervoer komen te zit-
ten. Indien ouders / verzorgers weigeren om voor een team te rijden, dan kan het 
voorkomen dat hun zoon of dochter niet mee kan naar een uitwedstrijd. Dit dient ten 
alle tijden besproken te worden met de competitiecontactpersoon of vertegenwoordi-
ger van de jeugdcommissie. 

c) In het verleden is het voorgekomen dat een aantal kinderen zich, nadat zij hadden in-
geschreven en de teamsamenstelling al was gemaakt, terugtrok. Wij hopen door de 
handtekening van de ouders / verzorgers te bereiken dat deze dan ook hun verant-
woordelijkheid nemen. 
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