CLASSIFICATIE REGLEMENT.

HOOFDSTUK 3: "AANMELDING - UITVOERING"

HOOFDSTUK 1: "DOEL"

Artikel 3.
Een verzoek tot classificatie of wijziging daarvan kan worden ingediend door:
a.
een aangesloten vereniging
b.
een lid van de classificatiecommissie.

Artikel 1.
Het doel van de classificatie is om de spelers en speelsters van gelijke speelsterkte, zoveel
mogelijk tegen elkaar uit te laten komen.

Artikel 4.
lid 1
De aangesloten verenigingen dienen alle veranderingen inzake de classificatie van de
leden, zoals:
aanvraag classificatie nieuwe leden, online formulier;
verzoek tot classificatie wijziging per mail;
wijziging van de personalia (naamswijziging enz.) per mail.
direct door te geven aan de voorzitter Classificatie Commissie, waarbij gebruikt gemaakt
dient te worden van bovenstaande communicatiemiddelen.

HOOFDSTUK 2: "INDELING"
Artikel 2.
De volgende classificatie indeling (in volgorde van sterkte) zal worden aangehouden:
A - classificatie: meer gevorderde spelers;
B - classificatie: gevorderde spelers;
C - classificatie: minder gevorderde spelers;
D - classificatie: leden per 1 September nog geen 18 jaar zijn, mits zij niet door
deelname aan seniorentoernooien een A,B of C classificatie hebben verkregen,
meer gevorderde jeugdspelers;
E - classificatie: leden per 1 September nog geen 18 jaar zijn, mits zij niet door
deelname aan seniorentoernooien een A,B of C classificatie hebben verkregen,
gevorderde jeugdspelers;
F - classificatie: leden per 1 September nog geen 18 jaar zijn, mits zij niet door
deelname aan seniorentoernooien een A,B of C classificatie hebben verkregen,
minder gevorderde jeugdspelers

lid 2
De aangesloten verenigingen zijn daarnaast verplicht het door de B.B.F. periodiek toe te
zenden “classificatie inventarisatie formulier” te retourneren voor de daarvoor aangegeven
datum, dit moet minimaal 1 maand na dagtekening zijn.
Artikel 5.
lid 1
De door de B.B.F. uitgegeven classificatiekaart voor spelers/speelsters bestaat uit
een jaarkaart.
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lid 2
De jaarkaart is slechts een seizoen geldig en zal jaarlijks per 1 september door de B.B.F.
opnieuw worden uitgegeven. De jaarkaart dient te worden voorzien van:
seizoensaanduiding
classificatie-indeling
het federatienummer, waaronder de speler/speelster is ingeschreven in het
classificatiebestand van de B.B.F.
geboortedatum van de speler/speelster.
naam en geslacht van de speler/speelster
naam van de vereniging.

a.
b.
c.

geboekte resultaten op toernooien;
geboekte competitieresultaten;
techniek en spelinzicht.

HOOFDSTUK 5: "SLOTBEPALING"
Artikel 9.
De kosten, verbonden aan de uitgifte van classificatiekaarten worden per vereniging
periodiek in rekening gebracht.
Artikel 10.
lid 1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de B.B.F.
lid 2.
Bij gebleken onvolkomenheden en/of onduidelijkheden in dit reglement zal daarvan
middels een bestuursbesluit schriftelijk mededeling gedaan worden aan de leden van de
B.B.F.
lid 3
Tenzij de algemene ledenvergadering van haar statutaire rechten gebruik maakt, dient zij
op de eerstvolgende jaarvergadering omtrent deze bestuursbesluiten uitspraak te doen.

HOOFDSTUK 4: "BEOORDELING"
Artikel 6.
De classificatiecommissie bestaat uit minimaal 5 leden, te weten:
a.
minimaal 4 leden van bij de B.B.F. aangesloten verenigingen die benoemd
worden tijdens de jaarlijkse vergadering bij voorkeur toernooi- of
competitiespelers;
b.
Voorzitter Classificatie Commissie
Artikel 7.
De Classificatie Commissie beoordeelt de aangevraagde classificatie. De voorzitter van de
Classificatie Commissie zal de betreffende vereniging schriftelijk op de hoogte stellen van
het besluit. Indien de betreffende vereniging zich niet kan vinden in het besluit van de
Classificatie Commissie zal het B.B.F. bestuur een bindend besluit nemen.

Classificatiereglement goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van de Bossche
Badminton Federatie d.d.19 januari 1977.
Wijzigingen goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d.,
20 mei 1980, 19 mei 1981, 18 mei 1982, 17 mei 1983, 20 mei 1986, 17 mei 1988,
16 mei 1990, 18 mei 1993, 12 mei 1998 en 15 mei 2001, 19 mei 2009, 29 mei 2012,
12 mei 2015, 1 september 2020

Artikel 8.
De Classificatie Commissie zal jaarlijks beoordelen of een bestaande classificatie nog juist
is, en zal overgaan tot een eventuele classificatiewijziging omhoog of omlaag op basis
van:
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