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WAT IS DE MISSIE VAN BC ZWIJNDRECHT VZW. 

BC Zwijndrecht vzw is een ambitieuze, gestructureerde, toonaangevende en progressieve badmintonclub in het 

Antwerpse die badmintonsport aanbiedt aan beginners en gevorderden, jong en oud, zowel op recreatief als 

op gevorderd en competitief topniveau. 

Vanuit een zeer sterke organisatie bouwen we al jaren gedreven aan een immer gezond groeiende club in 

nauwe samenwerking met de federaties, de gemeente en de scholen. 

We bieden aan onze leden een gezonde en zeer sociale sportbeleving aan. In dit belevingstraject schuwen we 

de uitdagingen niet om beginnende badmintonspelers van harte welkom te heten en wegwijs te maken in onze 

sport door het aanbieden van basiskennis die wordt overgedragen door onze eigen leden alsook door de 

initiatietrainingen die we voorzien. 

Voortbouwend op de verworven basiskennis kan iedere badmintonspeler zich verder ontwikkelen en zijn 

ambities waarmaken op recreatief en/of competitief niveau. Samenwerking tussen de diverse deelgroepen van 

onze club – zijnde jeugd, recreanten, senioren en competitie – zal bijdragen tot een gezonde doorstroming en 

integratie van de spelers in hun eigen groep alsook tussen de deelgroepen.  

De jeugd wordt door de club hoog in het vaandel gedragen. Er wordt veel geïnvesteerd in een diepgaande 

jeugdwerking die al op zeer jonge leeftijd (ong. 6 jaar) de gelegenheid biedt om te komen testen en aan te 

sluiten. De jeugdspelers volgen een heus begeleid competentietraject om op latere leeftijd te kunnen 

integreren en door te stromen naar de volwassenen in recreatief of competitief opzicht, volledig afhankelijk 

van de individuele ambities en capaciteiten. Daar horen beginnende en gevorderde jeugdtornooien alsook de 

mogelijkheid tot deelnamen aan jeugdcompetitie bij, dit alles onder toeziend oog van onze professionele 

trainers die vanuit hun observaties aangeven wanneer een jeugdspeler klaar is om de volgende stap in zijn 

traject te zetten. 

Zoals in elke sport komt het competitief aspect ook in onze vereniging rijkelijk aan bod. We bieden ambitieuze 

spelers de mogelijkheid om hun favoriete sport op een competitief niveau uit te oefenen dat past binnen hun 

persoonlijke ambities en capaciteiten. We starten met ploegen in de laagste provinciale competitiereeksen om 

de instap naar competitie vanuit recreatief- of jeugdbadminton zo klein mogelijk te maken. Het is steeds onze 

bedoeling om competitie op plezierniveau aan te bieden en eveneens de doorstroming van getalenteerde 

spelers te verzekeren. Een gezonde balans die elk seizoen in evenwicht moet gehouden worden om onze eigen 

talenten op hun juiste posities uit te kunnen spelen. Aangezien er in de club steeds vanuit de jeugdwerking 

talentvolle jeugdspelers zullen doorstromen en we die zo lang mogelijk aan onze club wensen te binden dienen 

we competitie van het laagste tot het hoogste niveau aan te bieden. 

Badminton is een van de weinige zaalsporten die veel recreatieve beleving kan bieden. Buiten onze jeugd- en 

competitieve spelers bieden we de recreatieve badmintonners ruimschoots de mogelijkheid om op een toffe 

en vriendschappelijke manier op diverse tijdstippen in de week hun favoriete ontspanning te genieten. Onze 

sterke recreantenwerking resulteert in een toffe groep spelers die niet alleen een “pluimke komen slaan” maar 

daarbuiten ook de après en de extra activiteiten niet schuwt. Zelfs de competitievere recreanten zijn welkom 

op de diverse recreantentornooien. Niet getreurd indien je wilt beginnen met badminton te spelen op 

recreatief niveau en niet goed weet van welk hout pijlen maken: we bieden de beginnende en gevorderde 

recreanten eveneens groepstrainingen aan op hun niveau. 

Voor senioren hebben we een specifieke speeldag op vrijdagnamiddag voorzien. Zelfs de beginnende senioren 

hebben de mogelijkheid om via initiatielessen in groep kennis te maken met de sport en zijn beleving. 

Uiteraard zijn deze senioren eveneens welkom op de andere recreatieve speeldagen die onze club aanbiedt. 
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Gedurende een sportseizoen houden we al onze leden zeer regelmatig op de hoogte van al onze activiteiten 

door gebruik te maken van nieuwsbrieven. Er worden ook veel activiteiten georganiseerd waaraan iedereen 

kan deelnemen, al is het om een helpende hand toe te steken. Op deze manier versterken we het clubgevoel 

en kan iedereen zich bij ons welkom en thuis voelen. 

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur zullen de club besturen als een goede huisvader en toezien dat 

de club financieel gezond blijft en het vooropgestelde beleid met zijn doelstellingen maximaal wordt behaald. 

Zij roept daarbij haar leden die dit wensen om actief deel te nemen aan de beleidsvoering om alzo een breed 

draagvlak voor de toekomst van onze club te creëren. 

Zoals je ziet is BC Zwijndrecht vzw. een badmintonvereniging die de uitdagingen van de toekomst niet schuwt 

en waarvan iedereen wil deel uitmaken. 

Veel plezier ! 

  



 

BC Zwijndrecht vzw. - Beleidsplan 2015 - 2018 

 

5

13/06/2015 

BELANGHEBBENDEN 

INTERNE BELANGHEBBENDEN 

• Raad van Bestuur 

• Dagelijks Bestuur 

• Effectieve leden 

• Toegetreden leden 

• Ereleden 

EXTERNE BELANGHEBBENDEN 

• Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen 

• Badminton Vlaanderen 

• Belgische Badmintonfederatie 

• Badminton Europe 

• Sportdienst Gemeente Zwijndrecht 

• Sportraad Gemeente Zwijndrecht 

• Sponsors 

• Cafetaria Sporthal 

• Financiële instellingen 

• Verzekeringsmaatschappij 

• Ministerie van Financiën 

• Griffie van de Rechtbank / Belgisch Staatsblad 

• Andere badmintonclubs 

PLANNING 

PLANNINGSGROEP 

• Patrick van den Bemt 

• Bart Van Tilborgh 

STAPPENPLAN 

• Uitsturen bevraging 

• Verzamelen antwoorden bevraging 

• Doorlopen antwoorden bevraging 

• Lijst maken van 

o Verwachtingen 

o Ervaringen – sterktes 

o Ervaringen – zwaktes 

o Werkpunten 

o Redenen tot uitschrijven 

• Verwerken feedback in Statuten 

• Verwerken feedback in Reglement van Inwendige Orde 

• Verwerken feedback in Clubstructuur 

• Verwerken feedback in Beleidsplan 

• Tijdens de volgende seizoenen de documenten blijvend aanpassen 
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TIJDSPLANNING 

• 11 mei 2015 : voorstelling documenten aan de Raad van Bestuur 

• 27 mei 2015 : voorstelling documenten aan Dagelijks Bestuur 

• 14 juni 2015 : uitsturen documenten in uitnodiging van de Bijzondere Algemene Vergadering 

• 30 juni 2015 : voorstelling documenten aan Bijzondere Algemene Vergadering 

• 25 augustus 2015 : uitsturen documenten in uitnodiging van de Algemene Vergadering 

• 25 september 2015 : voorstelling documenten aan Algemene Vergadering 

WERKGROEP 

• Dagelijks Bestuur 
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BELEIDSPLAN 

In dit beleidsplan zien we bij elke deelfacet een sectie ‘algemeen’ waarin ik in tekstvorm het beleid van de club 

voor dit facet zal uitschrijven. 

Daarna volgt een lijst van meetbare doelstellingen die uit deze tekst kan gehaald worden, deze zijn de 

beleidsdoelstellingen die we telkens zullen opvolgen en evalueren en op het einde van het seizoen rapporteren 

aan de Algemene Vergadering hoever we staan in het behalen van onze doelstellingen. 

MISSIE 

• Ambitieuze badmintonclub 

• Gestructureerde badmintonclub 

• Toonaangevende badmintonclub 

• Progressieve badmintonclub 

• Financieel gezonde badmintonclub 

• Aanbieden van sociale sportbeleving 

• Badmintonsport aanbieden aan jong en oud 

• Badmintonsport aanbieden voor beginners en gevorderden 

• Badmintonsport aanbieden op ieders niveau, zowel recreatief als competitief 

• Iedere badmintonspeler een kwaliteitsvol competentietraject aanbieden 

• Iedere badmintonspeler een competentietraject op zijn niveau ondersteunen d.m.v. training en 

begeleiding 

• Extra-sportieve activiteiten aanbieden 

• Een hechte badmintonclub over de deelgroepen heen 

• Onze leden actief betrekken bij het beleid 

• Onze externe partners betrekken bij het beleid 

• Het vooropgestelde beleid met doelstellingen zo maximaal mogelijk trachten te bereiken 

BELEID 

ALGEMEEN 

Een moderne sportclub betrekt zoveel mogelijk van zijn leden in het opstellen en het uitvoeren van het beleid. 

Voor ons is het belangrijk dat iedereen constructief kan meewerken en –bouwen aan de toekomst van onze 

sportvereniging. Dit gebeurt aan de hand van een regelmatige bevraging die naar de leden van het Dagelijks 

Bestuur en de Effectieve Leden zal uitgestuurd worden, een instrument om te toetsen in hoeverre ze zich 

kunnen vinden in de club en het beleid ervan en waarbij ze hun werkpunten kunnen aangeven. Ze zullen dus 

actief deel kunnen nemen aan het opstellen van de missie en beleidsdoelstellingen. Op deze manier creëren 

we een breed draagvlak over al onze leden heen in onze activiteiten en kunnen we zoveel mogelijk mensen 

volledig tevreden stellen. 

Het beleid is een zeer belangrijk werkinstrument dat de missie, visie en bijhorende doelstellingen omschrijft en 

omkadert. Een beleid is geen vastgeroest werkinstrument, het is eerder een levend instrument dat continu 

voor herziening en verbetering vatbaar is. Hoewel het steeds de betrachting is kan het zijn dat niet alle 

vooropgestelde doelstellingen volledig behaald worden, zolang dit op een goed geargumenteerde wijze kan 

gestaafd worden en indien opportuun als doelstelling op het plan blijft staan. Het is eigen aan een goed beleid 

dat de meeste doelstellingen uitdagend en haalbaar zijn opgestel, en de doelstellingen die niet behaald worden 

bijgestuurd worden indien nodig. 



 

BC Zwijndrecht vzw. - Beleidsplan 2015 - 2018 

 

8

13/06/2015 

Door een goed uitgeschreven beleidsplan omschrijven we wat we doen, hoe we dit uitvoeren en vooral 

waarom we bepaalde trajecten volgen. Het “waarom” is in dit verhaal van cruciaal belang om alle leden van de 

club de beweegredenen achter bepaalde beslissingen en beleidsvoeringen te laten begrijpen. Veel van onze 

leden hebben immers geen kennismaking met de complexiteit van bepaalde deelgroepen. Op die manier 

worden veel misverstanden weggewerkt, dit komt de algemene perceptie van de club en zijn deelgroepen ten 

goede. 

DOELSTELLINGEN 

BELEID 

• Regelmatig uitnodigen van effectieve leden om bevraging in te vullen 

• Regelmatig uitnodigen van effectieve leden om het beleid mee uit te tekenen  

• Analyseren van de resultaten van de bevraging en de punten opnemen in het beleidsplan 

• Opstellen, communiceren, goedkeuren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan 

• Verduidelijkt wat en hoe we doen maar vooral waarom we het doen 

BESTUUR 

ALGEMEEN 

De club wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, de zogenaamde bestuurders of beheerders. Deze Raad van 

Bestuur draagt de volledige eindverantwoordelijkheid over de structuur, de financiële middelen, het beleid, de 

leden, de activiteiten, het eigen materiaal alsook de betrekkingen met alle externe belanghebbenden. 

De Raad van Bestuur zal samenwerken met een Financieel Commissaris die zal toezien op een gezonde 

financiële huishouding. 

Hoewel deze beperkte Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt heeft ze niet de nodige 

werkkracht om de club alleen te besturen. Daarom doet de Raad van Bestuur beroep op het Dagelijks Bestuur, 

medewerkers die mee het dagelijkse reilen en zeilen van de club in goede banen leiden. 

Het Dagelijks Bestuur draagt de gedelegeerde verantwoordelijkheid over bepaalde aspecten van de club en/of 

zijn leden. Zo zal in de sportcommissie een sportverantwoordelijke zetelen voor elke deelgroep (jeugd, 

recreanten, senioren, competitie). Aangezien onze club een beleid voert waarin veel evenementen worden 

georganiseerd is het belangrijk dat er een verantwoordelijke Evenementen zetelt in het Dagelijks Bestuur. 

Op regelmatige tijdstippen zal het Dagelijks Bestuur vergaderen. Eenmaal per jaar zal er een Algemene 

Vergadering belegd worden waarop de statutaire verplichtingen worden nagekomen en waartoe een brede 

vertegenwoordiging van onze leden – de effectieve leden – worden uitgenodigd om deel te nemen. 

De Raad van Bestuur zal volledig werken conform de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde, zal er 

tevens voor zorgen dat de Clubstructuur zijn invulling krijgt en waakt gedurende zijn ganse legislatuur over het 

correct uitvoeren van alle clubactiviteiten en het navolgen van Statuten, Reglement van Inwendige Orde en het 

uitvoeren en opvolgen van het beleid en zijn doelstellingen.  

De financiële toestand van de club wordt nauwlettend opgevolgd via financiële overzichten en 

budgetcontroles. De nodige bijsturingen zullen tijdig ingepland en tot uitvoering gebracht worden. 

DOELSTELLINGEN 

RAAD VAN BESTUUR EN EN BEHEERDERS 
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• Elk seizoen voldoende bestuurders en beheerders voorzien 

• Ervoor zorgen dat elk seizoen elk mandaat zijn verkozene heeft 

• Opstellen en onderhouden van de basisdocumenten (Statuten, Reglement van Inwendige Orde, 

Clubstructuur, Beleid) 

• Toezien op de financiële situatie van de club en indien nodig bijsturingen doorvoeren 

• Toezien dat het Dagelijks Bestuur de doelstellingen van de club zoveel mogelijk tracht te behalen 

DAGELIJKS BESTUUR 

• Elk seizoen een sportverantwoordelijke hebben voor elke deelgroep van de sportcommissie 

• Elk seizoen een evenementenverantwoordelijke inpassen 

• Op regelmatige tijdstippen bestuursvergaderingen bijwonen 

• De volledige toestand van de club en al zijn activiteiten rapporteren en bespreken met de leden van 

den Raad van Bestuur 

• Goedkeuren, opstarten, uitvoeren, evalueren en afsluiten van werkpunten 

EFFECTIEVE LEDEN 

• Een twintigtal effectieve leden hebben 

• De effectieve leden zijn evenredig verdeeld over de deelgroepen ( jeugd, recreanten, senioren, 

competitie ) 

• De effectieve leden leveren hun bijdrage aan het behalen van de beleidsdoelstellingen 

• De effectieve leden zijn representatief en komen effectief naar de Algemene Vergaderingen en 

Bijzondere Algemene Vergaderingen 

VERGADERINGEN 

• Op regelmatige tijdstippen vergaderen 

• Alle deelgroepen van de club aan bod laten komen op de vergaderingen 

• Verslag opmaken van de vergaderingen en uitsturen naar het Dagelijks Bestuur 

• Actiepunten opstellen en opvolgen in de werklijsten 

ALGEMENE VERGADERINGEN 

• Elk seizoen de statutaire Algemene Vergadering houden 

• Indien nodig een Bijzondere Algemene Vergadering houden 

• De procedures voor de statutaire Algemene en Bijzondere Algemene Vergadering correct uitvoeren 

WERKLIJSTEN 

• Opstellen en onderhouden werklijst bestuur, de uitvoering van de werkpunten opvolgen 

• Opstellen en onderhouden werklijst evenementen, de uitvoering van de werkpunten opvolgen 

• Opstellen en onderhouden werklijst deelgroepen, de uitvoering van de werkpunten opvolgen 

CLUBSTRUCTUUR 

• Opstellen, communiceren, goedkeuren, opvolgen en bijsturen van het document clubstructuur 

STATUTEN 

• Opstellen, communiceren, goedkeuren, opvolgen en bijsturen van de Statuten 
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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

• Opstellen, communiceren, goedkeuren, opvolgen en bijsturen van het Reglement van Inwendige Orde 

BELEID 

• Opstellen, communiceren, goedkeuren, opvolgen en bijsturen van het Beleidsplan 

LEDEN 

ALGEMEEN 

Onze leden zijn de enige bestaansreden van de club. Een gezonde ambitieuze club heeft alle deelgroepen 

broodnodig, we moeten iedereen dus met open armen ontvangen en zo goed mogelijk begeleiden. 

Een ambitieuze club die het totaalpakket aanbiedt heeft de recreanten en senioren nodig om een 

doorgedreven jeugd- en noodzakelijke competitiewerking mee mogelijk te maken om zo de inschrijvingsgelden 

voor de ouders van de jeugdspelers democratisch te houden; de jeugdgroep neemt immers het grote deel van 

het jaarlijks budget voor zijn rekening. 

Het is nooit de bedoeling om deelgroepen te bevoordelen of te benadelen, iedereen zal een democratische 

bijdrage leveren en ten volle kunnen genieten van de vele mogelijkheden die op sportief en extra sportief 

gebied worden aangeboden; ongeacht of ze jeugd, recreant, senior of competitie zijn. 

We trachten zoveel mogelijk leden zo optimaal mogelijk in te zetten. Niet alleen spelende leden zijn belangrijk, 

als club zijn er ook sturende en helpende leden nodig. De leden die ambities hebben om de club mee te 

besturen zullen de gelegenheid krijgen om zich kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur of Dagelijks 

Bestuur. Daarbuiten hebben we nog de effectieve leden die mee het beleid van de club bepalen en 

vertegenwoordiger zijn van de aangesloten leden naar het Dagelijks Bestuur toe. En uiteraard mogen we de 

toegetreden leden niet vergeten die zich als helpende hand kandidaat stellen om de vele clubactiviteiten mee 

te helpen bewerkstelligen. 

Binnen onze sportclub hebben we buiten de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Effectieve Leden 

nog de Toegetreden Leden. Deze leden zijn de leden die zich aansluiten bij de club maar niet actief deelnemen 

aan het Dagelijkse Bestuur of als Effectief Lid. Aangezien deze Toegetreden Leden jaarlijks een ledenbijdrage 

overmaken aan de club en de totaliteit van deze bijdragen een van de belangrijkste bronnen van inkomsten is 

voor de club is het belangrijk dat we zoveel mogelijk Toegetreden Leden lid maken van onze club. 

Leden van wie hun sportieve carrière tot een einde is gekomen en die zich in het verleden meermaals hebben 

bewezen in dienst van de club en de badmintonsport hebben in onze club de mogelijkheid om aangesloten te 

blijven als erelid. Op deze manier worden ze bedankt voor hun loyaliteit en zullen ze in aanmerking komen om 

de clubactiviteiten op de voet te blijven volgen via de uitgestuurde communicatie en op regelmatige tijdstippen 

hieraan deel te nemen. 

DOELSTELLINGEN 

TOEGETREDEN LEDEN 

• Een gezond aantal toegetreden leden behalen; ideaal een 220-tal leden 

• Een evenwichtige verdeling over de deelgroepen behalen 

• Toegetreden leden die constructief willen meewerken aan het beleid van de club wordt aangeraden 

om effectief lid te worden 
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• Toegetreden leden kunnen steeds meewerken aan de organisatie van de clubevenementen 

ERELEDEN 

• Belonen van geëngageerde leden die om welke reden dan ook hun sportieve carrière moeten 

stopzetten 

• Alle ex-toegetreden leden die het verdienen erelid maken van de club 

• Regelmatig communiceren met de ereleden en ze uitnodigen voor de clubevenementen 

FINANCIELE PLANNING 

ALGEMEEN 

Een vereniging heeft maar recht van bestaan als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de 

dagelijkse werking van de club te garanderen. De Raad van Bestuur volgt de financiële staat van de club 

nauwlettend op. 

De financiële middelen komen in de eerste plaats van de ledenbijdrage die alle toegetreden leden ieder seizoen 

betalen, daarom is een zeer brede basis van toegetreden leden van cruciaal belang voor de gezonde financiële 

situatie van onze vereniging. Voorts zijn er nog inkomsten uit sponsoring en allerhande subsidies, beide heel 

belangrijke bronnen van inkomsten. 

Alvorens een seizoen van start kan gaan moeten de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt om de 

activiteiten op te starten. Elk van de activiteiten zullen ofwel voor de hele club ofwel voor een deelgroep 

worden georganiseerd. Daarom is het belangrijk om tijdens een lopend seizoen reeds te starten met het 

opmaken van een realistisch budgetplan voor het daaropvolgende seizoen. Er wordt dus telkens een begroting 

opgemaakt voor elke deelgroep alsook een voor de clubactiviteiten en het dagelijks beheer van de club. 

De Raad van Bestuur toetst gedurende een lopend seizoen het toegekende budget regelmatig met de actuele 

werkelijkheid. 

Een gezonde club heeft een gezonde balans tussen de uitgaven en de inkomsten, op die manier kan de club de 

toekomst aan. Daarom is het een cruciale doelstelling om de beschikbare middelen op peil te houden en 

voldoende reserve in te bouwen om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen zonder de continuïteit van de 

club in gevaar te brengen. Een begroting in evenwicht is daarom van cruciaal belang. Het is echter steeds 

mogelijk om voor bepaalde speciale jaren (bvb een jubileumjaar) extra budget vrij te maken om onze leden 

eens extra te verwennen. Zolang dit geen structurele maar slechts een eenmalige activiteit betreft en het 

kostenplaatje hiervoor kadert in een financieel plan dat op langere termijn de stabiliteit garandeert laat de club 

het niet na om voor al onze leden deze extra inspanning te doen. Voor dat jaar is de begroting uit evenwicht en 

overtreft het budget voor de uitgaven de geplande inkomsten. 

Een vzw heeft statutaire verplichtingen i.v.m. de jaarrekening; de opmaak, goedkeuring ervan alsook het tijdig 

indienen bij de griffie. Die verplichtingen worden elk jaar volledig nagekomen. 

Als vzw hebben we eveneens verplichtingen t.o.v. de dienst Belastingen en moeten we jaarlijks onze 

belastingsaangifte indienen, dit gebeurt altijd volgens de actueel geldende regels. 

DOELSTELLINGEN 

INKOMSTEN EN UITGAVEN 
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• Inkomsten en uitgaven boeken, opvolgen en vergelijken t.o.v. het vooropgestelde budget 

• Problemen met inkomsten en uitgaven melden en een oplossing vinden 

BUDGET 

• Budget opmaken, voorstellen aan Algemene Vergadering, laten goedkeuren en uitvoeren 

• Budget in evenwicht opstellen ; uitzonderlijk zal het uit evenwicht zijn voor extra activiteit 

• Regelmatig budgetcontroles uitvoeren , problemen melden en een oplossing zoeken 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

• Opstellen financieel jaaroverzicht, overlopen met financieel commissaris, rapporteren aan Algemene 

Vergadering en laten goedkeuren 

GRIFFIE RECHTBANK 

• Opmaken en indienen van de jaarrekening bij Griffie 

BTW AANGIFTE 

• Opmaken en indienen van de BTW aangifte bij het Ministerie van Financiën 

SPORTCOMMISSIE 

ALGEMEEN 

Elk toegetreden lid van BC Zwijndrecht vzw behoort tot een of meerdere deelgroepen van de club. Het is zeer 

belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de club en iedereen zijn ambities kan waarmaken. Elke deelgroep 

heeft echter zijn eigen specialiteiten. Niet alleen de sport in het algemeen is onderhevig aan veranderingen, er 

zijn steeds meer specifieke evoluties voor doelgroepen die dienen opgemerkt, opgevolgd en toegepast te 

worden om zo onze leden maximaal van hun sport te kunnen laten genieten. We mogen de uitdagingen die 

een gevolg zijn van de veranderingen niet schuwen en stellen onze sportieve toekomst veilig door zoveel 

mogelijk de trends te volgen. 

Daarom is het belangrijk dat binnen onze clubstructuur iedere deelgroep, elk met een specialisatie van de 

badmintonsport, een klankbord of werkgroep heeft die autonoom genoeg is om aan de noden van de 

belanghebbenden van de deelgroep te voldoen. Het Dagelijks Bestuur werkt samen met de 

eindverantwoordelijke van elke deelgroep en behoudt op die manier het totaal overzicht en geeft goedkeuring 

voor de ingediende voorstellen van elk van de deelgroepen; met de autonome werking van elke deelgroep als 

primair uitganspunt. Uiteraard worden alle activiteiten getoetst aan het vooropgestelde budget en gebeuren 

tijdens de budgetcontroles eventuele bijsturingen. 

Voorts versterkt de sportcommissie de samenwerking en integratie tussen de deelgroepen en komt ze met 

initiatieven om een positieve bijdrage te leveren aan onze doelstelling om het algemene clubgevoel te 

bevorderen. 

DOELSTELLINGEN 

WERKING SPORTCOMMISSIES 

• Uitwerken initiatieven ter bevordering van de integratie van de leden 

• Belangen van de leden van de deelgroepen behartigen 
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• Opvolgen van de sport specifieke evoluties eigen aan de deelgroepen 

• Plan opmaken voor de aanpak van de specifieke uitdagingen en behoeftes eigen aan de deelgroepen 

• De deelgroepen klaar maken en veilig stellen voor de toekomst 

INITIATIEVEN JEUGD, RECREANTEN, SENIOREN, COMPETITIE 

• Ieder lid betrekken bij activiteiten en uitnodigen om initiatieven naar voor te brengen 

• Open staan voor alle initiatieven 

• De initiatieven steunen en trachten tot uitvoering te brengen samen met de werkgroepen 

INTEGRATIE VAN SPELERS OVER DE DIVERSE GROEPEN 

• Bevorderen van de integratie van de deelgroepen in de club 

• De deelgroepen van de club dicht bij elkaar brengen en houden 

• Betrokkenheid over de deelgroepen heen creëren 

• Open staan voor initiatieven ter bevordering van integratie van de deelgroepen 

JEUGD 

ALGEMEEN 

De jeugd is een heel belangrijke deelgroep van onze club, veruit de meeste middelen worden ingezet op de 

uitwerking en uitvoering van een sterk en toekomstgericht jeugdsportbeleid in de club. 

Onze club richt zich op de totale jeugdgroep van 5 à 6 jaar tot 19 jaar. In de loop van hun badmintoncarrière is 

er mogelijkheid tot doorstroming naar de volwassenen, zowel op recreatief als competitief niveau. De heel 

competitieve spelers vinden sneller aansluiting en doorstroming door hun competitief engagement. De 

recreatiever ingestelde jeugdspelers stromen doorgaans op oudere leeftijd door naar recreatief 

volwassenbadminton. 

Voor de jeugd is het belangrijk om ze maximaal te begeleiden door training te geven om hun aandacht bij 

badmintonsport te houden en niet af te leiden naar de randactiviteiten die ze snel zouden aannemen. 

De jongste groep jeugdspelers geniet speciale aandacht, voor deze groep is het belangrijk om ze zo goed 

mogelijk te binden aan onze club en perfect op te leiden om op latere leeftijd mee het uithangbord van de club 

te worden.  

De club zet in op het behalen van het maximumniveau mogelijk voor elke individuele speler. Trainers met 

verschillende opleidingsniveaus (initiator tot A) zijn beschikbaar en worden veelzijdig ingezet in functie van de 

mogelijkheden en ambities die de jeugdspelers van hun groep hebben of kenbaar maken. Deze trainers hebben 

buiten badminton technische competenties eveneens competenties in het begeleiden van jeugd, inspelen op 

eventuele problemen, het creëren van een groepsgevoel, vader of moeder kunnen spelen en zo nodig harde of 

zalvende woorden spreken. Ethisch verantwoordde sportbegeleiding wordt bij ons hoog in het vaandel 

gedragen. Daarom is het belangrijk dat we bewust kiezen voor een gezonde mix van trainers, ieder heeft zijn 

kwaliteiten en die moeten we zo breed mogelijk inzetten. 

Het is onze absolute prioriteit om de investering in de jeugdwerking op termijn te laten lonen. 

Bij de aanwerving van jeugdspelers trachten we de jeugdspelers op zo jong mogelijke leeftijd kennis te laten 

maken met de badmintonsport en onze club. Dit gebeurt door sportpubliciteit op diverse niveaus. Eerst en 

vooral werken we samen met de gemeentelijke sportdienst om onze sport en club te promoten. Door jaarlijkse 
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actief mee te werken aan de Week van de Sportclub, de Naschoolse Sport, SVS en diverse stages krijgen we elk 

jaar een gezonde doorlichting van de jongeren in onze gemeente. Onze trainers zijn op die sessies in staat om 

te bekijken welke talenten er beschikbaar zijn om in te passen in onze jeugdwerking. Aangezien we vele jaren 

heel goed werk leveren met de jeugd hebben we immers een vrij hechte jeugdgroep gecreëerd, een groep die 

jaar na jaar zich voor de badmintonsport blijft engageren. Een belangrijk neveneffect hiervan is echter dat we 

met onze zaalcapaciteit aan onze grenzen zitten en niet de grote instroom kunnen genereren. Op de 

kennismakingsdagen kunnen de trainers de potentieel nieuwe jeugdspelers zien en beoordelen of ze zich goed 

kunnen integreren in de groep en daarenboven nog een meerwaarde voor onze club gaan betekenen. Zij 

komen in de eerste plaats in aanmerking voor aansluiting aangezien zij de latere doorstroming naar andere 

jeugdgroepen en volwassenen zullen maken, dus ze binden zich waarschijnlijk voor lange termijn aan de club. 

In het traject van de jeugdopleiding leiden we de jeugd in alle aspecten op. Niet alleen het badminton 

technische komt aan bod, individueel talent alsook het groeps- en clubgevoel staan bij ons hoog in het vaandel, 

een brede vorming in sociale integratie is een primaire doelstelling.  

Er ligt voor de jonge instromers een uitgestippeld Kyu traject klaar waarin een harmonisering van de technische 

capaciteiten wordt bewerkstelligd over de club- en regionale grenzen heen. Dit traject heeft het voordeel dat 

er veel administratie en documentatie beschikbaar is en onze trainers niet zelf het warm water moeten 

uitvinden. 

Op trainingen worden veel vaardigheden aangeleerd, dit in praktijk omzetten is echter niet zo evident voor een 

jeugdspeler. Om onze jeugd hierin maximaal te begeleiden biedt de club daarom de mogelijkheid voor de 

jeugdspelers om wedstrijden te spelen op ieders niveau. 

De PBA jeugdtornooien zijn hiervoor de ideale gelegenheid. De prioriteit van deze tornooien ligt niet zozeer op 

het competitieve maar vooral op het leren toepassen van de competenties, het leren omgaan met praktijk, het 

leren omgaan met mindere wedstrijden. Hierin is begeleiding noodzakelijk. Als club voorzien we binnen dit 

kader op enkele tornooien coaching. Er wordt nadien een coaching rapport opgemaakt waarvan de feedback 

zal verwerkt worden in de trainingen. Op die manier is er een optimalisatie van de trainingen in functie van het 

resultaat. 

In het begin van de tweede seizoenshelft richt de club een eigen PBA jeugdtornooi in met de bedoeling om 

onze eigen jeugdspelers die sinds september lid zijn van de club de mogelijkheid te geven om te proeven van 

dit tornooiconcept. Op dit tornooi worden ze maximaal begeleid, de club voorziet veel tellers, begeleiders en 

supporters. De eigen clubtrainers zijn doorgaans aanwezig om de jeugd te coachen en te begeleiden.  

Tevens is dit tornooi de ideale gelegenheid voor de ouders om kennis te maken met de club en de tornooien. 

We hopen met dit tornooi de spelers die capaciteiten hebben om mee te doen zich engageren om in het 

tornooicircuit mee in te stappen. 

Deelname van de club aan het tornooicircuit resulteert ook in externe visibiliteit en perceptie van onze 

jeugdwerking. Niet enkel onze jeugdspelers verdienen tornooipunten, ook de club verzamelt met elke 

deelname en winstwedstrijd punten. Op het einde van het seizoen wordt op de Algemene Vergadering van de 

PBA telkens een afroeping gedaan van de jeugdspelers die een tweede en eerste plaats hebben behaald binnen 

hun deelnamereeks. De clubs met de meeste deelnamepunten alsook de club met de meest performante 

jeugdwerking tov de tornooien worden telkens gemeld en ontvangen dus een prijs. Als goed werkende 

jeugdclub is het belangrijk om zo hoog mogelijk op deze ranking te eindigen aangezien deze een afspiegeling 

biedt over de vorderingen die we maken met onze jeugdinvesteringen. 

Een verdere logische voorzetting in het traject is de overstap naar competitie. De PBA beidt jeugdcompetitie 

aan op leeftijdsniveau. De reeksen zijn voor -13, -15, -18 en -19 in de jongenscompetitie en –17 en –19 in de 

meisjescompetitie, in de jongere reeksen zijn er helaas nooit voldoende ploegen om die reeksen in de vullen. 
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Gemengde jeugdcompetitie bestaat omwille van diezelfde reden niet.  

Onze club maakt de ambitie waar om in elke leeftijdsreeks minstens een ploeg in te schrijven om de natuurlijke 

doorstroming in jeugdcompetitie te bewerkstelligen. De jeugdspelers worden op aangeven van de trainers – 

die ze het beste kennen en weten of ze ervoor klaar zijn – gevraagd of ze hierin willen instappen. Er is 

voldoende begeleiding voor het merendeel van de wedstrijden. In elke jeugdploeg kiezen de jeugdspelers van 

de ploeg een ploegkapitein, zodoende worden andere vaardigheden zoals communicatie, initiatief, 

administratie eveneens bevorderd. 

De jeugdspelers worden op dit niveau geëvalueerd op hun technische en groepsprogressie. Gedurende het 

seizoen gebeuren de nodige bijsturingen. 

Als club bieden we ook elk jaar in de verschillende leeftijdsreeksen jeugdspelers aan voor de provinciale 

selectietrainingen. Talentvolle spelers worden op die manier in een groep met andere talentvolle spelers extra 

begeleid door toptrainers. 

Jeugdspelers die in hun vaardigheden zodanig gegroeid zijn dat ze zowel fysiek als technisch en mentaal in 

aanmerking komen om door te stromen naar de volwassenencompetitie kunnen in de mate van het mogelijke 

door de club ingepast worden in de volwassencompetitie. Verdere uitleg over onze visie en beleid hieromtrent 

kan je vinden in het deel betreffende competitiebeleid. 

De badmintonsport staat gelukkig niet stil en is zoals alles onderhevig aan evoluties. Voor onze club is het 

belangrijk om onze jeugdspelers op te leiden in functie van deze evoluties. Daarom bieden we onze trainers de 

mogelijkheid om zich voortdurend bij te scholen. 

De jeugdleden en hun ouders worden net zoals de leden van de andere deelgroepen geïnformeerd over alle 

clubevenementen en hiervoor ook uitgenodigd. Het is belangrijk dat we de jeugdgroep in alle activiteiten 

betrekken om zo de integratie van de deelgroepen naar elkaar toe bevorderen.  

Initiatieven vanuit de jeugdgroep om sportieve en extra-sportieve activiteiten te organiseren worden met 

plezier aangemoedigd en gesteund. 

Een goede band en verstandhouding met de ouders is van cruciaal belang om de jeugdspelers voor langere tijd 

aan de club te binden. Het is niet altijd gemakkelijk om de ouders ervan te overtuigen om zich op een of andere 

manier betrokken te maken bij de club en de vele aspecten ervan. Daarom is het belangrijk dat we met de 

jeugdgroep actief deelnemen aan de clubinitiatieven die deze integratie trachten te bewerkstelligen. Onze 

familiedag en clubfeest zijn initiatieven waarvoor we rekenen op veel betrokkenheid van de ouders en 

jeugdspelers. 

Er wordt ook tweemaal per jaar een vergadering met de ouders georganiseerd waarop wij als club ons 

voorstellen, de werking en mogelijkheden verduidelijken alsook openstaan voor feedback en werkpunten. 

DOELSTELLINGEN 

CLUB 

• Minstens één lid van de Sportcommissie Jeugd heeft een verantwoordelijkheid in het Dagelijks 

Bestuur 

• Minstens één lid van de Sportcommissie Jeugd assisteert de evenementenverantwoordelijke 

• Minstens vijf effectief leden vertegenwoordigen de jeugdspelers en helpen mee het clubbeleid te 

voeren 

JEUGDWERKING 
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• De club heeft de ambitie om met de jeugd een zo hoog mogelijk niveau te bereiken 

• Duidelijke planningen en bijhorende budgetten opmaken 

• De jeugdwerking maximaal inzetten in functie van het toegewezen budget 

• De club met een sterke jeugdwerking op de kaart zetten 

JEUGDLEDEN 

• Behoud huidige jeugdleden 

• Initiatieven ondernemen om niet-badmintonnende jeugd kennis te laten maken met de 

badmintonsport, badmintontalenten te ontdekken, bij voorkeur op jonge leeftijd 

• Steeds open staan voor aanwerving nieuwe talentvolle jeugdspelers, bij voorkeur op jonge leeftijd 

• Open staan voor talentvolle jeugdspelers die willen overkomen 

• Optimaal begeleiden jeugdleden doorheen hun badmintontraject 

• De jeugdleden een democratische inschrijvingsprijs laten betalen in verhouding tot de mogelijkheden 

die ze krijgen 

TRAJECT EN COMPETENTIES 

• Doelgerichte trajecten uittekenen voor jeugdleden en ze daar zo optimaal mogelijk doorheen loodsen 

• Competenties van de jeugdleden in kaart brengen, opvolgen en versterken 

• Ambities van de jeugdleden in kaart brengen en helpen verwezenlijken 

• Het Kyu traject implementeren in ons traject en de jeugd vanuit de jongste groep in dit traject laten 

doorstromen 

TRAININGEN 

• Zaalcapaciteit bekijken en zo maximaal mogelijk inzetten 

• Aanhouden van alle trainingsmogelijkheden en die verder uit breiden 

• Opdelen van de jeugdgroepen naar competentie, verwachtingen en de individuele ambities 

• In kleine groepen doelgericht en intensief werken met talentvolle en ambitieuze jeugdleden 

• De minder talentvolle of ambitieuze jeugdspelers groepstrainingen voorzien en trachten hun 

vaardigheden en ambities te versterken 

• Laten doorstromen van jeugdleden naar de trainingen die passen binnen hun competenties en 

ambities 

• Regelmatig de jeugdgroepen met elkaar laten trainen om hen onderling te motiveren en uit te dagen 

• De feedback van de coachingverslagen van de competitie en tornooien verwerken in de trainingen 

TORNOOIEN 

• Bekijken welke jeugdspelers klaar zijn om PBA jeugdtornooien eb volwassenentornooien te spelen 

• De jeugdspelers motiveren om deel te nemen aan zoveel mogelijk jeugdtornooien 

• Coaching voorzien op minstens 3 jeugd- en 2 volwassentornooien om alle deelnemers te begeleiden 

• Een coaching verslag opmaken van de gevolgde spelers met werkpunten en dit delen met de trainers 

• Op ons eigen tornooi moeten alle jeugdspelers die lid waren in september klaar zijn om deel te nemen 

COMPETITIEF 

• In alle leeftijdscategorieën in de jeugdcompetitie ploegen voorzien 

• Een instapploeg in volwassenencompetitie voorzien voor jeugdleden die de overstap kunnen maken 

• Een ploeg in meisjescompetitie voorzien 
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• Bekijken welke jeugdspelers klaar zijn om competitie te spelen en ze motiveren om dit te doen 

• Jeugdspelers met competentie en ambitie zover mogelijk laten doorstromen in de competitie rekening 

houden met de mogelijkheden binnen de ploegen en de competentie 

• Coaching voorzien op zoveel mogelijk jeugdcompetitiewedstrijden 

• Een coaching verslag opmaken van de gevolgde spelers met werkpunten en dit delen met de trainers 

• Per competitieploeg een jeugdlid trachten kapitein te maken in samenwerking met coach/ouder 

• De competitief ingestelde jeugd mee integreren in de competitiegroep van de volwassenen 

RECREATIEF 

• Recreatief ingestelde jeugdspelers groepstraining geven 

• De recreatief ingestelde jeugdspelers uitdagen en trachten hun ambities hoger te stellen 

• De recreatief ingestelde jeugdspelers mee integreren in de recreantengroep van de volwassenen 

TRAINERS 

• Breed aanbod van trainers en competenties voorzien, van trainers met zachte hand tot trainers die de 

jeugdspelers uitdagen op hoog niveau, van initiator tot en met trainer A niveau 

• Vaste trainerskern behouden en verder uitbreiden 

• Verzekeren dat er een vaste kern is die de absolute meerderheid van de trainingen geven 

• Trainers maximaal laten renderen in de groepen, zo efficiënt mogelijk met de jeugd laten omgaan 

• De trainers volgen de jeugdleden op de voet en evalueren hun competenties 

• De trainers delen alle informatie over de jeugdleden delen 

• De trainers wisselen ideeën uit 

• De trainers optimaliseren de trainingen en rapporteren en bespreken de werkpunten 

OPLEIDINGEN 

• De trainers en jeugdmedewerkers krijgen de mogelijkheid om hun eigen competenties te versterken 

door het volgen van externe opleidingen alsook organiseren van interne workshops 

COACHING  

• Elk jeugdlid dat deelneemt aan competitie of tornooien krijgt in de loop van het seizoen coaching 

OPVOLGING JEUGDSPELERS 

• Elk jeugdlid wordt opgevolgd, hun competenties en ambities bekeken en besproken 

KYU TRAJECT 

• Elk seizoen bekijken wat de nieuwe niveaus zijn in het Kyu traject en effectief jeugdleden inpassen 

• Spelers inpassen in het Kyu traject, ze hierin trainen en de examens afnemen 

• Geslaagde spelers laten doorstromen naar hoger Kyu traject, niet geslaagde spelers zo snel mogelijk 

laten herkansen 

• De spelers worden gemotiveerd om zichzelf volledig voor dit kwaliteitstraject te engageren 

PBA JEUGDSELECTIE 

• Elk seizoen bekijken we welke jeugdspelers in aanmerking komen voor de PBA jeugdselectie 

• De jeugdspelers die competentie en ambitie hebben in samenspraak met de ouders aanbieden aan 

PBA 
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• De jeugdspelers die bij de PBA selectie horen toch zoveel mogelijk trachten te integreren in de eigen 

jeugdwerking, dit ter bevordering en motivatie van de andere jeugdspelers 

TOPSPORT SELECTIE 

• De jeugdspelers die in aanmerking komen voor een topsport selectie in die keuze begeleiden 

• De jeugdspelers die bij de topsport selectie horen toch zoveel mogelijk trachten te integreren in de 

eigen jeugdwerking, dit ter bevordering en motivatie van de andere jeugdspelers 

VISIBILITEIT EN PERCEPTIE VAN DE CLUB ALS JEUGDSPORTCLUB 

• Zo hoog mogelijk eindigen op de ranking van jeugdsportclubs door deelname aan tornooien 

EVENEMENTEN 

• Extra activiteiten organiseren om de samenhorigheid onder de jeugdspelers te bevorderen 

• Deelnemen aan de evenementen georganiseerd door de club 

• Initiatieven bedenken, kenbaar maken aan de evenementenverantwoordelijke en helpen uitwerken 

COMMUNICATIE 

• De jeugdleden worden op de hoogte gehouden van alle clubinformatie 

• De jeugdleden worden op de hoogte gehouden van alle evenementen 

• De jeugdleden worden op de hoogte gehouden van jeugd aangelegenheden 

• De jeugdleden zullen steeds een positieve constructieve dialoog voeren met de effectieve leden en het 

Dagelijks Bestuur 

• De jeugdleden kunnen zelf bijdragen aan de communicatie door input te geven 

BETROKKENHEID OUDERS 

• Communicatie voor al onze evenementen zo optimaal mogelijk voeren 

• De ouders uitnodigen voor onze evenementen en zo betrekken bij de club 

• Tweemaal per seizoen een vergadering tussen de jeugdwerking en de ouders organiseren 

• Luisteren naar de feedback van de ouders en eventuele werkpunten verder uitwerken 

AANWERVING 

• Deelnemen aan de Week van de Sportclub, Naschoolse Sport, SVS, stages en kampen 

• Op deze evenementen talentvolle jeugdspelers ontdekken en uitnodigen naar de club 

RECREANTEN 

ALGEMEEN 

De recreatieve groep is een heel belangrijke hechte deelgroep van onze club, we zetten maximaal in op de 

uitwerking van een sterk en toekomstgericht recreatief sportbeleid in de club. 

Onze club richt zich op een recreatieve groep met spelers van alle leeftijden en niveaus. Beginnende recreanten 

verdienen bijzondere aandacht aangezien ze de badmintonsport nog niet kennen. Het is belangrijk dat ze zich 

welkom voelen in de club en begeleid worden zodat ze zo snel mogelijk geïntegreerd zijn. 
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Beginnende recreatieve badmintonners worden ontvangen door iemand van het bestuur, bij voorkeur de 

sportverantwoordelijke recreanten. De recreatieve spelers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de 

beginnende recreatieve spelers mee te integreren en badmintonplezier te schenken. 

Elk seizoen organiseert de sportverantwoordelijke recreanten trainingen gericht op de recreatieve spelers, 

zowel voor beginners als gevorderden. Op deze manier kan iedere speler zich verder bekwamen in de 

badmintonsport, afhankelijk van zijn individuele ambities. 

Recreanten die zich willen meten met recreanten van andere clubs krijgen de kans om zich in te schrijven voor 

recreantentornooien. De sportverantwoordelijke recreanten stuurt alle uitnodigingen voor de openstaande 

recreantentornooien naar de recreanten begeleid van uitleg over de inschrijvingsprocedure. Vanuit de club 

nemen we aan verschillende tornooien als groep deel, met de bedoeling om het groepsgevoel te bevorderen. 

De club geeft de recreatieve spelers met competitievere ambities de mogelijkheid om door te stromen naar de 

volwassenen competitie; zij mogen dan echter niet meer deelnemen aan de recreantentornooien omdat ze het 

competitiestatuut krijgen. Er bestaat echter ook een seniorencompetitie voor spelers vanaf 35 jaar. Deze 

competitie wordt op provinciaal niveau ingericht in gemengde en herenreeksen en staat open voor zowel 

competitiespelers als voor recreanten, het is dus een gezonde mix van recreanten en competitiespelers die 

ploegen kunnen vormen. Deelname aan deze competitie heeft niet tot gevolgd dat een recreatieve spelers het 

competitiestatuut krijgt. 

Iedere recreatieve speler die zich engageert voor seniorencompetitie krijgt de gelegenheid om een ploeg op te 

starten of in te schuiven in een bestaande ploeg, mits overleg met de sportverantwoordelijke recreanten en de 

ploegkapiteins van de bestaande ploegen. We proberen steeds zoveel mogelijk ploegen te laten deelnemen. 

We richten elk jaar eveneens een eigen recreantentornooi in waarvoor al onze recreanten worden uitgenodigd 

om deel te nemen. De niet-tornooispelers worden gemotiveerd om toch een keer te proeven van dit concept. 

De recreanten worden net zoals de leden van de andere deelgroepen geïnformeerd over alle clubevenementen 

en hiervoor ook uitgenodigd. Het is belangrijk dat we de recreantengroep in alle activiteiten betrekken om zo 

de integratie van de deelgroepen naar elkaar toe bevorderen.  

Initiatieven vanuit de recreantengroep om sportieve en extra-sportieve activiteiten te organiseren worden met 

plezier aangemoedigd en gesteund. 

De recreantengroep zal zich engageren om de doorstromende jeugdspelers mee te integreren bij de 

volwassenen. Niet elke jeugdspeler zal doorgroeien naar competitiespeler maar eerder op recreatief niveau 

van de badmintonsport blijven genieten, de jeugdspelers zullen hier in hun badmintontraject voordeel bij 

hebben en de integratie tussen de verschillende groepen zal hierdoor verbeteren. 

De recreatieve spelers zullen zich engageren om de jeugdwerking te helpen op het jeugdtornooi van 

Zwijndrecht.  

Er wordt minstens een recreatieve speler gevraagd die onze evenementenverantwoordelijke steun verleent. De 

initiatieven verdienen onze aandacht aangezien ze gericht zijn op het bevorderen van de samenhang tussen de 

clubleden. 

DOELSTELLINGEN 

CLUB 
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• Minstens één recreatief lid heeft een verantwoordelijkheid in het Dagelijks Bestuur 

• Minstens één recreatief lid assisteert de evenementenverantwoordelijke 

• Minstens vijf recreatieve leden zijn effectief lid en helpen mee het clubbeleid te voeren 

RECREATIEF 

• De club heeft de ambitie om met de recreanten een zo hoog mogelijk niveau te bereiken 

• De club zal zoveel mogelijk recreatieve leden aannemen 

• De club zal de recreatieve leden zoveel mogelijk speelgelegenheid aanbieden 

• De club staat open voor recreanten die van andere clubs willen overkomen 

• De recreatieve leden zullen een democratische inschrijvingsprijs betalen 

• Op deze manier de club met een sterke recreantenwerking op de kaart zetten 

COMPETITIEF 

• Mogelijkheid bieden om te evolueren naar competitiespeler 

• Mogelijkheid om deel te nemen aan de seniorencompetitie 

• Zoveel mogelijk ploegen in de seniorencompetitie 

TRAININGEN 

• Training organiseren voor beginnende recreanten 

• Training organiseren voor gevorderde recreanten 

TORNOOIEN 

• De recreatieve leden uitnodigen voor zoveel mogelijk recreantentornooien en andere tornooien 

waaraan ze mogen deelnemen 

• Met zoveel mogelijk spelers deelnemen aan zoveel mogelijk tornooien 

• Een eigen recreantentornooi aanbieden aan onze recreatieve leden 

EVENEMENTEN 

• Deelnemen aan de evenementen georganiseerd door de club 

• Initiatieven bedenken en kenbaar maken aan de evenementenverantwoordelijke 

• De evenementenverantwoordelijke helpen met het nemen en uitwerken van initiatieven 

COMMUNICATIE 

• De recreatieve leden worden op de hoogte gehouden van alle clubinformatie 

• De recreatieve leden worden op de hoogte gehouden van alle evenementen 

• De recreatieve leden worden op de hoogte gehouden van recreatieve aangelegenheden 

• De recreatieve leden zullen een positieve constructieve dialoog voeren met de effectieve leden en het 

Dagelijks Bestuur 

COMPETITIE 

ALGEMEEN 

De competitieve groep is een heel belangrijke deelgroep van onze club, we zetten maximaal in op de 

uitwerking van een sterk en toekomstgericht competitief sportbeleid in de club. 
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Een moderne toekomstgerichte badmintonclub zet naast jeugd en recreatief in op een maximaal competitief 

beleid. Het is enorm belangrijk om op middellange termijn de jeugdspelers die doorstromen een onderkomen 

in competitie te geven die perfect past binnen hun sportieve mogelijkheden en persoonlijke ambities. Enkel op 

die manier lonen de enorme investeringen en inspanningen die in de jeugd worden gedaan en minimaliseert 

het risico dat doorgestroomde jeugdspelers naar andere clubs verhuizen waar ze hun kansen wel voluit krijgen 

en kunnen nemen. 

Het is een must om jeugdspelers die er klaar voor zijn te laten integreren in de competitiegroep van de 

volwassenen om hun verdere badmintoncarrière te bevorderen. Die jeugdspelers worden op trainingsavonden 

en competitietrainingen geïntegreerd bij de volwassenen. Tevens krijgen ze de mogelijkheid om in te stappen 

in een bestaande ploeg of een nieuwe ploeg; dit uiteraard in functie van de nood binnen de competitieploegen 

en in lijn met de capaciteiten van de individuele jeugdspeler. Dit gebeurt steeds in dialoog met de 

sportverantwoordelijke jeugd, de trainers, de sportverantwoordelijke competitie en de ploegkapiteins. Elk 

seizoen is er een aftasting, de jeugdspelers worden zo maximaal mogelijk ingezet. 

Onze ambitieuze club zet elk seizoen zoveel mogelijk ploegen in voor de competitie. Het is belangrijk om deze 

ploegen op alle mogelijke niveaus in te zetten om ieders ambitie te kunnen laten waarmaken en de club zich zo 

breed mogelijk te presenteren. De club zet competitieploegen in van het laagste niveau voor de instappers in 

competitie alsook de topreeksen voor de topspelers. Tussen de basis en de top is er een groot niveauverschil. 

Dit verschil wordt opgevangen door in zoveel mogelijk niveaus vertegenwoordigd te zijn ; pakweg om de 2 

reeksen een ploeg. Op die manier kunnen ambitieuze spelers die willen en de capaciteit hebben doorschuiven 

en een plaats vinden op hun niveau. Dit biedt voor de spelers die afzakken eveneens de mogelijkheid om op 

een iets lager niveau nog steeds op hun niveau in competitie hun plezier te vinden. 

Het is zeer belangrijk om met elke competitiespeler te bekijken wat zijn maximale capaciteiten zijn en die in te 

zetten op zijn niveau. De sportverantwoordelijke competitie heeft hier de sleutelrol om de competitiespelers 

hun niveau en ambities alsook de ploegen met hun kapiteins, spelers en ambities door en door te kennen. Het 

is belangrijk voor de sfeer in de competitiegroep om verschuivingen naar boven of onder toe steeds in overleg 

met alle betrokkenen te doen. De ambities van een ploeg zijn in het hele verhaal belangrijk, in de 

badmintonsport heeft men in de volwassenencompetitie ploegen die ambitieus zijn om hoog te scoren maar 

eveneens ploegen waarvoor kameraadschap onder de spelers primeert en het reeksniveau niet zo heel 

belangrijk is.  

De club verleent steun aan alle types van competitieploegen en tracht ieders wensen in te willigen. Dit komt de 

sfeer binnen de competitieve groep ten goede. 

Er zijn altijd momenten dat er niet voldoende spelers beschikbaar zijn om in zoveel mogelijk reeksniveaus 

ploegen te kunnen inzetten en dus spelers hun competitief plezier geven. Dit geldt niet alleen voor de 

competitiewedstrijden op zich maar is eveneens van toepassing op de trainingsavonden. Indien we onze 

doorstromende jeugdspelers en competitiespelers geen ruim spelersaanbod kunnen bieden op de diverse 

niveaus dreigen we onze competitiespelers op bepaalde niveaus kwijt te geraken aan andere clubs die dit wel 

voldoende aanbieden, dat zijn wetmatigheden die eenmaal eigen zijn aan competitief niveau, niet alleen in de 

badmintonsport. Om deze problematiek het hoofd te bieden is het belangrijk om op tijd en stond open te staan 

voor spelers die onze spelersgroep willen komen versterken, dus een gezonde instroom behoort steeds tot de 

mogelijkheden. 

Er is sinds 2014 een ranking systeem van toepassing in de badmintonsport, dit systeem heeft als resultaat dat 

zich veel verschuivingen in de klassementen van de spelers voordoen. Door dit systeem is het heel belangrijk 

om onze competitiespelers zowel op training als op competitie en tornooien scherp te houden. Een moderne 
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totaalclub zet daarom in op een brede competitieve kern om die verschuivingen het hoofd te kunnen bieden, 

om het risico op competitieve leegloop te minimaliseren. 

Onze club richt elk jaar een internationaal competitietornooi in. Meer informatie hieromtrent vind je in het 

deel van de tornooien. 

De competitieve spelers engageren zich in onze club om de jeugdwerking te helpen op het jeugdtornooi van 

Zwijndrecht.  

Er wordt minstens een competitieve speler gevraagd die onze evenementenverantwoordelijke steun verleent. 

De initiatieven verdienen onze aandacht aangezien ze gericht zijn op het bevorderen van de samenhang tussen 

de clubleden. 

DOELSTELLINGEN 

CLUB 

• Minstens één competitief lid heeft een bestuursverantwoordelijkheid 

• Minstens één competitief lid assisteert de evenementenverantwoordelijke 

• Minstens vijf competitieve leden zijn effectief lid en helpen mee het clubbeleid te voeren 

COMPETITIEF 

• De club heeft de ambitie om zo breed en diep mogelijk competitie aan te bieden 

• De club neemt zoveel mogelijk competitieve leden aan als nodig 

• De club zoekt competitieve leden op alle niveaus, dus ook de tussenniveaus komen ruimschoots aan 

bod 

• De club staat open voor competitieve spelers die van een andere club willen overkomen 

• De club nodigt indien nodig competitieve spelers van ander clubs uit om voor de club te spelen 

• De club biedt de competitieve leden zoveel mogelijk speelgelegenheid 

• De competitieve leden betalen een democratische inschrijvingsprijs in verhouding tot de 

mogelijkheden die ze krijgen 

• Jeugd met competitieve ambities en competenties laten instromen in volwassenencompetitie 

• Recreanten met competitieve ambities en competenties laten instromen in volwassenencompetitie 

• Competitie aanbieden aan iedere speler met competitieve ambities 

• Iedere competitiespeler inschakelen in functie van ambities en mogelijkheden 

• Competitie aanbieden op zoveel mogelijke niveaus 

• Competitie aanbieden op het laagste niveau als instap 

• Competitie aanbieden op hoogst mogelijk niveau om maximale doorstroming te verzekeren en 

ambitieuze leden bij de club te houden 

• Op deze manier de club met een brede en sterke competitiewerking op de kaart zetten 

TRAININGEN 

• Jeugd laten instromen op momenten waarop vrij gespeeld wordt 

• Competitietraining aanbieden 

• Jeugd laten instromen op competitietraining voor volwassenen 

TORNOOIEN 

• De competitieve leden uitnodigen voor zoveel mogelijk competitietornooien 
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• Met zoveel mogelijk spelers deelnemen aan zoveel mogelijk competitietornooien 

• Een eigen internationaal competitietornooi aanbieden aan onze competitieve leden 

• Ons eigen internationaal competitietornooi op topniveau houden 

• Ambitieuze jeugdspelers aanmoedigen om deel te nemen aan de tornooien 

EVENEMENTEN 

• Deelnemen aan de evenementen georganiseerd door de club 

• Initiatieven bedenken en kenbaar maken aan de evenementenverantwoordelijke 

• De evenementenverantwoordelijke helpen met het nemen en uitwerken van initiatieven 

COMMUNICATIE 

• De competitieve leden worden op de hoogte gehouden van alle clubinformatie 

• De competitieve leden worden op de hoogte gehouden van alle evenementen 

• De competitieve leden worden op de hoogte gehouden van competitieve aangelegenheden 

• De competitieve leden zullen een positieve constructieve dialoog voeren met de effectieve leden en 

het Dagelijks Bestuur 

SENIOREN 

ALGEMEEN 

De seniorengroep is een heel belangrijke deelgroep van onze club, we zetten maximaal in op de uitwerking van 

een sterk en toekomstgericht seniorensportbeleid in de club. 

Op deze manier verzekeren we de aanwerving van senioren die kennis willen maken met de badmintonsport 

en deel willen uitmaken van een toffe sportclub alsook de doorstroming van eigen leden met aanbod van meer 

sportmogelijkheden. 

DOELSTELLINGEN 

CLUB 

• De club heeft de ambitie om met de senioren een zo hoog mogelijk niveau te bereiken 

• Minstens één senior heeft een bestuursverantwoordelijkheid 

• Minstens één senior assisteert de evenementenverantwoordelijke 

• Minstens vijf senioren leden zijn effectief lid en helpen mee het clubbeleid te voeren 

SENIOREN 

• De club heeft de ambitie om met de senioren een zo hoog mogelijk niveau te bereiken 

• De club zal zoveel mogelijk senioren aannemen 

• De club zal de senioren zoveel mogelijk speelgelegenheid aanbieden 

• De club staat open voor senioren die van andere clubs willen overkomen 

• De senioren zullen een democratische inschrijvingsprijs betalen 

• Op deze manier de club met een sterke seniorenwerking op de kaart zetten 

COMPETITIEF 

• Mogelijkheid om deel te nemen aan de seniorencompetitie 
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• Zoveel mogelijk ploegen in de seniorencompetitie 

TRAININGEN 

• Training organiseren voor beginnende senioren 

• Training organiseren voor gevorderde senioren 

•  

EVENEMENTEN 

• Deelnemen aan de evenementen georganiseerd door de club 

• Initiatieven bedenken en kenbaar maken aan de evenementenverantwoordelijke 

• De evenementenverantwoordelijke helpen met het nemen en uitwerken van initiatieven 

COMMUNICATIE 

• De senioren worden op de hoogte gehouden van alle clubinformatie 

• De senioren worden op de hoogte gehouden van alle evenementen 

• De senioren worden op de hoogte gehouden van competitieve aangelegenheden 

• De senioren zullen een positieve constructieve dialoog voeren met de effectieve leden en het Dagelijks 

Bestuur 

TORNOOIEN 

ALGEMEEN 

BC Zwijndrecht vzw behandelt alle deelgroepen van de club betreffende activiteiten op gelijke voet en biedt 

voor iedereen de mogelijkheid bieden om aan een eigen tornooi op eigen niveau deel te nemen. We besparen 

tijd noch moeite om dit allemaal rond te krijgen. 

De focus op onze tornooien is steeds tweeledig. In de eerste plaats dragen we het motto “deelnemen is 

belangrijker dan winnen” hoog in het vaandel. Anderzijds komt eenieder die bovenop het plezier van 

deelnemen aan een tornooi de meer competitieve uitdaging aangaat ruimschoots aan bod op zijn niveau. 

Voor elk wat wils dus! 

INTERNATIONAAL COMPETITIETORNOOI 

Voor het internationaal competitietornooi moeten we geen tekeningetje van de ambities maken. 

Vanwege het huidige competitieve ranking karakter doet onze club die al vele jaren een internationaal 

toptornooi organiseert alles om het statuut van toptornooi te behouden. Niet alleen brengt door het nieuwe 

ranking systeem en een reorganisatie van de tornooiprincipes op termijn enkel een toptornooi voldoende 

financiële middelen voor de club en gelegenheid voor spelers om punten te verdienen en verdedigen. Dit zijn 

externe factoren die gevolgen hebben voor badminton als competitieve sport en we moeten die dus het hoofd 

bieden om op middellange termijn onze club op competitieniveau te houden. Aangezien op toptornooien de 

reeksen zo hoog mogelijk worden ingeschreven en we voorlopig geen zaalcapaciteit hebben om groei van ons 

tornooi mogelijk te maken is er een optie om naast de D-reeks ook de C2/C1 te laten vallen om zo voldoende 

plaats te genereren voor de noodzakelijke hoge reeksen. We kiezen er echter voor om op ons eigen 

internationaal tornooi alsnog de C2/C1 reeks aan te bieden zodat onze eigen spelers op dat niveau alsook de 

opkomende jeugdspelers kunnen deelnemen. Dit gaat echter ten koste van het aantal beschikbare plaatsen in 

C2/C1. Onze eigen spelers krijgen bericht zodra de inschrijvingsperiode opent om zo hoog mogelijk op de 
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inschrijvingslijst te komen, na het opvullen van de hoogste spelers van de ranking zal het first come first serve 

principe gelden waar come de inschrijvingsdatum is en serve de mogelijkheid tot deelname. 

We betrekken ons als club de zoveel mogelijk bij de plannen van de uitbreiding van de sporthal om vanaf het 

moment dat de uitgebreide infrastructuur beschikbaar komt die optimaal te kunnen benutten in de verdere 

groei van het internationale tornooi. 

RECREANTENTORNOOI 

De recreanten zijn vrij om hun tornooiambities te kiezen, wel verwachten we zoveel mogelijk van onze eigen 

recreatieve deelnemers op ons recreantentornooi. 

PBA JEUGDTORNOOI 

De focus van het jeugdtornooi ligt vooral op het toepassen van de vaardigheden die de jeugdleden aanleren op 

de trainingen, een belangrijke aanvulling in hun leertraject. 

Aangezien de club enorm investeert in de jeugd en hun opleidingstraject is het belangrijk dat onze jeugdspelers 

praktijkervaring opdoen. Een jeugdtornooi in de eigen gekende sporthal is de uitgelezen gelegenheid om 

maximaal begeleid te worden, er zijn immers zeer veel van onze meer ervaren spelers aanwezig die dag om 

alles in goede banen te leiden en onze jeugdspelers te begeleiden. Op die manier worden ze vanzelfsprekend 

gebeten door de microbe en gaan ze zich engageren om meer jeugdtornooien te gaan meedoen. 

Het is als organiserende club heel belangrijk om zoveel mogelijk spelers aan ons eigen jeugdtornooi te laten 

deelnemen, op die manier leren ze de spelers van andere clubs kennen en vice versa. Kwestie dat onze zeer 

goede jeugdwerking een positief klankbord krijgt naar de buitenwereld toe. 

CLUBKAMPIOENSCHAP 

Het jaarlijkse clubkampioenschap is de ideale gelegenheid om de leden van alle deelgroepen van de club samen 

te krijgen op een badmintonevenement. De bedoeling is steeds om er een sportieve fundag van te maken die 

op het einde toch nog een winnaar geeft in de verschillende reeksen. 

Deze gelegenheid is een clubevenement waaraan ieder lid kan deelnemen.  

Voor de jeugd wordt het clubkampioenschap in jeugdkring georganiseerd. Het is voor de jongere jeugdspelers 

opportuun om zich te meten met leeftijdsgenoten en het verschil met de volwassenen is veel te groot. We 

hopen elk jaar dat iedereen deelneemt aan dit tornooi en we uiteindelijk zeer goede wedstrijden zien gespeeld 

worden. Het komt de band tussen de jeugdspelers zeker ten goede. 

Aansluitend kunnen de betere jeugdspelers zich die dag eveneens meten met de volwassenen en inschrijven 

voor het clubkampioenschap in de respectievelijke recreanten- of competitiegroep. Of in de volwassenengroep 

indien er wordt beslist om het tornooi gezamelijk te spelen, dus recreanten en competitiespelers mengen. 

De bedoeling van het clubkampioenschap is om op het einde van de dag de clubkampioen te kennen, ervoor te 

zorgen dat iedere speler voldoende uitdaging heeft genoten en dat er dolle pret gemaakt is.  

Deze dag is een algemene integratiedag, daarom hopen we ieder jaar veel van onze leden te mogen 

verwelkomen. 

DOELSTELLINGEN 

• Zoveel mogelijk van onze eigen leden motiveren om deel te nemen 



 

BC Zwijndrecht vzw. - Beleidsplan 2015 - 2018 

 

26

13/06/2015 

• De deelnemers zoveel mogelijk sportieve uitdaging aanbieden 

• Ervoor zorgen dat de ganse club betrokken is bij de tornooiactiviteiten 

• Zorgen dat voldoende spelers uit alle deelgroepen een helpende hand toesteken op een activiteit van 

een andere deelgroep of op gezamelijke tornooiactiviteiten zoals het clubkampioenschap 

ACTIVITEITEN EN INTEGRATIE 

ALGEMEEN 

Het is voor een club die verschillende specifieke deelgroepen in zijn organisatie en ledenbestand heeft met elk 

zijn eigen behoeftes en werking vanzelfsprekend zeer belangrijk om de samenhorigheid tussen de deelgroepen 

– het clubgevoel – niet uit het oog te verliezen en te stimuleren. Dit gebeurt niet alleen op badmintondagen 

maar eveneens door initiatieven voor evenementen die binnen een deelgroep plaatsvinden en evenementen te 

organiseren die de integratie van de deelgroepen met elkaar bevorderen. 

Uiteraard kan de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur niet alle ideeën zelf bedenken, hoewel er al redelijk 

wat initiatieven zijn genomen om de samenhang van de club te bevorderen. Om deze integratiedoelstellingen 

te behalen heeft de club de hulp nodig van alle leden, door ideeën naar voor te brengen en de initiatieven mee 

uit te werken. 

We zijn ervan overtuigd dat als iedereen zijn steentje bijdraagt we een warme club zijn waar iedereen met 

iedereen overweg kan. 

DOELSTELLINGEN 

ACTIVITEITEN EN INTEGRATIE 

• Leden uit elke deelgroep aanmoedigen om initiatieven te nemen en ideeën te formuleren 

• Leden uit de diverse deelgroepen presenteren zich op de evenementen van andere deelgroepen 

• Nieuwjaarsreceptie organiseren met zoveel mogelijk deelnemers 

• Kwis organiseren met zoveel mogelijk deelnemers 

• Familiedag organiseren met zoveel mogelijk deelnemers 

• Clubfeest organiseren met zoveel mogelijk deelnemers 

• Nieuwe ideeën uitwerken 

INFRASTRUCTUUR 

ALGEMEEN 

Er is geen sprake van een indoorsport zonder voldoende en goede infrastructuur. 

Deze infrastructuur is geen vanzelfsprekendheid en komt er alleen maar doordat het Dagelijks Bestuur zijn 

noden vertaalt in aanvraag van infrastructuur bij de sportdienst van de gemeente. De toewijzing en planning 

van de sportinfrastructuur wordt op de voet opgevolgd en zal zo optimaal mogelijk worden ingezet voor onze 

clubleden. Ook voor de andere evenementen zullen we de capaciteit moeten aanvragen. Indien de capaciteit in 

Zwijndrecht niet voldoende is wordt er steeds uitgekeken naar mogelijkheden in naburige gemeentes. 

Het is vanzelfsprekend dat we de toegewezen infrastructuur als een goede huisvader behandelen en er zorg 

voor dragen. 
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DOELSTELLINGEN 

BESCHIKBAARHEID 

• Zoveel mogelijk speelgelegenheid aanvragen bij de sportdienst in de hoop zoveel mogelijk speeluren 

te krijgen 

• Bij wijzigingen in de planning zullen de leden zo snel mogelijk worden ingelicht 

• Iedereen betrekken bij het opzetten van de velden en opruimen van de velden, afval en shuttles 

BEREIKBAARHEID 

• De bereikbaarheid van de sporthal communiceren met de leden en bezoekers (tornooien, competitie) 

BEZETTING 

• De speeluren zo efficiënt mogelijk verdelen over de deelgroepen 

• In de verdeling de noden van de individuele deelgroepen maximaal behartigen 

CAPACITEIT 

• Ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar hebben 

• Bij de uitbreidingsplannen van de sporthal eerste betrokken partij zijn en trachten zoveel mogelijk 

gelegenheid te bekomen 

ONDERHOUD 

• Zorg dragen voor de infrastructuur en de geldende regels respecteren 

SUBSIDIES 

ALGEMEEN 

Buiten de inkomsten van de lidgelden zijn de inkomsten uit subsidies de belangrijkste bron van inkomsten voor 

onze sportclub. 

De inkomsten uit subsidies komen vooral uit de jeugdwerking en alle activiteiten daarrond. De subsidie 

verantwoordelijke zoekt steeds naar alle mogelijke subsidieprogramma’s, bekijkt ze grondig en zoekt naar een 

zo optimaal mogelijke inzet van onze club om zoveel mogelijke subsidiepunten en bijhorende financiële 

beloning te ontvangen. 

DOELSTELLINGEN 

GEMEENTELIJKE IMPULSSUBSIDIES VOOR TRAINERS EN OPLEIDINGEN 

• Zoveel mogelijk items inbrengen 

• Verder bekijken van mogelijkheden tot optimaliseren impulssubsidies 

• Extra activiteiten organiseren om te optimaliseren 

GEMEENTELIJKE KWALITEITSSUBSIDIES VOOR JEUGDWERKING OVER EEN HEEL SEIZOEN 

• Zoveel mogelijk items inbrengen 

• Verder bekijken van mogelijkheden tot optimaliseren kwaliteitssubsidies 

• Extra activiteiten organiseren om te optimaliseren 
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JEUGDBADMINTON+ KWALITEITSSUBSIDIES VOOR JEUGDWERKING 

• Zoveel mogelijk items inbrengen 

• Verder bekijken van mogelijkheden tot optimaliseren kwaliteitssubsidies 

• Extra activiteiten organiseren om te optimaliseren  

NIEUWE OF ANDERE SUBSIDIES 

• Steeds de ‘markt’ afschuimen om nieuwe bronnen van subsidies te ontdekken en ervoor te zorgen dat 

we die ook kunnen aanspreken 

SPONSORING 

ALGEMEEN 

Buiten de inkomsten van de lidgelden en subsidies zijn de inkomsten uit sponsoring een belangrijke bron van 

inkomsten voor onze sportclub. 

De sponsor verantwoordelijke zoekt steeds naar alle mogelijke sponsors, bekijkt ze grondig en zoekt naar een 

zo optimaal mogelijke inzet. Niet alle sponsors zijn bereid om voor de club in zijn totaliteit budget vrij te maken, 

het is de taak van de verantwoordelijke sponsoring om zoveel mogelijk middelen vrij te krijgen voor een zo 

breed mogelijke deelgroep. Elke sponsor is echter van tel dus eveneens sponsors die kleinere projecten willen 

sponsoren binnen de club zullen welkom zijn om hun bijdrage te leveren. Via de verantwoordelijke PR worden 

de sponsors op de hoogte gehouden van de activiteiten en zullen ze de uitnodigingen ontvangen. 

De sponsorverantwoordelijke stelt een sponsordossier samen en onderhoudt dit dossier. Het dossier wordt 

voorgelegd aan en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 

DOELSTELLINGEN 

• Opstellen, goedkeuren en onderhouden van een sponsordossier 

• Zoeken naar, contacteren en contracteren van sponsors 

• Naleven van sponsorcontracten 

PUBLIC RELATIONS 

ALGEMEEN 

Public Relations is voor elke organisatie van cruciaal belang. Het bevordert de communicatie en zorgt ervoor 

dat iedereen op de juiste momenten de gepaste informatie beschikbaar heeft. 

In deze moderne tijden zijn de digitale communicatiemiddelen primair en focust de club zich vooral op dit soort 

communicatie om zo efficiënt mogelijk alle belanghebbers op de hoogte te brengen. 

Het is heel belangrijk dat we informatie en evenementen kenbaar maken aan onze clubleden, naar de externe 

belanghebbenden en diverse betrokken organisaties en persgroepen. Op deze manier plaatsen we onze club op 

de kaart en geven kenbaarheid van onze werking, evenementen en resultaten en creëren we visibiliteit van de 

club naar de buitenwereld toe. 

DOELSTELLINGEN 
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INTERNE COMMUNICATIE 

• Accurate informatie publiceren op de website 

• Op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief uitsturen 

• Een nieuwsflash uitsturen op momenten dat het nodig is 

• Via een Facebook groep communiceren, evenementen kenbaar maken en foto’s publiceren 

• Via email communiceren 

EXTERNE COMMUNICATIE 

• Artikels in de geschreven pers laten plaatsen 

• De regionale TV betrekken bij grote evenementen 

• Evenementen en informatie laten publiceren in de Gemeentelijke infobrochure 

• Evenementen laten publiceren op de Gemeentelijk infoborden 

• Evenementen laten publiceren op de website van de gemeente 

• Evenementen laten publiceren op de website van de PBA 

• Evenementen laten publiceren op de website van de Badminton Vlaanderen 

• Evenementen laten publiceren op de website van de Belgische Badminton Federatie 

INFOBROCHURE 

• Door up-to-date infobrochure niet-leden nodige informatie geven over de club en contactpersonen 

van de club 

ICT 

ALGEMEEN 

Als moderne sportclub kunnen we enkel communiceren over en beheer doen van onze dagelijkse activiteiten 

door gebruik te maken van de moderne middelen die we beschikbaar hebben. 

Deze ICT middelen vragen specifieke kennis. De ICT verantwoordelijke bekijkt de bestaande en gebruikte 

middelen en zal aanbevelingen geven over het gebruik van deze middelen. Nieuwe mogelijkheden worden zo 

niet uitgesloten. Het is van het grootste belang om de gebruikers van deze middelen te gidsen in het efficiënt 

gebruik hiervan. 

DOELSTELLINGEN 

WEBSITE 

• Een verantwoordelijke hebben die de informatie op de website up-to-date houdt 

• Ervoor zorgen dat de gegevens voor publicatie op de website bij de verantwoordelijke terecht komt 

FACEBOOK 

• Een verantwoordelijke hebben die de administratie doet van de facebook groep 

• Ervoor zorgen dat onnodige informatie wordt verwijderd, met spam zijn we niets gewonnen 

• Ervoor zorgen dat nodige informatie gepubliceerd wordt, alle gedeelde informatie komt de club en zijn 

leden ten goede 

• Alle evenementen aanmaken als evenement op de Facebook pagina 
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LEDENADMINISTRATIE 

• Module ontwikkelen die ervoor zorgt dat er gecentraliseerde ledenadministratie mogelijk is 

• Ervoor zorgen dat deze module uitgebreid wordt met trainingssessies, zodat aanwezigheden op 

trainingen kunnen geregistreerd worden 

• Deze modules moeten rapporten genereren die gebruikt worden voor subsidieaanvragen 

• Een module aanbieden waarmee de trainers de individuele jeugdspelersfiches kunnen aanvullen en de 

spelers hun traject uitwerken, de informatie is dan automatisch gedeeld met de andere trainers 

SAMENGEVAT 

• Club met duidelijke structuur, ambities en beleid 

• Ambitieuze, toonaangevende , progressieve en financieel gezonde badmintonclub zijn 

• Badmintonsport aanbieden aan jong en oud, beginners en gevorderden 

• Badmintonsport aanbieden op ieders niveau, zowel recreatief als competitief 

• Elke deelgroep zijn autonomie in zijn organisatie bieden 

• Iedere badmintonspeler een kwaliteitsvol competentietraject aanbieden 

• Iedere badmintonspeler een competentietraject op zijn niveau ondersteunen d.m.v. training en 

begeleiding 

• Iedere deelgroep zoveel mogelijk kwalitatieve sportgelegenheid aanbieden 

• Open staan voor groei in aanbod spelers en infrastructuur 

• De evoluties en nieuwe trends in de badmintonsport op de voet volgen en toepassen 

• Extra-sportieve activiteiten aanbieden 

• Een hechte badmintonclub vormen over de deelgroepen heen 

• Communicatie en dialoog primeert 

• Onze leden betrekken bij de organisatie van de club en de evenementen 

• Onze leden en externe partners actief betrekken bij het beleid 

• Het vooropgestelde beleid met doelstellingen zo maximaal mogelijk bereiken 


