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DOELSTELLINGEN 

 Goed georganiseerde club verder uitwerken 

o Onderhouden missie, visie, beleid, opstellen en behalen beleidsdoelstellingen 

o Extra bestuurders en helpers aan organigram toevoegen 

o Leden betrekken bij beleid en doelstellingen 

 Optimale sportinfrastructuur verzekeren 

o Opvolgen bouwdossier 

o Belangen van de club verdedigen bij Sportdienst en gemeente 

o Uitbreiding infrastructuur en extra mogelijkheden trachten te bekomen 

o Zorgen dat we het volledige seizoen voldoende badminton kunnen aanbieden 

o Zorgen dat onze evenementen goed kunnen plaatsvinden 

 Financieel gezonde club blijven 

o Budget onder controle houden 

o Extra inkomsten door subsidies en extra acties optimaliseren 

 Ambities van grote club waarmaken 

o Bijkomende jeugd, recreanten, senioren 55+ en competitiespelers aanwerven 

o Bestaande ledenbestand optimaal behouden 

o Tornooien op alle niveaus aanbieden en uitbreiden 

o Competitie op alle niveaus aanbieden en uitbreiden 

 Ambities van de leden waarmaken 

o Voldoende speelgelegenheid op ieders niveau aanbieden 

o Ambities van de club alsook de spelers mogelijk maken 

o Spelers uitdagen, motiveren en mogelijkheid geven om verder te groeien 

 Kwaliteitsvolle opleiding bieden 

o Trainingen aanbieden voor alle doelgroepen en spelers die zich willen verbeteren 

o Competentietrajecten voor jeugdspelers uitwerken en groepen efficiënt indelen 

o Kyu trajecten voor jeugd uitwerken 

o MultiMove integreren in jeugdtrainingen 

o Begeleiden jeugd op competitie en tornooien 

o Competenties trainers verhogen door opleidingen te organiseren en aan te bieden 

 Integratie van de groepen met elkaar bevorderen 

o Jeugd meer laten integreren met volwassenen naagelang competentie 

o Volwassenen en senioren 55+ met elkaar integreren (speelavonden en clubdag) 

o Initiatieven nemen of laten nemen voor integratie over ganse club 

 Clubdag, teamevenement organiseren 

 Deelnamegraad aan kwis verhogen 

 Nieuwjaarsreceptie meer promoten 

 Familiedag organiseren 

 Wandeling of andere uitstap organiseren 

 Jeugdinitiatieven (halloweenwandeling, filmavond, casino, pretpark, w-end) 


