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Aanwezig: Paul Jansen Schoonhoven (De Merenwiek), Angelique van den Berg (SV ROAC), Joyce Evers 

(SV ROAC), Georgy Gomon (LUSV), Yeroen Schouten (LUSV), George-Jan Le Roy (De Spotvogels), 

Peter van der Voort (Dynamo Sassem), Daphne Latour-Oldenhof (Badminton Nederland). 

 

Punten aanwezige clubs 

- Merenwiek (Paul) vertelt wat er momenteel speelt bij de club: 

 veel afhakers door blessures 

o Daphne vertelt over het blessurepreventie-onderzoek van Badminton Nederland in 

samenwerking met Universiteit Maastricht. Dit onderzoek moet leiden tot een 

gefundeerd blessurepreventieprogramma voor clubs en spelers. 

 de club organiseert clinics op de basisschool i.s.m. gemeente, waarbij de club alleen hoeft te 

zorgen voor de trainer. Als follow up kunnen de kinderen na de clinic een paar lessen gratis 

meedoen bij de vereniging. 

 Merenwiek heeft een trainer die overdag beschikbaar is, waardoor deze scholenclinics mogelijk 

zijn. Maar bij andere clubs is de beschikbaarheid van een trainer overdag vaak de bottleneck.  

o Daphne vertelt over de plannen en ontwikkelingen omtrent schoolbadminton. 

Binnenkort zullen hiervoor promotiematerialen beschikbaar komen.  

o Een ander punt waarover wordt nagedacht is het opzetten van een trainerspoule waaruit 

clubs kunnen putten voor bijvoorbeeld een trainer overdag. 

- ROAC (Angelique en Joyce): 

 BC Apollo is inmiddels opgegaan in de omnivereniging ROAC in Rijpwetering. Als 

badmintonafdeling zitten ze nu in de opbouwende fase. 

 Wel merken ze al dat er nieuwe aanwas komt (9 nieuwe seniorleden en 2 jeugdleden). Dit 

betekent ook dat er veel nieuwe/beginnende spelers zijn: deze spelers krijgen een uur training 

aangeboden en daarna worden wedstrijden gespeeld gemixt met bestaande spelers. Dit om 

kliekjesvorming te voorkomen. 

=> tip George-Jan: laat het eerste half uur afhangen door de clubleiding (‘rackettrekken’) 

en biedt het tweede half uur gelegenheid om zelf af te hangen. Dan blijft het voor 

iedereen leuk.  

 Vanuit ROAC wordt van leden verwacht vrijwilligerswerk te doen om de binding met de club te 

versterken. Dit is eventueel af te kopen als je het niet wilt. De organisatie rondom alle 

vrijwilligerstaken worden geleid door een vrijwilligerscoördinator. Dit functioneert goed.  

- Dynamo Sassem (Peter):  

 De club organiseert kennismakingslessen voor badminton tijdens de vakantie. In zo’n week 

maken circa 40-50 kinderen kennis met de sport, maar weinig kinderen blijven ook bij de club 

hangen. Peter ervaart dat badminton vaak als tweede sport wordt gezien, mede omdat het 

competitieseizoen zo kort is. Op deze manier kun je de kinderen geen volwaardige sport bieden. 

 Dynamo Sassem heeft behoefte aan veel meer kortere competitiewedstrijden voor jeugd. 

Ondanks de bedenkingen van sommige clubs zal Daphne dit punt bij de RCW aankaarten en 

vervolgen. 

 Net als ROAC had de club 10 jaar geleden vrijwilligerswerk verplicht voor leden. Hiervoor zijn 

destijds alle functies opgesplitst naar kleinere taken. Uit die actie is een vaste club vrijwilligers 

ontstaan waardoor de verplichting in het vrijwilligersbeleid nu weer is losgelaten. Dit kan dus een 

manier zijn om vrijwilligerstekort op te lossen. 

 



- De Spotvogels (George-Jan):  

 De club is momenteel druk met het goed regelen van zaken rondom aansprakelijkheid van club 

en clubbestuur. Hiervoor hebben ze ook informatie ingewonnen bij Badminton Nederland: 

http://www.badminton.nl/vereniging/verenigingszaken/verzekeringen.  

 Daarnaast wordt er in het bestuur gesproken over het instellen van VOG-beleid.  

o Meer informatie over VOG-beleid en het (gratis) aanvragen van VOG’s in de sport is te 

vinden op: http://www.badminton.nl/vereniging/verenigingszaken/seksuele-intimidatie.  

 Wat betreft het vrijwilligersbeleid is bij De Spotvogels het uitgangspunt het persoonlijk 

aanspreken van leden/vrijwilligers. Door te zorgen dat je een goed beeld hebt van wie wat leuk 

vindt en o.b.v. die kennis mensen aanspreekt is de succeskans een stuk groter. 

- LUSV (Georgy en Yeroen):  

 LUSV stelt voor een intern toernooi voor het cluster Leiden te organiseren. Het toernooi zal in de 

periode van de carnavals- of voorjaarsvakantie worden georganiseerd met een indeling op 

niveau (beginners, gevorderden). Voorstel is een tweedaags weekendtoernooi. 

 Bij LUSV hebben meerdere spelers interesse om ook op andere avonden te spelen. Het 

gelegenheid bieden voor gecombineerde speelavonden is mogelijk een onderwerp voor de 

volgende bijeenkomst. 

 

Punten BNL n.a.v. besproken onderwerpen 

 Goed voorbeeld van samenwerking in Achterhoek voor ledenwerving: probeerbadminton.nu. 

Meer informatie hierover is te vinden op: www.probeerbadminton.nu en op 

http://www.badminton.nl/nieuws/samen-verenigen-probeer-badminton-in-10-lessen.  

 Mogelijkheid tot aanvragen van financiële ondersteuning door Badminton Nederland bij 

samenwerkingsinitiatieven. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

o Het moet badmintongerelateerd zijn. 

o Er zijn minimaal 3 lidverenigingen betrokken. 

o Er wordt minimaal €200 aangevraagd en maximaal €1000; dit mag 50% van de totale 

begroting bedragen. 

Meer informatie: http://www.badminton.nl/nieuws/samenwerken-beloont.  

 Badminton Nederland organiseert dit najaar 5 Masterclasses ‘presteren met communiceren’.  

o Tip: Masterclass op 12 december in Bodegraven 

o Meer informatie: http://www.badminton.nl/nieuws/masterclass-presteren-met-

communiceren.  

 

Actiepunten overleg 

 Uitwerken idee thema-avond ‘regionale jeugdcompetitie najaar’ in overleg met RCW Zuid-West 

en Peter. 

 Suggestie Paul om in verenigingszoeker niet alleen zoeken op plaatsnaam, maar ook te zoeken op 

kaart of op sporthal wordt door Daphne doorgezet aan de webbeheerder van badminton.nl. 

 Delen van informatie over thema’s die in het overleg zijn besproken: zie linkjes in het verslag. 

 Versturen uitnodiging door LUSV voor het ‘Leidse cluster’-toernooi. 
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