
  BUDGET SAMEN VERENIGEN  

 
 

Voor het aanvragen van een bijdrage geldt een aantal voorwaarden: 
1. Het initiatief draagt bij aan het doel ‘samen verenigen’, dat wil zeggen kennisuitwisseling 

en/of samenwerking tussen badmintonverenigingen, meer dan een eenmalige ontmoeting. 
2. Het initiatief is badmintongerelateerd. Een aanvraag voor een gezamenlijk bowlinguitje met 

meerdere clubs voldoet hier bijvoorbeeld niet aan. 
3. Er zijn minimaal drie lidverenigingen betrokken. De aanvrager is lid van Badminton 

Nederland. 
4. Er is sprake van cofinanciering door de betrokken clubs. De gevraagde middelen bedragen 

maximaal 50% van de projectbegroting. Er kan minimaal €200 en maximaal €1.000 worden 
aangevraagd. 

5. Voor aanvragen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het budget staat maximaal 50 
aanvragen toe. 

6. De aanvraag betreft een project, geen regulier verenigingsaanbod. 
7. Een bijdrage wordt met behulp van een invulformulier aangevraagd: 

http://www.badminton.nl/aanvraagformulier-budget-samen-verenigen  
8. Betrokken verenigingen werken mee aan een artikel/blog/foto’s om het (leer)proces en de 

uitkomsten met andere clubs te delen via Badminton Nederland-kanalen. 
9. De betrokken verenigingen zijn bereid een presentatie over het initiatief te geven bij een 

door Badminton Nederland gekozen bijeenkomst om andere badmintonclubs te inspireren. 
10. De ontwikkelde middelen/producten, zoals een ontwerp flyer/poster of draaiboek, worden 

ook beschikbaar voor andere verenigingen aangesloten bij Badminton Nederland en mogen 
op badminton.nl gepromoot worden. 

11. In de communicatie over het initiatief door de betrokken clubs wordt Badminton Nederland 
vermeld als partner en worden promotiematerialen van het BNL-logo voorzien. 

12. Indien het een wervingsactie betreft vindt er registratie plaats van de geïnteresseerden en 
nieuwe leden naar aanleiding van de actie. Aantallen worden gedeeld met Badminton 
Nederland. Alle nieuwe leden worden aangemeld bij Badminton Nederland. 

 

Randvoorwaarden: 
- De aanvraag wordt op basis van de gestelde voorwaarden goedgekeurd of afgekeurd door de 

verantwoordelijke op het bondsbureau. De vereniging ontvangt hierover na indienen binnen 
14 dagen bericht.  

- De betaling van toegekende middelen vindt uiterlijk twee weken voor de startdatum plaats. 

 

 

http://www.badminton.nl/aanvraagformulier-budget-samen-verenigen

