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goe 

Sportparticipatie 

 
Opleidingen 
De cursus Verenigingstrainer (VT) staat in de steigers. De vertaling van het 
BWF1- en 2-materiaal is klaar en daarmee ook de inhoud van de VT 
beschikbaar in het Nederlands. In de komende weken wordt de cursus 
verder uitgewerkt. De pilotcursus staat in de planning voor november 
2018. 
 
Mijnbadmintontraining.nl is afgelopen week uitgebreid met oefeningen 
voor beginnende wedstrijdspelers. De oefeningen staan online met 
bijbehorende video’s en foto’s. Er hebben zich inmiddels 51 trainers 
aangemeld met een betaald account en 243 trainers in totaal. 
 
Aanbod voor beginnende jeugd 
Een kennismakingsproduct voor kinderen van 4 tot 8 jaar voor onze 
verenigingen wordt in de tweede helft van het jaar ontwikkeld. Hierin 
wordt ook het in het verleden populaire deeldiplomasysteem 
meegenomen. 
 
Starterspakket voor verenigingen voor Aangepast Badminton 
Dit wordt in 2018 waarschijnlijk niet gerealiseerd. We geven nu voorrang 
aan gesprekken met de AB-verenigingen om samen met deze verenigingen 
te bepalen wat ze nodig hebben.  
 
Samenwerking met BWF en organisatie 1 outdoor evenement 
Er is concreet gekeken naar mogelijke uitvoeringsvormen. De 
ontwikkelingen van outdoor badminton staat voor 2019 op het programma 
van BWF. Er ligt een plan ontwikkeld door studenten waarvan de 
uitvoerbaarheid nog moet worden bepaald. 
 
7 partner/sponsordeals 
Het volgende is gerealiseerd: 
- Contract met BWF t.a.v. de Yonex Dutch Open, waarbij BNL een fee 

ontvangt voor de gokrechten die beheerd worden door de BWF.  
- Contact gesloten met Lagardère Sports over internationale 

mediarechten van de Yonex Dutch Open. 
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- Contract met NOS gesloten over productie van de halve finales en 
finales van de Yonex Dutch Open. 

- MAMS Coffee verbonden aan Forza NK en Yonex Dutch Open.  
- Diverse bedrijven die deelgenomen hebben aan bedrijventoernooi in 

aanloop naar de finale Landskampioenschap Eredivisie. 
- Subsidie ontvangen van Gemeente Den Haag/Topsport Den Haag voor 

finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 2018. 
- Remmerden als naamsponsor verbonden aan NK Aangepast 

Badminton. Daarnaast zijn er diverse bedrijven als sponsor verbonden 
aan de NK Aangepast Badminton. 

 
Plan van aanpak ‘Andere verdienmodellen’ 
- Status: er is een werkgroep ‘nieuwe verdienmodellen’ samengesteld. 

Een verenigingsbestuurder, afgevaardigde, medewerker bondsbureau 
en een sportmarketeer hebben daarin zitting. Planning volgt die van 
het overall project Nieuwe verdienmodellen 2020.  

 
Verenigingsondersteuning 

 
100 bestuurders/vrijwilligers nemen deel aan workshops 
Sportbestuursacademie en aan Masterclasses Badminton Nederland 

Tot nu toe zijn dit 12 verenigingen. Dit komt omdat de focus van de door 
Badminton Nederland georganiseerde Masterclasses (‘Anders denken’ en 
‘Presteren met communiceren’) heeft gelegen op het einde van 2017 en er 
nu nog maar enkele Masterclasses zijn georganiseerd. Na de zomer zal een 
volgend thema worden aangeboden. 
 
100 verenigingen nemen deel aan clusterbijeenkomsten 

Tot nu toe 15 verenigingen. In de maanden mei en juni zullen nog enkele 
clusterbijeenkomsten worden georganiseerd door zowel Badminton 
Nederland als flagships. Dat het aantal lager ligt dan in april 2017 is 
vanzelfsprekend het gevolg van het stoppen van een aantal flagships en 
het tegenvallende animo voor clusterbijeenkomsten eind 2017 waardoor 
het initiatief voor nieuwe bijeenkomsten is uitgesteld. De gedachte speelt 
om de activiteiten meer te bundelen in één bijeenkomst (congres) in het 
najaar (gekoppeld aan suggestie project ‘bestuurlijke kweekvijvers’). 
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Percentage groeiende lidverenigingen van BNL is met 25% gestegen 

Het percentage groeiende verenigingen is in april 2018 33% tov 34,9% in 
2017. De beoogde groei van 25% is nog niet gerealiseerd en op basis van 
het eerste kwartaal is het niet realistisch dit in 2018 te verwachten. Wel 
zien we een kleine stijging van het aantal verenigingen met een stabiel 
ledental (49,5% tov 48% in 2017). 
 
Ondersteuning verenigingen bij vrijwilligersbeleid: hulp bij waardering en 
werving  
Er is bij de FZ Forza NK de mogelijkheid gegeven om vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten. Hiervan hebben 8 verenigingen gebruik gemaakt. 
 
Het versterken van de interne communicatie, landelijke vrijwilligers, 
afgevaardigden, bondsbestuur, werkorganisatie 
Het versterken gaat via vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen, 
persoonlijke contacten, via onze nieuwsbrief en e-mails.  
 

Promotie 

 
Vergroten media-aandacht landelijk 
Veel aandacht op top-badminton.nl en de sociale media (Facebook, Twitter 
en Instagram) voor de FZ Forza NK, Finale Landskampioenschap Eredivisie 
en de toernooien met deelname van de Nationale jeugd- en 
seniorenselectie. 
 
Op de sociale media is een structurele groei van het aantal volgers en van 

traffic te zien in 2018: Facebook van 3879 naar 4002, Twitter van 2902 

naar 2939 en Instagram van 2298 naar 2624. 
 
Ondersteuning verenigingen/media-aandacht lokaal 
Verenigingen worden op communicatievlak ondersteund door het delen en 
plaatsen van hun berichten via onze sociale media en de website. Ook 
verschijnen er met regelmaat expertise blogs. Er zijn in de afgelopen 

periode 9 blogs verschenen, waarin ook de onderwerpen marketing en 
communicatie aan de orde zijn geweest. Deze blogs worden samengevat in 

een whitepaper, die door 47 verenigingen is aangevraagd. 
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Er hebben dit jaar twee Masterclasses plaatsgevonden met als thema  
“Presteren met communiceren”: één in januari in de regio Zuid-West en in 
mei in de regio Noord-Brabant. Dit zijn de laatste twee uit een reeks van 5 
waarmee we eind 2017 zijn gestart. 
 
Marketingplan 
In het eerste kwartaal is gewerkt aan de basis voor het marketingplan 
2018-2020. De marketingmissie, merkwaarden, focus op bepaalde 
doelgroepen en uitwerking in concrete acties zijn hierin terug te vinden. 
Het plan wordt medio 2018 afgerond zodat er kan worden gestart met de 
uitvoering.  
 
Creëren en verder ontwikkelen fan base en uitvoeren van drie gerichte 
fan campagnes 
Eind 2017 heeft Badminton Nederland in een platform met 
kleine/middelgrote bonden een start gemaakt met het in gebruik nemen 
van een customer data platform (CDP), BlueConic. In een database worden 
op basis van het online gedrag van bezoekers van websites van Badminton 
Nederland profielen opgebouwd van ‘badmintonfans’. Met behulp van 
deze profielen kan Badminton Nederland op termijn mensen gerichter van 
informatie voorzien die zij relevant vinden. In het eerste kwartaal van 2018 

zijn er drie campagnes uitgezet met het CDP, namelijk een 
promotiecampagne voor het NK, promotiecampagne voor de Finale 
Landskampioenschap en een informatiecampagne voor het AVG-
stappenplan. Voor de rest van het jaar worden nog circa 4 campagnes 
opgezet. 
 
1 evenement voor huidige partners, sponsors, suppliers 
Uitvoering zal plaatsvinden in 3e of 4e kwartaal.  
 
Deelname aan activiteiten Nationale Sportweek (NS) en organisatie Week 
van het Badminton (WvhB) 
We sluiten met de Week van het Badminton aan bij de Nationale 
Sportweek die van 15 t/m 29 september duurt. 
www.weekvanhetbadminton.nl wordt wel bijgewerkt en zal beschikbaar 
zijn voor plaatsen open dagen en voor informatie- en promotiepakketten. 
We gaan ook weer de AH-actie actief promoten. 
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Wedstrijdsport 

 
Competitiehuis 
Na de goedkeuring van de Reglementswijzigingen tijdens de 
Bondsvergadering van 3 februari zijn de verenigingen op de hoogte 
gebracht van de nieuwe opzet voor de seniorencompetitie, het 
competitiehuis. Behalve het informeren van de verenigingen is ook het 
competitieteam gevormd. Dit team is inmiddels compleet, heeft al een 
aantal keer overlegd en ziet er als volgt uit: 

 
Contactpersoon Naam 

Ere tot en met Derde Divisie Joan Peeters 

Contactpersoon Noord Jacob Baas 

Contactpersoon Oost Jeroen van Munster 

Contactpersoon Centrum Everlien Salawan Bessie 

Contactpersoon Noord-
Holland 

Ger Tabeling 

Contactpersoon Zuid-West Remco Moesman 

Contactpersoon Noord-
Brabant 

Willem Goeijers 

Contactpersoon Limburg Albert Valentijn 

 
De inschrijving van de teams is gedaan via het digitale systeem ontwikkeld 
en beschikbaar gesteld door Arjen Hoekstra. Bij de indeling van de 
competitie in afdelingen is ook gebruik gemaakt van software ontwikkeld 
en beschikbaar gesteld door vrijwilligers Arjen Hoekstra en Sharon van 
Geffen. Beide systemen worden verder ontwikkeld. Voordat de indeling 
definitief is gemaakt hebben de contactpersonen er naar gekeken. 
 
Nieuwe competitievormen 
Analyse onderzoek competitie en toernooien 

Begin 2018 zijn de resultaten beschikbaar gekomen van de volgende 2 
onderzoeken: 
- Onderzoek competitie/toernooien – verenigingen 
- Onderzoek competitie/toernooien – badmintonners 
Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. Conclusie en 
aanbevelingen volgen medio 2018. 
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Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe competitievormen zoals in 
Noord-Holland voor een duocompetitie. Ook competitievormen die in een 
van de regio’s worden georganiseerd zullen als nieuwe vorm in de overige 
regio’s worden uitgezet. 
 
Samenwerking met een niet Badminton Nederland-competitieaanbieder. 
Dit is opgepakt in het project ‘Contributiesystematiek / Nieuwe 
verdienmodellen’. De werkgroep ‘Andere aanbieders van badminton’ zijn 
hiermee aan de slag. 
 
Voldoende competente wedstrijdfunctionarissen om aan vraag te 
voldoen. 
Dit wordt in het derde kwartaal van 2018 opgepakt.  
 
TOPBADMINTON 

 

 Er start een nieuw RTC in augustus in Arnhem. 

 De staf is ook geoptimaliseerd, Eefje Muskens is er bijgekomen en Dicky 
Palyama gaat ook bij de S-1 groep aansluiten  

 Communicatie: tijdens de toernooien wordt er veel berichtgeving 
gedaan via de website, Instagram en Twitter. Ook is top-badminton.nl 
weer bijgewerkt en opgeknapt. Hier blijven we aan werken.  

 We werken aan het opzetten van een overlegstructuur met de 
badmintonscholen en trainers in Nederland: op 12 juni hebben we 
weer alle trainers en betrokkenen rondom scholen uitgenodigd voor 
een overleg.  

 Eliteopleiding: belangrijke onderdelen van de ontwikkeling van onze 
coaches waaraan gewerkt is/wordt zijn: 
- de RTC-coaches bezoeken (inter)nationale jeugdtoernooien om 
ervaring op te doen over het niveau van de tegenstanders 
- al onze coaches werken als team, delen hun ervaringen, sparren met 
elkaar, delen hun kennis e.d.  
- al onze coaches leren de verantwoordelijkheid te nemen van een 
succesvolle samenwerking met alle betrokkenen bij het 
talentontwikkelingsprogramma; focus nu is het contact met de 
badmintonscholen in Nederland 
- in 2018 ligt de focus van de opleiding tevens op het tactische aspect, 
bijvoorbeeld door het gebruik van video-analyse. 
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ORGANISATIE 

 
Herstart traject democratische besluitvorming en voorzetting bestuurlijke 
vernieuwing 
De werkgroep Bestuurlijke Kweekvijver heeft een advies uitgebracht 
waarover het bondsbestuur een opdrachtformulering voor de uitvoering 
presenteert aan de Jaarvergadering. 
 
Samenwerking met andere sportbonden 
Bezig met: 
- mogelijkheden verkennen voor een gezamenlijke een trainerspoule 
- sport.nl/voorclubs: sportgenerieke verenigingsondersteuning 
- subsidieaanvragen/lobbyen bij VWS en NOC*NSF 
- rondetafelgesprek over lidmaatschap en contributie 
- start gemaakt met inhoudelijke samenwerking met de bonden aan de 
Kelvinbaan. 
 

Activiteiten naast uitvoering van het jaarplan 2018 

 
Schoolbadminton 

In 2018 is de aftrap geweest van de pilot schoolbadminton met een zestal 
verenigingen verdeeld over Nederland. Zij geven feedback op het 
ontwikkelde concept en testen onderdelen hiervan. Dit concept houdt in 
dat kinderen zelf bepalen hoe de gymles/kennismakingsles er uit ziet. Door 
hen voorafgaand aan de les online de mogelijkheid te geven hun voorkeur 
voor bepaalde oefeningen aan te geven worden ze nauwer betrokken bij 
de les. Dit past zowel in de huidige gedachte binnen het basisonderwijs van 
kindgericht lesgeven en sluit aan bij de wensen die uit onderzoek onder 
leerlingen in het basisonderwijs kwamen. 
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Daarnaast zijn promotiepakketten samengesteld ter ondersteuning van 
verenigingen en scholen. Deze zullen binnen zes weken via een webshop 
ter beschikking komen en zijn nu al verkrijgbaar via het bondsbureau. 
 
Opleidingen 

De cursus Baantrainer (CBT) staat en heeft al meer dan 150 deelnemers 
gehad. De tweede ronde is nu bezig waarbij deze cursus in 2018 tot nu toe  
in Tilburg, Breda en Bergen op Zoom is georganiseerd. Na de 
zomervakantie volgen de overige drie. Het doel is dit jaar zes cursussen te 
organiseren.  
De cursus wordt positief ontvangen. Opleiding van praktijkcoaches gaat 
voortvarend. Onze oude SL (sportleider)-opleiders zijn grotendeels 
aanwezig geweest bij een CBT-masterclass.  
 
In het tweede helft 2018 wordt gestart met de ontwikkeling van workshops 
voor het bijscholen van trainers. Verder loopt de samenwerking met VBO 
nog.  
 
De samenwerking ASK (academie voor Sportkader) wordt geëvalueerd om 
de samenwerking in de toekomst verder te bepalen.  
 
Project nieuw contributiesysteem/verdienmodel 
Het projectplan is geschreven, er heeft een kick-off plaatsgevonden en de 
werkgroepen zijn nu aan de slag. Tijdens de JV zal een korte stand van 
zaken worden gepresenteerd. 
 

AVG Badminton Nederland 
Per 25 mei a.s. moet ieder bedrijf, vereniging etc voldoen aan de nieuwe 
wet AVG. Intern zijn wij bijna klaar met onze processen in kaart te brengen 
zodat wij als Badminton Nederland voldoen aan deze wetgeving 

AVG Verenigingen 
Ook verenigingen dienen te voldoen aan deze wetgeving. Om hen hierbij te 
helpen zijn wij aangehaakt bij een project van NOC*NSF waar een 
stappenplan is ontwikkeld die verenigingen stap voor stap meeneemt in 
het proces en waarbij ze aan het einde een privacy verklaring ontvangen 

opgesteld door juristen. Inmiddels hebben 250 verenigingen dit 
stappenplan bij ons aangevraagd. 

Fans 

Inmiddels zijn er twee ledenmailingen verstuurd, met daarin aandacht 
voor de verschillende evenementen die door Badminton Nederland 
worden georganiseerd, aanbiedingen vanuit de webshop en de nieuwe 
websites mijnbadmintontraining.nl en schoolbadminton zijn hier onder de 
aandacht gebracht. 
 

Evenementen 

 Forza NK 2 t/m 4 februari, Topsportcentrum Almere: 
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- 152 spelers, 1250 bezoekers 
- Zaterdag 3/2, jeugdtoernooi in Breedtesporthal 
- Zondag 4/2, mixtoernooi in Breedtesporthal 

 Yonex Dutch Junior International 28 feb 12 t/m 4 mrt, Badmintonhal 
Duinwijck Haarlem 
- Dit evenement is georganiseerd door BC Duinwijck. 

 Finale Landskampioenschap Eredivisie, 10 maart in Maaspoort Sports & 
Events in ’s-Hertogenbosch: 

- 1100 bezoekers 
- In de weken voorafgaand aan de finale zijn de Bossche Badminton 

Dagen georganiseerd i.s.m. de Maaspoort Sports & Events. Ongeveer 
1000 kinderen hebben kennis gemaakt met badminton, er is een 
bedrijventoernooi georganiseerd en er is een avond geweest voor 
het Aangepast Badminton. 

- Op de vrijdag voorafgaande aan de finale heeft er een 
persconferentie plaatsgevonden op het gemeentehuis van ’s-
Hertogenbosch. 

- Landskampioen: BC Duinwijck, Runner-up: Aviar Almere 

 Victor Dutch International 12 t/m 15 april, VELO-hal Wateringen 
- Dit evenement is georganiseerd door Le Credit Sportif/VELO 

 NK Aangepast Badminton,21 april, Vallei-hal Veenendaal 

- 75-100 bezoekers 
- Dit evenement is georganiseerd door Badminton Duovereniging 

Veenendaal 
- 51 deelnemers in de categorieën: rollers, staanders, kleine mensen 

en zitters. 

 Finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 26 mei 2018, Sportcentrum 
Mariahoeve Den Haag 
- Dit evenement wordt in samenwerking met BC Drop Shot 

georganiseerd. 

 Kick-off Eredivisie 2018/2019, 8 september, Sporthal Hogeveld Den 
Haag 
- BC DKC is gastheer, maar dit evenement wordt meer dan voorheen 

samen met de Eredivisieverenigingen vorm gegeven. 

 Yonex Dutch Open 2018 9 t/m 14 oktober, Topsportcentrum Almere 
- www.dutchopen.nl geactualiseerd, kaartverkoop gestart 
- Sponsorbrochure geactualiseerd 
- Promotie bedrijventoernooi 11 oktober gestart 

 

Topbadminton 

 2 bronzen medailles bij de Europese Kampioenschappen 2018: Selena 
Piek en Cheryl Seinen in het vrouwendubbel en Robin Tabeling en Jelle 
Maas in het mannendubbel. 

 
Top Para-badminton 

 Bijdrage ontvangen van NOC*NSF voor uitvoering van Investeringsplan 
Top Para-badminton. 



10 
 

 Eefje Muskens is aangesteld als bondscoach voor Para-badminton. 

 3 Para-badmintonners gaan trainen in het nieuw opgestarte RTC in 
Arnhem. Zij zullen daar trainen met de andere spelers die bij het RTC 
gaan trainen. 

 Edwin Schriemer is aangesteld als projectmedewerker Aangepast 
Badminton. 

 
Onderzoek blessurepreventie 
In samenwerking met Maastricht Universiteit is in de afgelopen twee jaar 
vooronderzoek gedaan naar blessures binnen het badminton met als doel 
een programma te ontwikkelen om blessures te voorkomen. Voor het 
financieren van de ontwikkeling van dit programma is eind april een 
subsidieaanvraag gedaan voor ‘Blessurepreventie in de sport’ van ZonMw. 
Eind mei wordt bericht over al dan niet toekenning van de gelden. 
 
Kwalitatief onderzoek grijze leden 
Binnen het onderzoek ‘Lid van de club’ van onder andere Universiteit 
Utrecht is één van de betrokken onderzoekers op maat kwalitatief 
onderzoek gestart bij de betrokken bonden, waaronder Badminton 
Nederland. Voor Badminton Nederland wordt met behulp van interviews 
inzicht verkregen in de beweegredenen van verenigingen om een (groot) 
deel van hun leden niet aan te melden; de zogenaamde grijze leden. Op 
basis van de interviews zal de Universiteit Utrecht met advies en 
denkrichtingen komen om het aantal grijze leden terug te dringen. De 
resultaten mogen eind 2018 worden verwacht. Binnen de werkgroep 
‘samenwerking met andere aanbieders / relatie met ‘grijze’ leden’ van het 
project contributiesystematiek/verdienmodellen wordt aan dit onderwerp 
ook invulling gegeven.  
 


