
 

 

TIPS voor badmintonverenigingen om 

VERENIGING VAN HET JAAR te worden 

 

NOC*NSF organiseert in 2018 de verkiezing ‘Sport- en Cultuurvereniging van het Jaar’.  

Een mooie uitgelezen kans voor badmintonverenigingen om mee te dingen naar de titel ‘Vereniging 

van het Jaar’. Niet alleen leuk voor de vereniging zelf, maar een eventuele nominatie, of zelfs het 

winnen van de verkiezing – zelfs op gemeente- of provincieniveau – kan veel interessante Free 

Publicity voor de vereniging in de media opleveren. 

Welke badmintonvereniging wil dat niet? 

In dit documentje hebben wij een aantal praktische TIPS op een rijtje gezet die jou kunnen helpen 

om je aanmelding bij de verkiezing wellicht te optimaliseren. Het gaat om aspecten waarvan wij 

vermoeden dat deze meetellen in het oordeel dat de deskundige jury geeft over de aanmeldingen. 

Nog een voordeel!  

Overigens kunnen we nóg een voordeel benoemen voor jou om je vereniging aan te melden voor 

deze verkiezing. Je bent op een inspirerende wijze bezig met de vraag waar jouw vereniging voor 

staat, wat je missie en visie zijn, hoe je aan ledenwerving en -behoud doet en hoe je de continuïteit 

van je vereniging in stand probeert te houden. Dus ook al word je niet genomineerd, dan nog levert 

het nadenken over deze vragen jou en jouw vereniging heel veel op! 

Op het aanmeldformulier (zie www.VerenigingVanHetJaar.nl) moet je in maximaal 2000 woorden 

aangeven waarom jouw badmintonvereniging ‘Vereniging van het Jaar’ moet worden. Let op: tot 

uiterlijk 9 april kan men zich aanmelden via deze site. 

 

En dan nu de TIPS: 

 

1. Hoe omschrijf je de rol van jouw badmintonvereniging in de gemeenschap?   

Is men vanuit het bestuur en vrijwilligers ook gericht op de maatschappelijke rol die een 

vereniging kan vervullen?   

 
(Dus: wordt er bijvoorbeeld vanuit verenigingsverband aandacht besteed aan maatschappelijke 

projecten in de buurt, bijvoorbeeld het betrekken van kinderen bij de vereniging wiens ouders eigenlijk 

geen geld hebben om een lidmaatschap te betalen).  

  

 

2. Is er een positief (opvoedend) klimaat binnen de vereniging?  

 
(Dus: heerst er een ‘veilige sfeer’ waarin men elkaar op een positieve wijze durft aan te spreken op 

gedrag dat niet gewenst is, waardoor andere leden zich ook daadwerkelijk veilig en comfortabel blijven 

voelen. Dit kan variëren van het kritisch aanspreken van wedstrijdspelers die bijvoorbeeld vloeken op 



de baan, of met hun racket gooien, maar dit kan ook gaan over iets nog veel groters als ongewenste 

intimiteiten. Met andere woorden: hoe creëer je een veilige omgeving? Realiseert de vereniging zich dat 

men zich vanuit de vereniging ook ‘verantwoordelijk’ is voor de sociaal-econoomische ontwikkeling van 

kinderen)  
 

 

3. Hoe betrek je ouders bij de vereniging?  

Helaas zien we in verenigingsland nog veel te veel de tendens dat ouders hun kinderen bij 

de vereniging afzetten, wegrijden en het kind weer komen ophalen ná de training. De vraag 

is hoe een badmintonvereniging er toch in slaagt om die ouders erbij te betrekken en hen er 

misschien zelfs van overtuigt ook mee te helpen of een steentje bij te dragen.  

 
(Dus: hoe maak je het netwerk rondom de vereniging groter en laat je iedereen zien dat een vereniging 

ook écht een verband is van samenwerkende enthousiaste mensen, en dat het niet alleen een taak van 

bestuur en/of commissies is?)  

  

 

4. Hoe definieert jouw vereniging haar doelen voor de toekomst?  

Wat zijn je strategische plannen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen? 

 
(Dus: denkt de vereniging niet alleen na over de korte termijn maar heeft men ook een duidelijk 

omschreven visie op het beeld van de vereniging over bijvoorbeeld 5 jaar. Of 10 jaar. En, heeft men 

daarvoor draagvlak gevonden in de vereniging?)  

  

 

5. Hoe waardeer je leden?  

Op welke wijze zet je leden, die zich op verschillende manieren kunnen hebben ingespannen 

voor de club, in het zonnetje?   

 
(Dus: wat is je beleid om actieve en niet-actieve leden te motiveren om iets voor de vereniging te doen? 

Is dat succesvol bij jullie? En, waarom?)  
 

  

 

Als je bovenstaande tips goed bekijkt en bestudeert, dan zie je dat deze tips vooral gaan over het 

strategisch beleid van je vereniging. En dát is vooral gekoppeld aan sociaal-maatschappelijke 

aspecten; precies de rol die de (sport)vereniging tegenwoordig invult in de samenleving. 

 

Advies nodig? (vraag het ons wel vóór 5 april!)  

De eerste 10 badmintonverenigingen, aangesloten bij Badminton Nederland, kunnen hun 

aanmeldingstekst aan ons voorleggen. Wij adviseren die verenigingen heel graag om de aanmelding 

voor de verkiezing Vereniging van het Jaar te optimaliseren. 

Stuur jullie concept-tekst (gewoon in een WORD-document) naar jhelmers@badminton.nl  

Doe dit wel uiterlijk vóór 5 april. Want, dan hebben we genoeg tijd om jullie feedback te geven 

zodat jullie – met jullie vereniging – nog ruim op tijd zijn voor de deadline van 9 april van de 

verkiezing. 

Mochten we er met z’n allen in slagen om een badmintonvereniging daadwerkelijk genomineerd te 

krijgen en misschien zelfs te laten winnen, dan ondersteunen wij uiteraard ook bij het creëren van 

Free Publicity en andere media-aandacht. Daar is uiteindelijk de gehele badmintonsport bij gebaat. 

 

Heel veel succes!  

 

Badminton Nederland  

Jerry Helmers 

COMMUNICATIE 


