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Gevolgen coronavirus

Corona heeft ook in het lopende jaar 2021 invloed op het ledenbestand van Badminton
Nederland alsmede voor de competities. Tijdens de persconferentie van de overheid op 12
november jl. werd gelukkig duidelijk dat we de competitie voorlopig kunnen laten doorgaan,
al zij het zonder publiek. Voor de RSK’s zijn er wel een aantal uitdagingen. Deze kunnen
doorgaan als het organisatorisch haalbaar is en toegestaan is vanuit het gemeentelijke
beleid. Helaas is in overleg met de lokale organisaties besloten om de RSK in de regio’s
Noord, Noord-Brabant en Limburg niet door te laten gaan.
Financiële ondersteuning
Vanuit de overheid kwam vorig jaar al het bericht dat er financiële steun zou komen voor
sportbonden. Tot op heden is echter onduidelijk of er een überhaupt een tegemoetkoming
gaat komen en zo ja om welk bedrag dit gaat. Daarnaast heeft de overheid onlangs extra
geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om de plaatselijke sportverenigingen te
ondersteunen bij het uitvoeren van het beleid omtrent het coronatoegangsbewijs (CTB).
Ledenaantallen
Het ledenaantal is in de eerste negen maanden van dit jaar met een paar procent gedaald
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit betreft zowel het aantal jeugd- als
seniorenleden. In de eerste maanden van 2021 heeft er nauwelijks een ledeninstroom
plaatsgevonden vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Ten positieve kunnen we
constateren dat vanaf september het aantal aanmeldingen aantrekt en zelfs boven
verwachting is. We verwachten tevens dat de ledenwerfactie Probeerbadminton.nu met
zo’n 1.800 nieuwe aanmeldingen voor de proeflessen door 205 deelnemende verenigingen
ook nog flink zal gaan bijdragen. Een hoopvol resultaat in een tijd die nog steeds door de
voortdurende pandemie wordt gedomineerd.
Competitie
De jeugdcompetitie
Het aantal jeugdteams dat deelneemt aan de competitie is dit seizoen sterk gedaald. In
totaal schreven zich voor dit seizoen zo’n 20% minder teams in dan vorig seizoen.
De bondscompetitie
De verenigingen hebben dit jaar meer tijd gekregen om de teams kosteloos terug te trekken.
Waar deze deadline reglementair op 1 april ligt is deze dit jaar verlengd tot 1 augustus, om
de verenigingen meer tijd te geven om de teams samen te stellen na de heropening van de
sport in mei. Circa 10 % van de teams (ruim 100) hebben zich alsnog teruggetrokken per 1
augustus.
Ongeveer 60% hiervan gaf aan dat het terugtrekken van de teams te maken had met corona.
Een tekort aan vrouwen was de tweede oorzaak en als derde werden blessures genoemd als
oorzaak.

Herindeling competitie
Door de vele terugtrekkingen in de diverse divisies is besloten om de indeling aan te passen.
Door de terugtrekkingen waren er te grote verschillen in het aantal teams per afdeling
ontstaan. Om te voorkomen dat de ene afdeling 4 teams had en een ander 8 teams, is
gekeken of voor iedere afdeling minimaal 7 teams bevatten. Bij de herindeling van de
competitie is gekeken naar de al aangevraagde en toegewezen speelsleutels en ook voor
zover mogelijk naar de reisafstanden. Voor sommige teams heeft de herindeling qua
reisafstand voordelig uitgepakt en voor een enkel team iets nadelig.

