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Agendapunt 5.1 & 5.2 Jaarverslag Badminton Nederland 2021 
 
5.1      Jaarverslag Bondsbestuur 2021 
 
1. Samenstelling bondsbestuur 
Tijdens de verslagperiode was het bondsbestuur als volgt samengesteld: 
Voorzitter:   Michel Bezuijen tot en met 27 november   
    Jan Helmond vanaf 28 november 
Vicevoorzitter:  Bram Reudink  
Secretaris:   André Gelauf  
Penningmeester:   Rémon Verbeek  
Lid:    Pieter van Soerland 
 
2. Vergaderingen 
2.1 Bondsbestuursvergaderingen 
Het bondsbestuur heeft regelmatig, formeel en informeel, vergaderd en ook zoals in 2020 
extra vergaderd naar aanleiding van de coronacrisis. Bij deze bestuursvergaderingen waren 
tevens de directeur en de PR-manager/secretaris aanwezig. 
 
2.2 Jaarvergadering 
De Jaarvergadering vond plaats op 26 juni 2021.  
 
2.3 Bondsvergadering 
Er vonden Bondsvergaderingen plaats op 27 februari 2021 en op 27 november 2021. 
 
3.  Beleid  
3.1 Beleid 
In het jaarverslag van de werkorganisatie is te lezen hoe het jaarplan 2020 uitgevoerd is. 
Het bondsbestuur is in 2021 onder andere bezig geweest met: 
- het werven van een nieuwe voorzitter, 
- het omarmen van het beleid voor Diversiteit & Inclusiviteit inclusief het, samen met 
tientallen andere bonden, ondertekenen van de Charter Diversiteit van NOC*NSF  
- integriteit in de Sport (Positief en Veilig Sportklimaat), onder andere met het laten 
uitvoeren van een onderzoek naar Grensoverschrijdend Gedrag bij alle volwassene leden van 
Badminton Nederland, 
- de evaluatie van het programma voor afgevaardigden in het kader van bestuurlijke 
vernieuwing en het opzetten van een nieuw programma, 
- de gevolgen van de coronacrisis. 
 
Zoals gebruikelijk heeft het bondsbestuur tijdens online (regio)vergaderingen actief contact 
gehad met de verenigingen en onder andere bij de Yonex Dutch Open met onze vrijwilligers. 
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Tot slot: in het kader van de werving van de nieuwe voorzitter heeft het bondsbestuur het 
eigen functioneren en eigen bestuursmodel.  
 
3.2 Overkoepelende organisaties 
Van alle organisaties waarbij Badminton Nederland is aangesloten, werden bijeenkomsten 
en (jaar)vergaderingen online bezocht: 

 Badminton World Federation (BWF): de Annual General Meeting op 22 mei 2021. 

 Badminton Europe Confederation (BEC): de Annual Delegates’ Meeting op 1 mei 2021.  

 NOC*NSF: de online Algemene Vergaderingen op 17 mei en 15 november 2021. 
Hiernaast zijn tal van bijeenkomsten en workshops bijgewoond door bondsbestuursleden en 
leden van de werkorganisatie en is er structureel overlegd met de account- en 
prestatiemanagers van NOC*NSF. 
 
4. Internationale contacten 
In 2021 was Badminton Nederland vertegenwoordigd in de Atletencommissie van NOC*NSF 

en de BWF. Tevens waren we vertegenwoordigd in de commissies Communication & Media 

en High Performance van Badminton Europe. 

 
5.  Contacten binnen Badminton Nederland 
Bondsbestuursleden waren ook in 2021 waar mogelijk aanwezig in het land, bij 
(top)evenementen (Yonex Dutch Open), online regiovergaderingen en bij andere 
bijeenkomsten met verenigingen en/of regioteams.  
 
6.          Verenigingen en leden 
6.1 Verenigingen per 31 december 202 
Het aantal lidverenigingen bedroeg op 31 december 2021 452. Dertien verenigingen 
beëindigden het lidmaatschap van Badminton Nederland, één vereniging meldde zich aan en 
er vonden geen fusies plaats. De aangegeven redenen van afmelding (in een aantal gevallen 
zelfs stoppen als vereniging) zijn een sterk teruglopend aantal leden en een tekort aan 
competitiespelers. 
 
De volgende verenigingen zijn afgemeld: 

Ver.naam ver.nr regio aantal leden 

Maasbree 80 7844 Limburg 0 

BPML 71054 Limburg 7 

Ogel 2097 Oost 0 

Heeten Bonds 2865 Oost 0 

Dalen 1008 Noord 3 

Barendrecht 51053 Zuid-West 0 

Appingendam 1003 Noord 32 

Bergeijk 6604 Noord-Brabant 21 

Yapton 2773 Oost 16 
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Blauw Wit 6468 Noord-Brabant 0 

Doto 3153 Centrum 12 

Erica 1932 Noord 0 

De Kwakel 4929 Noord-Holland 0 

 
6.2 Ledenaantal per 31 december 2021 
Op 31 december 2021 stonden er 30.203 leden ingeschreven. Het betrof 7.234 junioren en 
22.969 senioren. Dat is 554 leden minder dan per 31 december 2020. Hieronder volgen de 
ledenaantallen, uitgesplitst naar regio en onderverdeeld in junioren en senioren.  
 

Regio Junioren Senioren Totaal 

Noord 531 1.975 2.506 

Oost 746 2.538 3.284 

Centrum 1.399 4.928 6.327 

Noord-Holland 1.070 3.616 4.686 

Zuid-West 2.046 5.481 7.528 

Noord-Brabant 994 2.979 3.973 

Limburg 448 1.452 1.900 

Totaal 7.234 22.969 30.203 
 

Het ledenbestand bestaat nog steeds voor 60 % uit mannen en voor 40 % uit vrouwen. Het 
ledental van Badminton Nederland daalde met 1,8 %. 
Het ledental per 31 december 2021 is een momentopname. Gedurende het hele jaar 
worden leden af- en aangemeld, waarbij de meeste afmeldingen in december plaatsvinden: 
het totaal aantal leden van Badminton Nederland in 2021 bedroeg 35.896. Dat is 3,63 % 
minder dan in 2020 (-1.353).  
 
7.  Huisvesting 
Het bondsbureau was het gehele jaar gehuisvest aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. Er 
werd grotendeels thuis gewerkt. 
 
8.  Medezeggenschap van werknemers 
De werkgever, in de persoon van de directeur, heeft viermaal vergaderd met de 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT): op 25 januari, 1 april, 12 juli en 4 november. Er vond 
een personeelsbijeenkomst plaats op 24 februari 2021 en een tweede op 16 december 2021. 
 
9.  Personeel & Organisatie 
Badminton Nederland had per 31 december 2021 twaalf werknemers in dienst. Op 31 
december 2021 bedroeg het aantal fte’s 10,57. 
 
 
10.  Vrijwilligers  
De vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de finaledag van de Yonex Dutch Open inclusief VIP-
lunch en VIP-behandeling. 
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11.        Onderscheidingen 
In 2021 zijn onderscheidingen uitgereikt aan de volgende personen*: 
- Erepenning in zilver van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op regioniveau: 

 Marjan Ridder                                               BC Duinwijck 
 
- Erepenning in zilver van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op 
verenigingsniveau: 

 Hans Portier                                      BC Bavel 
 
*Daarnaast is er een aantal voordrachten voor onderscheidingen goedgekeurd, maar zijn 
deze gezien de coronacrisis niet uitgereikt. Om het verassingselement te bewaren worden de 
namen van deze personen hier niet vermeld.  
 
Bestuurlijke vernieuwing 
Versterken regio’s 
We moeten helaas constateren dat het doel om alle regioteams bezet te krijgen niet gehaald 
is. Regiocoördinatoren geven aan dat ondanks alle pogingen geen nieuwe vrijwilligers 
gevonden zijn die bereid zijn om structureel taken op zich te nemen in het kader van 
verenigingsondersteuning. Voor incidentele wedstrijdgerelateerde taken lukt het hier en 
daar om tijdelijke vrijwillige krachten te vinden. Corona heeft enige invloed gehad hierbij, 
maar is niet echt relevant: deze trend is al jaren aan de gang. Overigens verschilt de situatie 
per regio fors.  
 
Het feit dat het doel niet gehaald is, heeft consequenties voor de uitvoering van het 
takenpakket. Hoewel het verschilt per regio kunnen we constateren dat in vrijwel alle regio’s 
de wedstrijdgerelateerde zaken uitgevoerd worden. Dit wel met veel last op de schouders 
van de leden van de regioteams die zich daar mee bezig houden. Taken die hier buiten vallen 
blijven liggen of worden deels uitgevoerd door vrijwilligers die al aan hun maximum zitten 
qua uren en inzet. 
 
Aan de Jaarvergadering 2022 wordt een plan voorgelegd over hoe verder. 
 
Het doel dat elke regio aan het eind van dit seizoen ten minste één activiteit uitgevoerd 
heeft waaraan het regioteam samen met de verenigingen invulling heeft gegeven is gehaald 
(Probeerbadminton.nu). 
 
Versterken Bondsvergadering 
Het traject is gezamenlijk geëvalueerd en er is een nieuw programma opgesteld voor het 
lopende seizoen. Kort samengevat worden de bijeenkomsten door de afgevaardigden 
wisselen gewaardeerd. 
 
Het bondsbestuur is enthousiast over de bereidheid van de afgevaardigden om dit traject te 
(blijven) doorlopen en ziet hierin een wezenlijke stap in de verbetering van het functioneren 
van het democratisch proces.  
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Stand van zaken ‘Aanmelden leden’ 
Samenvatting aangemelde leden, stand per 8 november 2021 
Periode Aantal aangemelde leden    
September 2019 t/m maart 2020 1.970    
1e tranche (okt-dec 2020) 96    
2e tranche (dec 2020-jan 2021) 78    
3e tranche (sept-okt 2021) 41    

Totaal 2.185    
 

Het contact met de verenigingen die worden aangeschreven is intensief. De verenigingen 

vragen veelal om een toelichting waarom ze aangeschreven zijn. Het is belangrijk dat tijdens 

dit proces voldoende aandacht aan deze verenigingen besteed wordt om goed in contact te 

blijven zodat de verenigingen ook betrokken blijven bij Badminton Nederland. De 

doorlooptijd is hierdoor langer dan aanvankelijk verwacht, nog afgezien van de impact van 

corona in 2020 en 2021. Het doel blijft echter onverminderd: alle verenigingen die bij 

Badminton Nederland zijn aangesloten melden alle leden aan. Hieraan blijven we werken. 

 

Komende periode 

We zullen in het voorjaar van 2022 het traject weer starten.  
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5.2 Jaarverslag Werkorganisatie 2021 
 
In 2021 hebben we ondanks de beperkingen door corona mooie resultaten neergezet. Een 
groot deel van de doelstellingen uit het Jaarplan 2021 is behaald. Naast de onderstaande 
doelstellingen hebben we ook allerlei reguliere taken uitgevoerd en zijn we veel in contact 
geweest met verenigingen.  

 
Competitie 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen 
 
Doelstelling 2021 
Het verhogen van de deelname aan onze competities met 10% in 2024. 
Seizoen 2020-2021 
Het seizoen 2020-2021 is door de coronapandemie niet afgemaakt. Door de langdurige 
lockdown was het niet mogelijk om de wedstrijden alsnog te laten spelen. Ook het NK voor 
competitieteams is niet doorgegaan. 
 
Seizoen 2021-2022 
Voor het seizoen 2021/2022 zijn de teams ingedeeld in de divisies waar ze in het afgebroken 
seizoen 2020/2021 ook hebben gespeeld. De termijn voor het inschrijven was voor het 
seizoen 2021/2022 verlengd tot 13 april. De indeling van de Bondscompetitie werd zoals 
gebruikelijk rond 15 mei gepubliceerd. Het kosteloos terugtrekken van teams was verlengd 
tot 1 augustus, om verenigingen meer tijd te geven om de teams gevuld te krijgen met 
spelers. In de periode 15 mei tot 1 augustus hebben zich ongeveer 130 teams 
teruggetrokken uit de competitie vanwege Corona, afmelden leden en blessures. Door deze 
vele terugtrekkingen hebben we in de diverse divisies de indeling aan moeten passen om 
voor iedereen een leuke competitie aan te bieden. 
 
Het verloop van het seizoen 2021/2022 ging tot de beperkende maatregelen van de 
overheid die op 26 november in gingen, volgens planning. Vanaf dat moment was het eerst 
niet toegestaan om na 17.00 uur te spelen en dat is uiteindelijk uitgemond in een lockdown 
die tot medio januari 2022 duurde. In december zijn er diverse scenario’s gemaakt om in 
eerste instantie de niet gespeelde wedstrijden van de avondlockdown in te halen en 
vervolgens zijn er scenario’s gemaakt voor de eventuele hervatting van de competitie. 
 
Dubbelcompetitie 
In het kader van nieuw competitie-aanbod hebben we in 2021 besloten om een 
dubbelcompetitie te gaan opzetten. Zo hebben we een gemengddubbel-, mannendubbel- en 
vrouwendubbelcompetitie opgezet. Deze competitie is gestart in februari 2022. 
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Bamito’s Jeugdprogramma 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen  
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar 

 
Doelstellingen 2021 

 Badminton als complete sport waarbinnen kinderen zich fysiek, mentaal en emotioneel 
kunnen ontwikkelen. Hier hoort bij dat alle kinderen trainen en wedstrijden spelen. In 
2024 speelt 100% van de kinderen die sinds 2021 lid zijn geworden, competitie. N.B. Dit 
betekent niet dat het competitie spelen verplicht wordt gesteld. Dit betekent dat kinderen 
competitie willen gaan spelen. Zoals bekend uit onderzoek, blijven kinderen die competitie 
spelen langer lid en vooral langer betrokken bij de vereniging en de sport. 
Het is nog geen 2024, maar we zijn onderweg de jeugdcompetitie aan te passen zodat deze 
laagdrempeliger wordt. Inzet van Bamito speelt hier een rol in. In de blauwe en groene fase 
worden al geslaagde FUNdagen georganiseerd waarop de reacties zeer positief zijn. 
Kinderen willen deelnemen aan deze dagen! Volgende stap is het bij meer verenigingen te 
implementeren en breder bekend te maken zodat het bij allen gaat leven. 
 

 Behoud van leden (ook ouder dan 12 jaar). De uitstroom bij de doelgroep van het 
programma is in eind 2022 met 10% gedaald. 
Bij het meten van verschillen in de uitstroom hebben we vooral problemen met het feit dat 
deze kinderen niet altijd aangemeld worden. De uitstroom is gestopt en de instroom is 
toegenomen met 3,1%. 

 Het programma inzetten voor schoolbadminton door middel van de integratie van de 
leskaarten in het schoolbadmintonpakket. 
De pilot voor de competitie is door de bekende situatie vertraagd en zo ook de volgende 
stap, Bamito naar school.  
 

 50 opgeleide trainers 
We hebben helaas ook opleidingen uit moeten stellen. Een groep heeft wel af kunnen 
sluiten, maar de groep die we daarna op zouden leiden is uitgesteld naar dit jaar. We zijn 
hierdoor op 19 blijven steken. 
 

 2 pilots voor de eerste 2 fasen (fase blauw = alleen leren, fase groen = samen spelen) met 
minimaal 5 clubs per pilot. 
Afgerond, inclusief evaluatie. Nu wordt een draaiboek voor verenigingen gemaakt zodat ze 
er makkelijk mee aan de slag kunnen. Volgende stap is het als competitie uit te rollen over 
het land. 
 

 Aanbod lessen via 40 verenigingen, 50 trainers en 10 scholen. 
We hebben goede stappen gezet gezien de omstandigheden, maar deze aantallen zijn net 
niet gehaald. 50 trainers is wel gelukt, maar we zijn bij de helft van de verenigingen en 
scholen blijven hangen.  
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 Het nieuwe jeugdprogramma wordt geïntegreerd in de huidige schoolbadmintontoolkit 
en -lesmap. 50 pakketten worden in 2021 aangevraagd. 
Door omstandigheden niet uit kunnen voeren. We hopen dit jaar wel met de scholen in 
gesprek te kunnen! 

 
Verenigingsondersteuning 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen 
 
Doelstellingen 2021 

 In 2021 doen we minimaal 1 aanvraag voor een projectsubsidie 
Er is een aanvraag gedaan voor een reallocatie rondom Positieve Sportcultuur voor Bamito’s 
Jeugdprogramma. De aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is toegekend en is ingezet om 
een pilot verder te organiseren waarbij nieuwe competitievormen voor kinderen van 4-12 
jaar worden getest als onderdeel van Bamito’s Jeugdprogramma.  
 

 In 2021 hebben we 10 ambitieuze verenigingen op maat ondersteund 
Deze doelstelling is niet gehaald. Op basis van resultaten uit de verenigingsmonitor is met 
drie verenigingen een traject op maat gestart, ondersteund door de SOS-gelden. Deze 
trajecten lopen naar verwachting tot medio 2022.  
 
Probeerbadminton.nu 
In iedere regio is Probeerbadminton gerealiseerd en is een projectteam gevormd met 
vrijwilligers van lokale verenigingen. Het project heeft een heel groot bereik gehad en 
Badminton is heel zichtbaar geweest. Er zijn 205 verenigingen betrokken geweest bij 
Probeerbadminton.nu en we hebben veel aanmeldingen van sporters gehad. Verenigingen 
zijn zeer positief over de samenwerking. Vanuit Probeerbadminton.nu is er een lessenreeks 
gemaakt waar trainers mee aan de slag kunnen, zo hebben we verenigingen geholpen de 
leden goed op te vangen.  

 
AirBadminton 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar  
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Nieuwe inkomsten(bronnen) 
 
Doelstellingen 2021 
• Middels webshop/verkoop eigen producten inkomsten genereren voor Badminton 
Nederland, beginnend in 2021 met 10.000 euro. 
• Inhaalslag maken en partnerships aangaan om het project langdurig te kunnen 
financieren. 
In 2021 hebben de volgende belangrijke doorontwikkelingen plaatsgevonden: 

 het realiseren van een eigen e-commerce-omgeving voor AirBadminton die begin 
2022 uitgebreid is et een e-commerce-omgeving voor badminton en Bamito; 

 er is een grote show case (Nightwatch Nations Cup) georganiseerd, het allereerste 
AirBadminton Landentoernooi ter wereld; 
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 er is het eerste Nederlands kampioenschap AirBadminton voor teams gespeeld; 

 er zijn grote stappen gemaakt aangaande digitale marketing:  
 verreikte AirBadmintonprofielen: 4.526 
 80% groei Instagram 
 bereik socialmediacampagnes: 382.302  
 interacties Google campagnes: 25.500  

 de kwaliteit van de AirShuttle is verbeterd; er zijn geen klachten meer over de 
duurzaamheid; 

 30 verenigingen hebben AirBadmintonproducten gekocht voor activiteiten op de 
vereniging; 

 de strategische partnerships zijn uitgebouwd. Met Techonomy (voorheen 
SportsCloud) hebben we reeds een partnership aangaande e-commerce en digitale 
marketing. Daarnaast zijn we voor de implementatie/ontwikkeling van de (wedstrijd)sport 
een partnership met Sportworx aangegaan en is er met Nijha een partnership gesloten voor 
de ontwikkeling van een metalen AirBadmintonnet (Let’s Play Net). Deze is in april 2022 op 
de markt gebracht samen met het Bamito Schoolbadmintonconcept. 

 
 
Partnerships 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Nieuwe inkomsten(bronnen) 
 
Aanleiding 
De behoefte om via sponsordeals extra geld/waarde te werven voor activiteiten van 
Badminton Nederland. Sponsoring/subsidies maakt het mogelijk om bepaalde activiteiten uit 
te voeren. 
 
Doelstelling 2021 
Door middel van waarde uit partnerships opbrengsten genereren naast contributies en 
subsidies, minimaal € 125.000 per jaar. 
A. Beheren van bestaande sponsorafspraken. 
B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden. 
C. Structuur aanbrengen in sponsorfinding. 
 
Meerwaarde 
De meerwaarde van sponsoring/subsidies is dat bepaalde activiteiten daardoor mede 
mogelijk zijn gemaakt of worden gemaakt. 
 
Activiteiten 
A. Beheren van bestaande sponsorafspraken 
Badminton Nederland heeft met de volgende partners een meerjarige 
sponsorovereenkomst, waarvan de status als volgt is: 
- met Yonex is in 2021 het contract voor de Dutch Open verlengd t/m 2026; 
- met Forza/VICTOR is in 2021 een contract afgesloten t/m 2025 voor de NK’s, de 
nationale selectie en t/m 2026 voor Bamito; 
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- met de gemeente Almere is in 2021 een overeenkomst gesloten voor de Forza NK 
t/m 2024 en voor de Yonex Dutch Open in 2022; 
- het contract met TeamNL/NOC*NSF liep t/m 2021.. Er is in 2022 een nieuwe 
overeenkomst aangegaan; 
- met NH Hotels zijn voor 2021 en 2022 afspraken gemaakt voor de Forza NK en Yonex 
Dutch Open; 
- Adidas was t/m 2023 partner van AirBadminton maar heeft echter aangegeven te 
stoppen met badminton en het contract te willen ontbinden. 
 
B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden 
In 2021 zijn met de volgende (nieuwe) partners afspraken gemaakt over samenwerking. 
 
Dutch Open 2021 
- Bochane Autoverhuur (vervoerspartner) 
- FIT Sortbalsem (goud sponsor) 
- Van de Kolk Hypotheken (zilver sponsor) 
- Dataweb (zilver sponsor) 
- MAMS Coffee (brons sponsor) 
- Provincie Flevoland. 
 
Bamito’s Jeugdprogramma 
- VICTOR, hoofdsponsor t/m 2026. 
 
Dutch Open, AirBadminton en Probeerbadminton.nu 
- Nightwatch (door totaal pakket officieel partner van Badminton Nederland). 
 
AirBadminton 
- Gemeente Utrecht (Nightwatch Nations Cup). 
 
C. Structuur aanbrengen in sponsorfinding 
Er is een basis sponsorpropositie uitgewerkt. De focus ligt hierbij op het verbinden van 
partners aan Badminton Nederland via Yonex Dutch Open, Topbadminton (TeamNL, S-1, 
U17, U15 en Para-badminton), AirBadminton en Verenigingsondersteuning 
(probeerbadminton.nu en Bamito’s jeugdprogramma). 

 
Communicatie, PR & Digitale marketing 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Nieuwe inkomsten(bronnen) 

 
Doelstellingen 2021 
Voor 2021 hadden we als doel om de ingezette koers om onze achterban gerichter te 
informeren over de activiteiten van Badminton Nederland door gebruik te maken van 
beschikbare data en verschillende communicatiekanalen uit te breiden.  
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Vergroten van de Fan-database 

 Optimalisatie data-infrastructuur  
Badminton Nederland is al een aantal jaren bezig de data-infrastructuur stapsgewijs te 
optimaliseren. In 2021 hebben wij hierin weer een aantal stappen gezet. Zo is er een 
koppeling gelegd tussen LEA en Active Campaign, tussen Active Campaign en de website 
probeerbadminton.nu. Beide koppelingen zorgen ervoor dat wij in staat zijn om  
e-mail automation verder uit te breiden. 
 

 Digitale marketing  
Het gebruik van toasters, retargeting, betaalde social-adds e.d. is in 2021 vast onderdeel 
geworden van onze marketingcampagnes. Deze middelen zetten wij in om producten en 
evenementen onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. In 2021 hebben we 
via betaalde social-adds campagnes gevoerd voor Probeerbadminton.nu, 
AirBadmintonproducten zoals de AirShutttle, voor de Nightwatch Nations Cup, de Yonex 
Dutch Open en voor de Zilveren Kruis-actie.  
 
Speciaal voor AirBadminton hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van gamefication. 
Hierbij werd je uitgedaagd middels een online spel om de shuttle zo vaak mogelijk te raken 
om een prijs te winnen. Doel van deze actie was het ophalen van zoveel mogelijk  
e-mailadressen waarmee we een nieuwe doelgroep leren kennen. Aan deze actie hebben in 
totaal 1.132 deelnemers meegedaan. 
 
Communicatie met ongebonden sporter  

 Social media 
Dit medium wordt door Badminton Nederland al jaren ingezet om onze volgers te 
informeren, enthousiasmeren en te betrekken bij badmintonactiviteiten. Door gebruik te 
maken van zowel organische als betaalde posts worden de verschillende doelgroepen 
aangeschreven en van informatie voorzien. Voor alle socialmedia-kanalen maken we gebruik 
van de templates van Content Stadium. De Badminton Nederland-templates hebben in 2021 
een jaarlijkse opfrisbeurt gehad. Er is een weekplanning voor social media waarmee we 
herkenbaarheid creëren voor de volgers. Zo is er iedere week bijvoorbeeld een ‘tegeltje’ met 
een pakkende foto en leuke quote, en #ThrowbackThursday en #FridayFunday. Uiteraard 
maken we ook gebruik van de actualiteiten.  
 

 Direct e-mailing  
Het wordt steeds belangrijker om onze achterban direct persoonlijk te informeren. Dit doen 
wij door verschillende ledenmailingen te sturen. In deze ledenmailingen wordt aandacht 
geschonken aan onder andere badminton- en AirBadmintonevenementen, 
AirBadmintonproducten, nieuwe competitievormen en aanbiedingen van onze partners. In 
deze nieuwsbrief staat vooral informatie die interessant is voor de sporter.  
In 2021 hebben we verenigingen bij de hand genomen tijdens de coronacrisis doormiddel 
van een wekelijkse corona-update. Ook verscheen er iedere maand een blog waarin wij 
vooral hebben ingespeeld op de actualiteiten. Wekelijks op vrijdag verschijnt er een 
nieuwsbrief waarin een korte update wordt gegeven van de hoogtepunten van de afgelopen 
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week en interessante artikelen worden gedeeld.  
 

 AirBadmintonplatform 
In 2021 is het AirBadmintonplatform verder gefinetuned. Op dit platform was gedurende het 
seizoen alle relevante informatie te vinden. In 2021 is veel gebruik gemaakt van video om 
AirBadminton zichtbaar te maken. 
 

 Communicatie over corona 
Net als in 2020 is in 2021 veel gecommuniceerd over de gevolgen van het coronavirus. We 
hebben verenigingen bij de hand genomen doormiddel van een wekelijkse corona-update, 
diverse mailingen en was er een landingspagina over ‘Badminton en corona’ waarop alle 
informatie gebundeld was. 
 

 Probeerbadminton.nu 
In 2021 organiseerden we voor het eerst de wervingsactie Probeerbadminton.nu op landelijk 
niveau. Dit was met 205 deelnemende verenigingen en 2000 deelnemers een groot succes. 
Dit zagen we ook terug in de communicatie. Er kwamen 1.650 deelnemers binnen via de 
website www.probeerbadminton.nu. Via de betaalde campagnes op de sociale media 
hebben we meer dan 218.000 mensen bereikt en via deze weg kwamen er 227 directe 
aanmeldingen binnen.  
 

 Campagne Badminton Nederland 90 jaar  
In 2021 bestond Badminton Nederland 90 jaar en dat hebben we op verschillende manier 
een heel jaar lang onder de aandacht gebracht. Middels verschillende social media riepen 
we mensen op hun oude herinneringen/foto’s te delen. Daarnaast doken wijzelf ons archief 
in en deelden bijzondere momenten uit de geschiedenis van Badminton Nederland.  
 
Er zijn verschillende interviews afgenomen met badmintonners die vol passie en toewijding 
zich hebben ingezet voor badminton. Deze interviews zijn op de website gepresenteerd als 
blogs. 
 
Tijdens de Yonex Dutch Open is een tentoonstelling verwezenlijkt ter ere van Badminton 
Nederland 90 jaar. Aan de hand van een tiental banners kon men een stukje geschiedenis 
induiken. De tentoonstelling werd versterkt door oude filmpjes van het Polygoonjournaal uit 
de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. 
 

 Beeldvisies 
In 2020 is er een beeldbeleid ontwikkeld ter vordering van de beeldkwaliteit en het 
duidelijker verbeelden van de boodschappen van Badminton Nederland. In 2021 is de 
nadruk gelegd op het ontwikkelen van beeldvisies per project en/of campagne. Er zijn onder 
andere beeldvisies ontwikkeld voor AirBadminton, Bamito en Probeerbadminton. 

 
 

 

http://www.probeerbadminton.nu/
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 Social media cijfers 

 Peildatum: 1-1-2021 Peildatum: 1-1-2022 

Badminton Nederland 

accounts 

  

Instagram 4921 volgers 5368 volgers 

Twitter 3144 volgers 3176 volgers 

LinkedIn 1186 volgers 1406 volgers 

YouTube 2050 abonnees 2030 abonnees 

Facebook 5054 likes en 5467 volgers 5290 likes en 5804 volgers 

AirBadminton accounts   

Instagram 617 volgers 903 volgers 

Facebook 327 likes en 359 volgers 440 likes en 522 volgers 

YouTube 25 abonnees 37 abonnees 
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Evenementen 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar 
 
Aanleiding 
Jaarlijks worden er normaliter diverse (inter-)nationale evenementen georganiseerd Door de 
corona-epidemie zijn erin 2021 veel badmintonevenementen gecanceld. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze evenementen is om nationaal en internationaal topbadminton in 
Nederland mogelijk te maken voor desbetreffende nationale en internationale spelers en 
fans/bezoekers van evenementen. Tevens vormen deze evenementen een platform voor 
online- en offline media en TV aandacht. 
 
Meerwaarde 
Alle evenementen dragen bij aan de badmintoninfrastructuur in Nederland. Alle 
evenementen hebben hun specifieke doel. De diversiteit aan evenement draagt bij aan 
professionele uitstraling van badminton in Nederland. Met diverse type NK’s en een aantal 
(inter-)nationale publieksbadmintonevenementen laat je zien dat je meedoet in het  
(inter-)nationale sportlandschap. 
 
Activiteiten 
De volgende nationale/internationale toernooien en kampioenschappen zijn vanwege 
corona in 2021 gecanceld: 

 FZ Forza NK 

 Yonex Dutch Junior International 

 Finale Landskampioenschap Eredivisie 

 NK Veteranen 

 Adidas Dutch International 

 NK Para-Badminton 

 Finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 

 NK Jeugd 

 NK Competitieteams 

 RJK’s 

 RSK’s 

 Junior Master- en Mastertoernooien. 
 
De Yonex Dutch Open is doorgegaan van 13 t/m 17 oktober 2021 in Topsportcentrum 
Almere. Het toernooi was dit jaar van een status lager, van een Super 100-toernooi was het 
dit jaar een Internationaal Challenge, mede omdat tegelijkertijd de WK teams (Thomas & 
Uber Cup) plaatsvond, waarvoor het Nederlandse mannenteam zich ook geplaatst had. 
Het evenement is door 4.000 mensen bezocht en via de livestream van Badminton Europe 
zijn 23.500 personen bereikt, waarbij Maleisië, Singapore en Nederland als landen de top 3 
vormden. Via gesponsorde social media posts hebben 243.500 mensen een advertentie 



   

15 
 

gezien van de Yonex Dutch Open. De latere wereldkampioen Kean Yew Loh (SGP) heeft de 
Yonex Dutch Open 2021 gewonnen in het mannenenkel. 
 
Onderzoek EK (para) 2024 
In 2022 is het onderzoek over de haalbaarheid van een EK(para) 2024 afgerond. 
Sportmarketing bureau Sportworx heeft geadviseerd dat de EK(para) momenteel niet 
haalbaar en/of zinvol is, omdat: 

- uit het Meerjarenbeleidsplanplan (MJBP) 2024 naar voren komt dat de focus ligt op 
het versterken van de interne organisatie, vitale verenigingen, de zichtbaarheid van de sport, 
vergroten van de inkomsten(bronnen) en de internationale van de internationale positie. De 
rol en toegevoegde waarde van een EK 2024 bij het bereiken van deze doelen wordt in het 
MJBP 2024 niet duidelijk en er is binnen Badminton Nederland onvoldoende (zichtbaar) 
draagvlak voor een dergelijk evenement; 

- er een grote hoofdsponsor nodig is om het EK(para) te organiseren. Om deze 
hoofdsponsor te vinden moeten het plan en de voorwaarden optimaal zijn. 
 
Het advies was dat eerst de basis goed moet staan om daarna de volgende stap te zetten 
met de organisatie van een grote internationaal evenement. 

 
Topbadminton 
Ambitie Meerjarenbeleidsplan Internationale toppositie in de wereld 

 
Het jaar 2021 begon wederom in een lockdown door corona. Internationale toernooien 
werden grotendeels gecanceld en alle RTC-trainingen lagen voor lange tijd stil.  
Dit was een moeilijke periode voor de jonge talenten omdat ze alleen maar buiten konden 
trainen. Voor de toppers die bezig waren met hun kwalificatie voor Tokyo waren de eerste 
maanden van 2021 heel onzeker met ook veel angst om besmet te raken en daardoor de 
kwalificatie misschien wel mis te lopen.  
 
De doelstellingen voor 2021 waren:  
- kwalificatie Olympische Spelen op 4 onderdelen en een Top 8 positie;   
- met 10 badmintonscholen/talentencentra is een samenwerkingsverband; 
- een 5e RTC starten, liefste in het Noorden of Zuiden van het land; 
- een huidig RTC omzetten naar een RTC HUB;  
- 2 keer per jaar het U13 Badmintonstarsprogramma aanbieden.  
 
Olympische Spelen 2021  
Begin juni kwam dan eindelijk het verlossende mailtje: het laatste toernooi was gecanceld en 
dit betekende einde kwalificatie. Voor het eerst sinds jaren waren we gekwalificeerd op vier 
onderdelen: het mannenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en het gemengddubbel.  
Helaas hebben we de plek voor het mannendubbel moeten weigeren, omdat Jelle Maas een 
jaar eerder had besloten niet verder te willen als professioneel badmintonner.  
Voor Nederland kwamen de volgende spelers uit in Tokyo:  
- Selena Piek en Cheryl Seinen in het vrouwendubbel  
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- Selena Piek en Robin Tabeling in het gemengddubbel  
- Mark Caljouw in de mannenenkel. 
Zij werden begeleid door de volgende coaches* in Tokyo:  
- Eefje Muskens (dubbel coach) 
- Jonas Lyduch (single coach). 
*Door privé omstandigheden was Ruud Bosch niet in staat af te reizen naar Tokyo. 
 
De doelen werden behaald in Tokyo. Het vrouwendubbel behaalde een top 8-positie en 
Mark Caljouw behaalde een plek bij de laatste 16. Ook het gemengddubbel liet in de 
wedstrijden zien mee te kunnen met koppels uit de top 10, maar helaas kwamen ze net 
tekort om de poule door te komen.  
 
Al met al kijken we terug op een geslaagde Olympische Spelen met mooie resultaten, hier 
zijn we trots op!  
 
Paralympische spelen  
Megan Hollander kwam deze zomer, na het verkrijgen van een bipartite toewijzing vanuit de 
Badminton World Federation (BWF), namens Nederland in actie op de Paralympische Spelen 
in Tokio waar badminton zijn debuut maakte. Ilse van de Burgwal was mee als coach, voor 
beiden een mooie ervaring. Helaas koos Megan er na de Paralympische Spelen voor om te 
stoppen met internationaal badminton.  
 
Toernooiresultaten 
Naast de Olympische Spelen werden er nog paar mooie resultaten geboekt. Er werd een 
bronzen medaille gewonnen door Selena en Cheryl tijdens het EK Individueel in april. Tijdens 
het prestigieuze toernooi de All England wisten Mark Caljouw en de dubbelcombinatie 
Selena en Cheryl een halve finale te halen.  
 
Badmintonscholen 
Helaas was de corona situatie in 2021 niet veel beter als in 2020. De betekende wederom 
dat het bijna onmogelijk was om bij badmintonscholen langs te gaan. Daarnaast ging 
manager topbadminton Ilse Vaessen in juni met verlof en dit betekende dat een aantal 
werkzaamheden een tijdje wat stil kwamen te liggen. Aan het einde van 2021 was Ilse weer 
terug van verlof en zijn er online afspraken gemaakt, omdat ook toen de trainingen niet door 
mochten gaan vanwege een nieuwe lockdown. Op het moment van schrijven hebben we 
met tien badmintonscholen de samenwerkingsovereenkomst getekend.  
 
RTC’s  
In 2021 hebben de RTC’s een zwaar jaar gehad. Een hele lange tijd hebben de talenten niet 
binnen mogen trainen en zijn er alleen buitentrainingen geweest. Voor de jonge 
badmintonners was dit mentaal een zware opgave, maar uiteindelijk zijn ze allemaal deze 
rottige periode doorgekomen en werd er uitgekeken naar het nieuwe seizoen. In de zomer 
(augustus) startte dit seizoen, maar helaas werd wederom alles stilgelegd aan het einde van 
het jaar. We hopen dat 2022 een jaar wordt zonder lockdowns en dat er gewoon het gehele 
jaar getraind kan worden.  
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Door de coronasituatie waar we ondertussen al bijna 2 jaar inzitten zijn er ook wel een 
aantal dingen duidelijk geworden: het vormen van een 5e RTC is op dit moment niet aan de 
orde, doordat hier gewoonweg niet genoeg talenten voor zijn in een bepaald gebied en/of 
de mogelijkheden.  
De focus in 2022 zal veel meer liggen op samenwerkingen en kijken hoe we de huidige RTC’s 
kunnen vergroten naar nieuwe HUBS. Natuurlijk blijven we wel onderzoeken waar in de 
toekomst eventueel een 5e RTC gestart kan worden.  
 
Badmintonstars  
Door corona hebben we besloten om Badmintonstars in 2021 niet door te laten gaan. In 
2022 gaan we kijken naar de mogelijkheden en hoe we dit project weer invulling gaan geven.  
 
Technisch directeur  
In september 2021 is Victor Anfiloff opnieuw begonnen als TD voor Badminton Nederland. 
Hij zal samen met manager topbadminton Ilse Vaessen aan het topsportprogramma werken 
en dit programma continu blijven verbeteren om in Parijs 2024 opnieuw onze doelen te 
behalen.  
 
Samengevat 
Voor topsport was 2021 wederom een moeilijk en onzeker jaar waarin een hoop stil kwam 
te liggen. De Olympische Spelen waren ondanks het onzekere jaar toch echt een 
hoogtepunt. Met de gehele topsportstaf wordt er elke dag hard gewerkt om het programma 
te blijven verbeteren op Papendal en op de RTC’s.  

 
Opleidingen 

BWF 
Afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat we met de BWF-structuur aan de slag zijn 
geweest. De ShuttleTime-opleiding en de BWF1-opleiding hebben allebei ondanks meerdere 
momenten van uitstel meerdere keren plaatsgevonden, de BWF1 deels online met als 
afsluiting een praktijkweekend.  
 
Bamito’s jeugdprogramma 
In 2021 hebben we de pilot voor de oefenkaarten afgerond. Daarmee zijn de oefenkaarten 
vastgesteld en ook gemaakt. Deze oefenkaarten zijn deel van een pakket met daarbij ook 
een trainershandleiding. Op de oefenkaarten staat een QR code met een link naar het 
filmpje van de specifieke oefening. De eerste fase blauw is online gezet, groen en oranje 
volgen nog.  
Na de oefenkaarten is de competitiepilot gedaan. We hebben 18 clubs verdeeld over de 
regio Eindhoven en Den Haag bereid gevonden te participeren in deze pilot. We hebben 4 
FUNdagen georganiseerd waarbij uit iedere FUNdag lessen zijn getrokken. De opzet van de 
FUNdag, zoals de competitievorm heet, is geëvalueerd en zal in 2022 verder worden 
uitgewerkt.  
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Sportakkoord 
De opleidingen AirBadminton, ShuttleTime en Bamito’s jeugdprogramma zitten in het 
sportakkoord. De bijscholing is door het sportakkoord gratis en dat helpt om meer trainers 
te bereiken. Om de grote vraag te kunnen bedienen moeten we meer docenten krijgen die 
de verschillende bijscholingen kunnen gaan geven. In 2021 zijn daar de eerste oriënterende 
gesprekken geweest en in 2022 zullen we daar verder mee aan de slag gaan.  
 
Schoolbadminton 
Om badminton een grotere plek te geven op scholen zijn er in 2021 gesprekken geweest met 
de KVLO en THOMAS, waar we in 2022 een workshop gaan geven over Bamito, ShuttleTime 
en AirBadminton. De eerste stappen richting een volledig badmintonconcept voor in en om 
school zijn gezet.  
 
Bijscholingen 
We hebben sinds vorig jaar onze eigen bijscholingen. Door omstandigheden hebben die 
slechts 1 keer plaatsgevonden, dat is een aspect dat we in 2022 beter willen doen. Andere 
kant is dat er, zoals eerder gezegd, de ShuttleTime en met name Bamito’s jeugdprogramma 
veel vraag is. De behoefte voor begeleiding bij jeugdtraining lijkt hoog te liggen. 
 
Samenwerking externe partner 
Voor de organisatie van de opleidingen hebben in 2021 de eerste oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden met de Academie van Sportkader (ASK). Deze partij hebben we eerder al 
gehad ter ondersteuning van de organisatie. We willen deze samenwerking graag weer 
nieuw leven inblazen, het scheelt ons veel tijd. We hopen hiermee de verschillende 
bijscholingen vaker te kunnen geven met betere bezetting.  
 

Diversiteit & Inclusie 
Begin 2021 ondertekenden we samen met zo’n 25 andere sportbonden het Charter 
Diversiteit & Inclusie van NOC*NSF. In 2021 hebben we meerdere online webinars en 
kennissessies bijgewoond en hebben we een Plan van Aanpak opgesteld. We willen dit jaar 
de focus leggen op Para-Badminton, OldStars en de afspiegeling van ons ledenbestand meer 
terug laten komen in commissies. Begin 2022 is er ook een werkgroep opgericht om met dit 
thema binnen badmintonnend Nederland aan de slag te gaan. 

 
Shuttletestcommissie 

Samenstelling 
De shuttletestcommissie bestond in 2021 uit de volgende leden:  
Paul de Kuyper (voorzitter), 
Marjan Ridder,  
Emmy Vlaar,  
Dennis Tjin Asjoe, 
Ruud Bosch.  
Joan Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau. 
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Keuringen 
Er zijn in 2021 geen shuttles ter keuring aangeboden. Evenmin heeft de shuttletest-
commissie aanleiding gezien om eerder toegelaten shuttles aan een hertest te onderwerpen. 
 
 

Spelregelcommissie 

De spelregelcommissie bestond in 2021 evenals in voorgaande jaren uit 3 leden: 
André de Wit, voorzitter, 
Ben Lageweg, vervangen door Marcel Schormans 
Erik Ligtvoet, lid. 
 
Maart 2021 heeft Ben Lageweg aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als lid van 
de spelregelcommissie. Er is door de andere 2 leden van de spelregelcommissie gekeken wie 
er eventueel de plaats van Ben Lageweg zou kunnen innemen. Daarop is Marcel Schormans 
benaderd en die heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in de spelregelcommissie 
zodat de groep weer uit 3 personen bestaat. Voor een goed verloop van de werkzaamheden 
in de spelregelcommissie is het van belang om iemand te hebben die de regelgeving goed 
kent op het gebied van spelregels, reglementen en BWF regelingen en liefst ook actief is als 
WF. 
 
Werkzaamheden in de verslagperiode 
De spelregelcommissie is in de verslagperiode niet fysiek bijeen gekomen in verband met de 
Coronapandemie. Alle zaken werden per mail of door informeel overleg afgehandeld.  

 Er zijn in 2021 geen echte wijzigingen in de spelregels geweest.  

 Per 1 augustus 2021 zijn er enkele aanpassingen in de versie van de Aanvullingen 
voor wedstrijd functionarissen op de site gepubliceerd. 

 Door de Coronapandemie is er in 2021 géén kaderdag gehouden voor 
wedstrijdfunctionarissen. 

 De commissie heeft de vragenbanken voor scheidsrechters en referees kritisch 
doorgenomen en waar nodig enkele verbeteringen aangepast. 

 Vanaf 2020 is er een andere opzet ingevoerd voor het maken van de jaarlijkse 
verplichte spelregeltoets voor scheidsrechters en een afzonderlijke toets voor referees. De 
toetsen konden nu ook door scheidsrechters thuis worden gemaakt, voor referees bestond 
dit al. Achteraf heeft dit heel goed uitgepakt omdat door de Coronapandemie de kaderdag 
kwam te vervallen en daarmee de belangrijkste mogelijkheid voor het maken van de toetsen 
wegviel. 
Dit jaar is het aanbieden van de toetsen op een andere wijze als proef ingevoerd. De toetsen 
zijn aangeboden als een soort enquête om het invullen van de vragen te vergemakkelijken. 
Over het algemeen is dit op goed ontvangen maar er zullen nog een paar kleine 
aanpassingen gedaan moeten worden.         
In het afgelopen jaar is er door de commissie veel energie gestoken om de verplichte toetsen 
qua aantal vragen wat meer aan te passen aan de wensen van de wedstrijdfunctionarissen. 
Verder zijn er aan de hand van het IVWF nieuwe vragen in ontwikkeling en zijn de vragen 
voor de Terminologie gewijzigd. Ook de termijn van de licentie heeft een wijziging 
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ondergaan nu de toetsen thuis gemaakt mogen worden en beter aansluiten aan het 
wedstrijdseizoen. De licenties gelden nu vanaf 1 september tot 1 september van het 
volgende jaar. 

 
LCW 

Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld: 
Albert Valentijn  portefeuillehouder toernooizaken en para badminton 
 portefeuillehouder competitie a.i.  
John op het Veld portefeuillehouder wedstrijdfunctionarissen t/m aug 2021 
Frans Neelis portefeuillehouder wedstrijdfunctionarissen vanaf sept 2021 
Remco Oskam portefeuillehouder reglementen en regelingen 
Stephanie van der Hurk secretaris 
Joan Peeters  ambtelijk secretaris en manager competitie en toernooien 
Hendrik Boosman ambtelijk secretaris en manager evenementen 
 
De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het 
algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te 
doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken. 
Voor de functie van voorzitter LCW en lid LCW is een functieprofiel geschreven. 
De portefeuille van competitie zaken is in 2021 waargenomen door Albert Valentijn en het 
voorzitterschap van de LCW is door Remco Oskam waargenomen. 
 
Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits 
Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2021: 

 Bondscompetitie, de competitie seizoen 2020-2021 is geheel 
uitgespeeld v.w.b. geplande wedstrijden. De daarna volgende wedstrijden om het 
kampioenschap zijn niet gespeeld vanwege de genomen maatregelen m.b.t. de corona 
pandemie. Dat geldt ook voor wedstrijden m.b.t. degradatie. De competitie seizoen 2021-
2022 is in september aangevangen, er zijn 7 ronden nagenoeg compleet gespeeld. Vanwege 
de genomen maatregelen m.b.t. de coronapandemie is de competitie in zijn geheel gestopt 
bij ronde 8 waarvan een deel van de wedstrijden gespeeld waren. 

 De volgende evenementen en circuits zijn vanwege de 
geldende coronamaatregelen geannuleerd: 

 Finale landskampioenschap Eredivisie  

 FZ Forza NK. 

 NK Para Badminton. 

 NK voor competitieteams.  

 Junior Master Circuit en de Finale Junior Master Circuit.  

 Master Circuit en de Finale Master Circuit. 

 Voorronden en de Finale Vande Kolk Hypotheken Cup. 

 NJK. 

 NVK. 

 Junior Master Cup. 

 De door de RCW ’s te organiseren Regio Kampioenschappen 
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 De door de RCW ’s te organiseren Regio 
Jeugdkampioenschappen 
 
 
Er zijn geen bijeenkomsten geweest met de RCW’s in 2021. 
 
Uitvoeringsregelingen en reglementen 
Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op de wedstrijdzaken en 
reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. Door middel van Officiële Mededelingen zijn de 
leden van Badminton Nederland hierover geïnformeerd. 
 
 
 
Bijeenkomsten 
De LCW heeft in de verslagperiode alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd met 
behulp van beeldbellen. De agenda wordt daarbij bepaald door zaken die reglementair 
worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van uitvoeringsregelingen en de 
principekalender op bepaald momenten in het jaar. Verder zijn ingekomen stukken, 
bezwaren en dispensatieverzoeken afgehandeld. Daarnaast zijn diverse beleidsmatige 
thema’s op het gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De planning, 
voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder verantwoordelijkheid van 
LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken. 
 

SWO  
De samenstelling van de SWO is in 2021 veranderd. Frans Neelis heeft de vacante vacature 
na het terugtreden van John op het Veld als voorzitter overgenomen.  
De SWO bestond per 1 januari 2021 uit de volgende leden:  
Frans Neelis, voorzitter;  
Ben van Deursen, secretaris;  
André de Wit, coördinator financiële zaken;  
Bart Los, coördinator wedstrijdorganisatie;  
Erik Ligtvoet, coördinator begeleiding en beoordeling voor spelregels;  
Netty Ooms, coördinator lijnrechters;  
Raymond van Eijk, coördinator referees en scheidsrechters.  
Joan Peeters is namens het Bondsbureau lid van de commissie.  
 
Werkzaamheden in de verslagperiode 
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2021 6 keer digitaal.   
 
Alle informatie (ook aanstellingen) is weer per e-mail aan de wedstrijdfunctionarissen 
toegezonden en is verder te vinden op de site van Badminton Nederland. Alle nieuws is 
daarnaast ook op de website voor wedstrijdfunctionarissen van Badminton Nederland 
gepubliceerd. 
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In 2021 zijn er door de Corona veel evenementen niet doorgegaan. De volgende 
evenementen zijn georganiseerd, waarvoor wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden: 
Bondscompetities voor eredivisie en de beide 1e divisies, Yonex Dutch Open 
 
De paramedische begeleiding bij de evenementen was net als in handen van Fysio Physics. 
  
Scheidsrechters en referees 
Ook in 2021 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt tot de groep (inter-
)nationale wedstrijdfunctionarissen.  
Op aanstellingsgebied kan worden vermeld dat in de competities in de Eredivisie en de beide 
Eerste Divisies de meeste wedstrijden zijn geleid door referees en scheidsrechters.    
Internationaal zijn er in 2021 vanaf september weer scheidsrechters aangesteld voor 
buitenlandse toernooien. Vanwege de corona pandemie en de daarbij behorende 
maatregelen zijn er vanaf september weer veel toernooien doorgegaan. 
In 2021 zijn vijf aanmeldingen geweest voor de opleiding tot Scheidsrechter. Helaas zijn er 
ook drie scheidsrechters gestopt een paar collega’s gestopt.  
Ook zijn er zoveel mogelijk en waar nodig scheidsrechters en lijnrechters beoordeeld op hun 
functioneren met het doel om uniformiteit in optreden te waarborgen en hen te stimuleren 
om hogerop te komen als die wens er is. 
Jaarlijks worden scheidsrechters en referees op minimaal nationaal niveau verplicht om een 
kennistoets af te leggen om te waarborgen dat bij iedereen de kennis op peil blijft. Bij het 
behalen van voldoende resultaat mag men weer 1 jaar als WF optreden. Vanwege corona is 
de kaderdag niet georganiseerd. 
 
Lijnrechters 
De lijnrechters zijn dit jaar alleen ingezet bij de Yonex Dutch Open. 
 
 


