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Badminton doen we samen



INLEIDING

In 2023 zullen we onze activiteiten voortzetten zoals voorzien in het Meerjarenbeleidsplan, herijkt in 2022. 

In 2022 is de coronasituatie gaandeweg gestabiliseerd en op het moment van het schrijven van dit plan is 

het vooruitzicht dat de pandemie nog verder afneemt en eindigt (volgens bericht van de 

Wereldgezondheidsorganisatie, WHO). We gaan dus met veel enthousiasme verder: we zullen blijven 

focussen op onze succesvolle lopende projecten en op kansrijke mogelijk toekomstige projecten en 

activiteiten.

Meerjarenbeleidsplan 2025+ (MJBP)

Het huidige MJBP loopt tot en met 2024. In 2023 zullen we daarom starten met het traject dat ons zal 

leiden tot het nieuwe MJBP voor de jaren 2025 en daarna. Hierbij zullen we alle gelederen van de 

organisatie betrekken.



JAARPLAN

We continueren ons beleid met Probeerbadminton, Bamito, AirBadminton en Topbadminton. Daarnaast 

zullen we met onze reguliere taken verder gaan (zie verder in dit document).

Bij de reguliere activiteiten willen we hierbij in het bijzonder noemen:

• competitie-ontwikkeling binnen de beperkingen van ons contributiesysteem, na een evaluatie van de 

dubbelcompetitie (deze evaluatie vindt plaats in 2022)

• de eerste stappen in het opzetten van een netwerkorganisatie

• het verkennen van het opzetten van een trainerspool voor onze verenigingen, wellicht in 

samenwerking met andere sportbonden en bij voldoende financiering het opzetten en uitvoeren ervan

• het voortzetten van het traject aanmelden leden

• activiteiten in het kader van een veilige, positieve en inclusieve sportomgeving



VERENIGINGSONDERSTEUNING

Verenigingsondersteuning (VO) is één van onze kernactiviteiten. Naast alle VO-activiteiten die onder 

de (focus)projecten en reguliere taken vallen, zullen we (pro)actief de rol oppakken die de overheid en 

NOC*NSF aan bonden toebedeeld hebben binnen het Sportakkoord II, Sportlijn. Samen met deze 

instellingen en andere bonden zullen we verenigingen niet alleen producten blijven aanbieden; we 

zullen vooral verenigingen, en zeker ook onze kleine en middelgrote verenigingen helpen en 

stimuleren om deze producten te gebruiken en vooral de diensten die gericht zijn op verduurzaming 

van de vereniging zelf. Extra financiering voor sportbonden hiervoor is toegezegd.

Hierbij richten we ons vooral op die zaken waar verenigingen behoefte aan hebben, oftewel we 

werken vraaggestuurd. Ook realiseren we ons dat er veel partijen zich richten op de verenigingen; dit 

houdt in dat we ook rekening houden met de (lokale) ondersteuning die door andere partijen wordt 

geboden (zoals gemeenten).



Focusprojecten



FOCUSPROJECTEN

Deze focusprojecten zijn:

• Probeerbadminton

• Bamito

• AirBadminton

• Commerciële activiteiten

• Topbadminton

Op de pagina hierna staan de doelen van deze projecten en bij welke ambitie(s) van het 

Meerjarenbeleidsplan (MJBP) zij horen.



FOCUSPROJECTEN

Probeerbadminton

Ambitie MJBP: Vitale verenigingen 

Ambitie MJBP: Meer Badminton en Beter Zichtbaar

Bamito

Ambitie MJBP: Vitale verenigingen 

Ambitie MJBP: Meer Badminton en Beter Zichtbaar

AirBadminton

Ambitie MJBP: Meer Badminton en Beter Zichtbaar 

Ambitie MJBP: Vitale verenigingen

Ambitie MJBP: Nieuwe inkomsten(bronnen)

Commerciële activiteiten

Ambitie MJBP: Nieuwe inkomsten(bronnen) – korte toelichting verderop



FOCUSPROJECTEN

Topbadminton

Ambitie MJBP: Internationale toppositie in de wereld



Doelen en resultaten 
focusprojecten



DOELEN EN RESULTATEN

Probeerbadminton.nu

Doelen

• Ledenaanwas genereren voor verenigingen en Badminton Nederland.

• Samenwerking tussen bonden en verenigingen onderhouden/tot stand brengen.

• Meer volgers via sociale media genereren voor Badminton (en Badminton Nederland).



DOELEN EN RESULTATEN

Probeerbadminton

Resultaten

• 250 verenigingen doen mee aan Probeerbadminton.nu in 2023.

• Er zijn 3.000 aanmeldingen bij verenigingen voor Probeerbadminton.nu.

• 1.500 nieuwe leden melden zich aan tijdens of na participatie.

• Alle regio’s doen mee.



DOELEN EN RESULTATEN

Bamito

Doelen

• 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. Plezier en binding met de vereniging staan wel voorop. 

• Behoud van leden (ook ouder dan 12 jaar): de uitstroom bij de doelgroep van het programma is in 

eind 2023 met 10% gedaald.

• Betere badmintonners, af te meten met benchmarking met buitenland gedurende vier jaar

• Het programma inzetten voor schoolbadminton door middel van de integratie van de leskaarten in het 

schoolbadmintonpakket.



DOELEN EN RESULTATEN

Bamito

Resultaten

• 80% van de bij BN aangesloten verenigingen is bekend met Bamito’s jeugdprogramma.

• 70 van de bij BN aangesloten verenigingen die jeugd hebben gebruiken Bamito’s 

jeugdprogramma.

• 300 trainers hebben de bijscholing Bamito’s jeugdprogramma gevolgd en werken aan de 

hand van het programma tijdens trainingen.

• Door middel van minimaal 10 clusters van verenigingen die met elkaar de FUNdagen draaien 

wordt de competitie georganiseerd.



DOELEN EN RESULTATEN
AirBadminton, doelen en resultaten

Sportontwikkeling

• Kwalificatie World Beach Games 2023.

AirBadminton Events

• Organisatie NK AirBadminton 2023. 

• Mogelijkheden 2023 onderzoeken/opstarten Urban Series.

Sportparticipatie

• Organisatie AirBadmintontoernooicircuit.

• Verkenning en waar mogelijk organisatie pilotcompetities.

Internationaal

• Internationale tour i.s.m. andere landen: format ontwikkelen met overige landen. 

Overige

• Basis leggen voor structureel AirBadmintonaanbod.

• AirBadmintonopleiding: verzorgen van opleidingsdagen voor trainers/sportbuurtcoaches/LO-docenten.

• Partnerships uitbreiden: per project en algemeen.

• AirBadminton inzetten bij commerciële-activiteiten.



DOELEN EN RESULTATEN

Commerciële activiteiten

Doel en resultaat

• Nieuwe structurele inkomstenbron Badminton Nederland genereren, kostendekkend na drie jaar.

• Meer badmintonliefhebbers bereiken en zo meer Nederlanders enthousiasmeren voor onze sport.

• Het vaststellen van kpi’s voor commerciële activiteiten en de wijze van monitoren van deze kpi’s 

bepalen, zowel kijkend naar omzet als bereik van deze activiteiten. 



DOELEN EN RESULTATEN

Topbadminton

Doelen en resultaat Senioren 

• Op vier onderdelen (MS, WD, MD en XD) spelers positioneren voor kwalificatie Parijs 2024. 

• Podium European Games.

• Kwartfinaleplek Wereldkampioenschappen. 

Doelen en resultaat S-1 

• Plek bij de laatste 16 Wereldjeugdkampioenschappen.

Opleidingen

Doelen en resultaat

• RTC Den Haag heeft een samenwerking met de grote omliggende verenigingen: onze inzet is 

wekelijks een gezamenlijke training tussen het RTC en de verenigingen.

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een samenwerking met verenigingen/badmintonscholen bij 

RTC Arnhem en RTC Eindhoven en conclusies trekken ten behoeve van een plan van aanpak.

• Verenigingen voorzien van een format hoe ze een badmintonschool kunnen starten, met als doel meer 

trainingsplekken te creëren voor talentvolle en ambitieuze badmintonners.



Reguliere taken



REGULIERE TAKEN

Dragen bij aan alle ambities van het Meerjarenbeleidsplan 

Zoals aangegeven en zoals ieder jaar zullen we ook bezig zijn met onze reguliere taken, onder andere de 

organisatie van competitie en toernooien, sponsoring, het meedoen aan de allianties van bonden en 

NOC*NSF, marketing, communicatie, onderzoek.

Dit jaar in het bijzonder zullen we aan de slag gaan met FOYS, het nieuwe 

ledenadministratiepakket/CRM. Het pakket biedt veel mogelijkheden, onder andere een app, die, benut, 

ons zullen versterkten in onze contacten met de verenigingen en onze leden, met het bereiken van 

nieuwe badmintonners/badmintonliefhebbers en bij onze commerciële activiteiten.

Tenslotte gaan we in 2023 aan de slag met de resultaten/aanbevelingen naar aanleiding van het 

onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag (GOG) en werken we samen met NOC*NSF, de werkgroep 

Diversiteit & Inclusie en de verenigingen aan een veilige, positieve en inclusieve sportcultuur. 



Einde


