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Opleidingen
De opleiding verenigingstrainer is ontwikkeld en wordt in 2019 
georganiseerd.

Er is in 2018 zeven keer een Cursus Baantrainer georganiseerd 
met een bereik van meer dan 100 trainers. 

De site mijnbadmintontraining.nl heeft op dit moment 384 abon-
nees waarvan 68 betalende leden. Er zijn in 2018 30 oefeningen 
bij gekomen. Op deze site is ook het handboek voor beginnende 
wedstrijdspeler gerealiseerd.

Jeugd
De vertaling van shuttle time (Engels naar Nederlands) is opgepakt in een 
gezamenlijk project met de Vlaamse Badmintonbond en is in de loop van 2019 
gereed. Samen met het door Badminton Nederland ontwikkelde lesmateriaal 
is dit een compleet les-aanbod voor op scholen. Over een aanbod voor begin-
nende jeugd is in 2018 een start gemaakt met de verkenning of dit product in 
samenwerking met andere bonden gerealiseerd kan worden.

Schoolbadminton
    • De toolkit schoolbadminton is gepromoot.
    • Er zijn materialenpakketten voor schoolbadminton 
      samengesteld. 
      Deze worden aangeboden via www.schoolbadminton.nl.
    • Verschillende lokale initiatieven zoals
      scholentoernooien zijn ondersteund.
    • Bij de Yonex Dutch Open is het NK schoolbadminton 
       georganiseerd.
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https://mijnbadmintontraining.nl/
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Outdoor badminton
Met de Badminton World Federation is in 2019 een samenwerking aangegaan 
over outdoor badminton. Dit resulteert in 2019 in de Badminton Festivals die 
in mei 2019 starten en bedoeld zijn om badminton te promoten en zichtbaar te 
maken.

Andere verdienmodellen
Vier werkgroepen zijn aan de slag gegaan over Nieuwe Verdienmodellen, Loyal-
ty, Wedstrijdaanbod in relatie tot het lidmaatschap en Samenwerking met ander 
aanbieders/grijze leden. De werkgroepen kwamen in het najaar van 2018 met 
veel ideeën aanzetten. Met een aantal van deze ideeën zijn ze verder gegaan in 
2019. 
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Aangepast Badminton
De behoefte aan een starterpakket bleek niet aanwezig te zijn en het pakket is niet gerealiseerd.

NK Para-Badminton
Op 21 april 2018 vond het NK Para Badminton plaats in Veenendaal in samenwerking met Badminton Duovereniging Veenendaal. Er waren 53 
deelnemers. Vanaf de editie 2019 zal dit evenement ook hernoemd worden in NK Parabadminton.

Para-Badmintoncircuit
Negen verenigingen hebben in 2018 een para-badmintontoernooi t.b.v. het Para-Badmintoncircuit georganiseerd. Besloten werd om de organise-
rende verenigingen ter compensatie van de kosten en ter stimulans eenmalig een tegemoetkoming van € 500 te verstrekken. Hierop werd uiter-
aard zeer positief gereageerd

Para-Badmintonverenigingen
Momenteel zijn er 30 lidverenigingen actief met Para-Badminton. Er is een groeiende interesse bij ook andere verenigingen.

Werkgroep Para-badminton
In 2018 heeft de werkgroep Para-badminton definitief gestalte gekregen en bestaat deze uit 5 mensen die sterke affiniteit hebben met het Pa-
ra-badminton. Er wordt regelmatig overlegd, indien noodzakelijk of wenselijk, ook met de verenigingen en er worden Nieuwsbrieven verspreid.

http://www.badmintonfestival.nl
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Verenigingsondersteuning
Clusterbijeenkomsten
In totaal hebben er 87 verenigingen deelgenomen aan clusterbijeenkom-
sten. Naast het delen van kennis was het opstarten van gezamenlijke pro-
jecten een belangrijk thema tijdens de bijeenkomsten. Voorbeelden van 
samenwerkingsverbanden zijn gezamenlijke trainingen, het gezamenlijk 
aanbieden van zomerbadminton en het gezamenlijk werven van leden. 
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Verbinden van nieuwe partners, sponsors, suppliers en het 
versterken van de relatie met huidige partners, sponsors,
 suppliers e.d. 
 Het jaar 2018 is het volgende gerealiseerd:
    • Invulling en uitvoering van de contracten met FZ Forza en Yonex.
    • Invulling en uitvoering van het nieuwe contract met NOC*NSF 
       m.b.t. marketingrechten TEAM NL, waar de bedrijven AD, Rabo
       bank, Nederlandse Loterij, KPN en Heineken aan meededen.
    • Verlenging van het contract met Van de Kolk Hypotheken.
    • Bochane als nieuwe vervoerspartner van de Yonex Dutch Open
       (t/m 2021) en de Outdoor Badminton (2019 met optie voor nog 2 
       jaar).
    • Mediacontracten met NOS en Lagardère Sports t.b.v. de Yonex 
       Dutch Open. 

Andere bedrijven/organisatie die als sponsor betrokken zijn geweest 
via evenementen:
    • Gemeente Almere  • Maaspoort Sports & Events
    • NH Hotel Naarden  • MAMS Coffee
    • Amazing Oriental  • FIT International
    • Badmintonplanet  • Zilveren Kruis 

De vaste partners zijn in 2018 uitgenodigd voor een sponsorbijeen-
komst. Aan de bedrijventoernooien die in aanloop naar of tijdens de 
Finale Eredivisie en de Yonex Dutch Open georganiseerd werden, 
hebben diverse bedrijven deelgenomen en hebben zo ook financieel 
bijgedragen aan de genoemde evenementen.

Accommodaties
Aanwezig geweest bij de vergadering van de Normcommissie WG7 OMS 
Binnensport. Dit is een werkgroep die bestaat uit afvaardigingen van bin-
nensportbonden, gemeenten, bouwbedrijven, de KVLO en een bouwkun-
dige. Het doel van deze werkgroep is om tot een gezamenlijk handboek 
te komen met de accommodatie voorschriften zoals die gelden voor alle 
binnensporten. In 2019 zal er weer worden aangesloten bij deze vergade-
ring.

Vrijwilligersbeleid
Er is bij de FZ Forza NK de mogelijkheid gegeven om vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. Verder vragen verenigingen steeds vaker Erepennin-
gen voor Verenigingsverdienste aan voor hun vrijwilligers. Deze mooie 
penning wordt door bondsbestuursleden, door de ambassadeur of door 
regiovrijwilligers uitgereikt.

Masterclasses
In 2018 waren de thema’s: Free Publicity, Presteren met communiceren, 
Meer vrijwilligers in kortere tijd, Sponsoring en sales & de AVG. In totaal 
hebben 100 verenigingsbestuurders deelgenomen. In samenwerking 
met verschillende sportbonden en NOC*NSF is www.sportopleidingen.nl 
ontwikkeld. Op het platform staan algemene opleidingen en bijscholingen 
(sport generiek) en is ook het opleidingsaanbod van Badminton Neder-
land (sport specifiek) te vinden.

http://www.sportopleidingen.nl


5

Communicatie
Wij zijn op pad geweest en het verhaal achter de verenigingen, 
vrijwilligers, leden en evenementen opgehaald. Zo zijn er 
verslagen en vlogs gepubliceerd van de Finale Eredivisie, Yonex 
Dutch Junior, Victor Dutch International, de regiovergaderingen 
en de Yonex Dutch Open. Vergroten media aandacht landelijk

Veel aandacht op www.top-badminton.nl en de sociale media (Face-
book, Twitter en Instagram) voor de FZ Forza NK, Finale Landskampioen-
schap Eredivisie, Yonex Dutch Open en de toernooien met deelname van 
de Nationale jeugd- en seniorenselectie. Hoogtepunt, de twee bronzen-
medailles voor Selena Piek/ Cheryl Seinen en Robin Tabeling/Jelle Maas 
op de Europese Kampioenschappen. 

Sociale media
Sociale media spelen een steeds grotere rol in het bereiken van 
onze achterban. De grootste winst in het aantal volgers is 
behaald met Instagram waar het aantal volgers van 2298 eind 
2017 naar 3700 eind 2018 ging. Twitter en Facebook groeien 
ook nog maar aanzienlijk langzamer dan Instagram. 

Door gebruik te maken van templates voor het posten van plaat-
jes/foto’s creëren we meer herkenbaarheid. Ook door het pos-
ten van meer filmpjes met name van toernooien in het buiten-
land is er steeds meer interactie vanuit de volgers.

Sportparticipatie, Focusactiviteiten 2018

http://www.top-badminton.nl
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Ondersteuning verenigingen/media aandacht lokaal
Verenigingen worden op communicatievlak ondersteund door het delen en plaatsen van hun berichten via onze sociale media. In 2018 zijn 11 
blogs verschenen met als onderwerpen marketing en communicatie en schoolbadminton.

Fans
Er zijn 2018 vier ledenmailingen verstuurd, met daarin aandacht voor de verschillende evenementen die door de bond worden georganiseerd en 
aanbiedingen vanuit de webshop. 

Koppelen van directe voordelen aan het lidmaatschap van Badminton Nederland
Ook in 2018 hebben we een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis over een voordelige sportpolis. Deze aanbieding heeft wel een aantal 
reacties opgeleverd met verzoeken van leden om van de verzendlijst afgehaald te worden. 

Creëren en verder ontwikkelen fan base
Om de fan-database te laten groeien wordt sinds 2018 gebruik gemaakt van het platform Sportscloud. Via dit platform zijn inmiddels 3 campagnes 
gelanceerd. De eerste twee campagnes hadden tot doel de FZ Forza NK en de Finale Landskampioenschap Eredivisie met bijbehorende websites 
onder de aandacht te brengen van potentiele bezoekers. Met de laatste campagne is de AVG (nieuwe wetgeving rond privacy) onder de aandacht 
gebracht met als conversie de aanvraag van een vouchercode voor het stappenplan. Deze is door meer dan 300 verenigingen aangevraagd.

Sportparticipatie, Focusactiviteiten 2018
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Grafische taken in huis
Sinds 2018 maken we zelf onze posters/flyers en badges e.d. 

Communicatieplan
Er is een communicatieplan geschreven die erop is gericht om bij te dragen aan de strategische doelstellingen, door de doelgroepen te betrek-
ken. Dit doen we door een interactie met deze doelgroepen tot stand te brengen en deze interactie te intensiveren, zodat er een kanaal ontstaat 
voor het (wederzijds) raadplegen, informeren, beïnvloeden en overtuigen. DIt geldt voor externe als interne doelgroepen.

Badminton-promotiefilmpje
Een nieuw Badminton-promotiefilmpje is gemaakt. Hieraan is heel en-
thousiast meegewerkt door BC Gova en Gayle Mahulette. Het filmpje 
staat online op YouTube en kan door verenigingen worden gebruikt 
als middel voor ledenwerving.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=L7UQk3Ld2sI

Livestream
De Finale Eredivisie, de FZ Forza NK, de VANDEKOLK Hypotheken Cup en de Yonex Dutch Open zijn te volgen geweest via een livestream.
 
Nationale Sportweek
We hebben meegedaan aan de Nationale Sportweek/Albert Heijn-actie. 130 badmintonverenigingen hebben hier aan deelgenomen.

Sportparticipatie, Focusactiviteiten 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=L7UQk3Ld2sI
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Marketingplan
Er is een marketingplan geschreven. In het marketingplan is een mar-
ketingstrategie bedacht om badminton méér zichtbaar te maken en 
specifiek per doelgroep producten te ontwikkelen.

Huisstijl
De nieuwe huisstijl draagt bij aan een moderne, frisse en heldere 
uitstraling dat een brede doelgroep aanspreekt. Als aanvulling op de 
huisstijl is er ook een audiologo ontworpen
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Wedstrijdsport
Competitiehuis
Het competitiehuis is in 2018/2019 gestart en naast deze 
start is er ook een begin gemaakt met het innoveren van 
het competitie-aanbod. Aan de competitie hebben dit jaar 
1284 teams deelgenomen verdeeld over de Ere- tot en 
met Negende Divisie. 
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Nieuwe competitievormen 
In 2018 is de werving voor de nieuwe competitievormen Duo competitie, Dubbelcompetitie, Box – to – Box, Drie tegen drie, Trio competitie en 
competities op maat gestart. In 2019 vinden pilots plaats voor de duo competitie en de dubbelcompetitie. 

Pilots jeugdcompetitie
In de Regio Oost heeft in de U19 een pilot plaats gevonden. In deze pilot zijn de 16 teams die deelnemen aan de U19 verdeeld in 4 poules van 4 
teams. De pilot van de jeugdcompetitie in de Regio’s Noord-Holland en Centrum heeft ook in het seizoen 2018/2019 een vervolg gekregen. 

Sportparticipatie, Focusactiviteiten 2018

Samenwerking met een niet Badminton Nederland-competitieaanbieder
In 2018 heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met mede aanbieders van badminton.
De gesprekken hebben in 2018 nog niet geleid tot een samenwerking maar er zijn wel vorderingen gemaakt met o.a. de BBF. Met Optisport is een 
samenwerking overeengekomen.

Competent opleiden van wedstrijdfunctionarissen
De wedstrijdfunctionarissen hebben aangegeven behoefte te hebben 
aan meer kennis van de toernooiplanner en aan een cursus mentale 
weerbaarheid. Deze module mentale weerbaarheid maakt vanaf 2019 
deel uit van de opleiding tot scheidsrechter en referee. Een cursus over 
de toernooiplanner wordt in 2019 georganiseerd.

Voldoende competente wedstrijdfunctionarissen om aan 
vraag te voldoen
In 2018 zijn er scheidsrechters gestopt en een aantal scheidsrechters in 
opleiding bijgekomen. Het aantal wedstrijdfucntionarissen blijft een 
zorgpunt.
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Topbadminton
 
Vanuit NOC*NSF is steun en vertrouwen gekregen om het programma topbadminton voort te zetten. Eind februari 2018 kwam het mooie bericht 
dat Minister Bruno Bruins per jaar 10 miljoen extra wilt investeren in topsport. Na een extra aanvraagperiode voor alle bonden kregen wij te horen 
dat ons jaarlijkse subsidie bedrag verhoogd zou worden met 78.000 euro. Een deel van dit bedrag was bedoeld voor een assistent-coach voor 
de S-1 selectie. Dicky Palyama heeft deze functie gekregen en is in mei 2018 begonnen op Papendal. Daarnaast is Dicky hoofdcoach gebleven bij 
RTC Almere en is Max Sibbald bij RTC Almere erbij gekomen als assistent-coach.

In juni liet Claus Poulsen weten in september te gaan stoppen met zijn functie als technisch directeur. Gelukkig konden we direct de nieuwe tech-
nisch directeur bekend maken: Victor Anfiloff. Victor is op 1 oktober gestart als de nieuwe technisch directeur.  

De nieuwe technisch directeur is continu bezig met de ontwikkeling van zijn coaches en heeft de coachpool geïntroduceerd, waarbij samenwer-
ken en van elkaar leren staat voorop. Daarnaast is de functie van Ilse Vaessen in november 2018 Manager Topbadminton geworden. 

Hieronder de stafsamenstelling:

 • Technisch Directeur: Victor Anfiloff 
 • Manager topbadminton: Ilse Vaessen 
 • Coach Senioren: Ruud Bosch 
 • Coach Senioren: Jonas Lyduch 
 • Talentcoach S-1 coach: Dicky Palyama 
 • Bondscoach Para-badminton: Eefje Muskens 
 • Talentcoach U17: Robbert de Keijzer
 • Talentcoach U15: Thomas Wijers 
 • Manager junioren: Ger Tabeling 

Ook was er een mooie ontwikkeling voor het Para-Badminton. NOC*NSF heeft een actiebudget gegeven in 2018 om een programma op te starten 
en Eefje Muskens is de nieuwe bondscoach Para-Badminton geworden. Vanaf april is zij gestart met een drietal spelers (Mark Modderman, Megan 
Hollander en Joshua Donker, klasse SU5) om hun uiteindelijke droom te verwezenlijken: deelname aan de Paralympische Spelen 2020/2024.
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EK Individueel
Van 24 -29 april stond het eerste grote toernooi op het programma, de Europese kampioenschappen in Bilbao, Spanje. Het werd een succesvol 
Europees kampioenschap. 
Zes kwartfinales werden er behaald, twee in de mannenenkel: Mark Caljouw en Nick Fransman, twee in de vrouwendubbel: Selena Piek / Cheryl 
Seinen en Imke van der Aar / Debora Jille, een in de mannendubbel: Jelle Maas / Robin Tabeling en een in het gemengddubbel: Jacco Arends / 
Selena Piek.

Twee koppels wisten door te stomen tot de halve finales wat voor beiden ook het eindstation was. Toch twee mooie bronzen medailles voor: 
Selena Piek en Cheryl Seinen, vrouwendubbel en Jelle Maas en Robin Tabeling, mannendubbel
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S-1-Selectie
De S-1-selectie had dit jaar drie grote evenementen op het programma 
staan. In september werden in Tallinn, Estland de Europese Jeugdkampi-
oenschappen gespeeld. Dit werd een zeer succesvol toernooi voor het 
gemengddubbel Wessel van der Aar en Alyssa Tirtosentono. Zij behaal-
den daar heel knap een zilveren medaille!

Youth Olympic Games
Van 7 tot en met 12 oktober waren de Youth Olympic Games. Dit 
evenement wordt om de 4 jaar gespeeld en moet je je officieel voor 
plaatsen. Dennis Koppen en Madouc Linders plaatsten zich hiervoor. 
Een hele mooie ervaring voor beide spelers om deel te mogen uit 
maken van TeamNL in Buenos Aires. Na de poulewedstrijden en een 
teamtoernooi was het toernooi afgelopen voor beide spelers.
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Talentontwikkeling
In 2018 is de lijn doorgezet omtrent de Talentontwikkeling en heeft er een uitbreiding plaats gevonden bij de RTC’s. In augustus 2018 is er een 
nieuw RTC gestart in Arnhem, locatie Papendal. Eefje Muskens heeft naast haar rol als hoofdcoach van de Para-badminton ook deze rol op zich 
genomen en is de nieuwe hoofdcoach van RTC Arnhem. 

Naast RTC Arnhem hebben nog steeds RTC Deurne, RTC Almere en RTC Den haag. RTC Deurne is de grootste van de vier RTC’s. Verder is er een 
aantal spelers gestopt, maar ook een aantal spelers bij gekomen. Wij zijn de CTO’s en gemeentes dankbaar voor de steun en de samenwerking. 

De trainers die werkzaam zijn op de RTC’s zijn: 

 • RTC Deurne: Hoofdcoach Paul Vennekens, Assistent-coach Rick Steuten.
 • RTC Den Haag: Hoofdcoach Robbert de Keijzer, Assistent-coach Thomas Wijers. 
 • RTC Almere: Hoofdcoach Dicky Palyama, Assistent-coach Max Sibbald.
 • RTC Arnhem: Hoofdcoach Eefje Muskens.

Badmintonscholen
In 2018 is het traject voortgezet om de samenwerking met de badmintonscholen en Badminton Nederland te verbeteren. In 2018 hebben er twee 
bijeenkomsten plaatsgevonden met Claus Poulsen. Toen Claus wegging heeft Ilse Vaessen dit traject overgenomen en is er een werkgroep ge-
start rondom het onderwerp badmintonscholen. De contacten met de scholen zijn hierdoor beter geworden en in 2019 willen we daadwerkelijk 
met een nieuw plan komen om badmintonscholen definitief te betrekken bij de talentontwikkeling van Badminton Nederland.

NOC*NSF Paralympische Talentdag
Op 14 oktober 2018 vond de Paralympische Talentdag plaats, waar Badminton Nederland ook bij aanwezig was. Tijdens Paralympische Talentda-
gen analyseren bondscoaches/trainers van verschillende sporten de potentie van de deelnemende sporters. 
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Para-badminton
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het maken een behoorlijke wijziging in de denkwijze binnen het Para-badminton. Gevolgen hiervan 
geweest zijn:

 • TopPara-badminton valt vanaf medio 2017 organisatorisch onder Topbadminton en wordt aangestuurd door de Technisch Directeur. Ook 
   de nieuwe TD is van harte begaan met deze groep sporters en speelt een belangrijke rol in dit programma
 • De nationale selectie onder leiding van Annie van Daal is niet in die hoedanigheid voortgezet. Begin 2018 is deze selectie opgeheven en
      is er een nieuwe selectie gevormd met Eefje Muskens als bondscoach.
 • Er is voor drie Para-atleten, Mark Modderman, Joshua Donkers en Megan Hollander, een programma op Papendal opgestart waar zij 
   dagelijks trainen onder leiding van de nieuwe bondscoach en gestart zijn met het kwalificatieproces op weg naar Tokyo 2020.
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Bezoekers evenementen
De bezoekersaantallen van de evenementen zijn:

 • FZ Forza NK 2018: 1500.
 • Finale Eredivisie 2018: 1100.
 • Yonex Dutch Open 2018: 4500.

De evenementen trokken de afgelopen jaren een redelijk stabiel aantal bezoe-
kers. Een doorbraak in groei is echter niet gerealiseerd. Er wordt meer dan voor-
heen gecommuniceerd, ook direct naar de leden, over de deze evenementen, 
maar dat heeft nog niet geleid tot de gewenste groei. De toegenomen communi-
catie wordt de komende jaren doorgezet. Tevens zullen verenigingen meer per-
soonlijk en via digitale informatievoorziening betrokken worden bij evenementen. 

Onderzoek
Eind 2017/begin 2018 is een onderzoek uitgezet onder verenigingen en badmin-
tonpanel van Badminton Nederland over het aanbod van competities en toer-
nooien. Er hebben 92 verenigingen en 448 badmintonners deelgenomen aan de 
onderzoeken.

Eind 2018/begin 2019 zijn onderzoeken zoals de verenigingsmonitor, vrijwilli-
gersmonitor, bezoekerstevredenheid bij de Yonex Dutch Open wederom uitge-
zet. Tevens is er een uitstroomonderzoek gehouden onder alle leden die in 2018 
gestopt zijn. Ook in 2018 hebben de verenigingen gebruik gemaakt van de kant-
en-klare onderzoekstools, zoals een uitstroomonderzoek. 
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Organisatie
 
Samenwerking met andere bonden 
In 2018 is er naar aanleiding van de extra door VWS gestelde gelden voor versterking van bonden en verenigingen het idee ontstaan om met een 
aantal middelgrote bonden, onder andere Badminton Nederland, een aanvraag te doen. Dit is gelukt met het zogenaamde SOS-programma waar-
binnen begin 2019 een subsidie ontvangen hebben.
In 2018 begon de inhoudelijke samenwerking met de bonden aan de Kelvinbaan in Nieuwegein (Baseball & Softball, Basketball, Schermen, Ta-
feltennis, Cricket, Jeu de Boules en Judo) gestalte te krijgen. Intern wordt er gewerkt aan efficiency en inspiratie door medewerkers die dezelfde 
taak bij de verschillende bonden uitoefenen bij elkaar te brengen en extern door samen sterker te staan ten opzichte van de uitdagingen die alle 
bonden betreffen.

Herstart traject democratische besluitvorming en voorzetting bestuurlijke vernieuwing.
Het traject is weer gestart. Een werkgroep heeft hieraan gewerkt met als resultaat een voorstel voor de bondsvergadering in februari 2019. In 2019 
wordt het traject vervolgd.

Vrijwilligers 
Er heeft in maart een husseltoernooi bij de Finaledag van de Eredivisie plaatsgevonden, in oktober is een VIP-dag bij de Yonex Dutch Open 
gehouden en in november 2018 is een landelijke vrijwilligersdag georganiseerd. De VIP-dag in Almere was een groot succes, de twee andere vrij-
willigersevenementen werden minder goed bezocht.
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Bondsbestuur 2018
Samenstelling bondsbestuur
Tijdens de verslagperiode was het bondsbestuur als volgt samengesteld:

Michel Bezuijen voorzitter vanaf 4 februari 2018
Ton Wijers  voorzitter a.i. tot en met 3 februari 2018, daarna  
   vicevoorzitter/secretaris
Rémon Verbeek penningmeester 
Bram Reudink lid
Pieter van Soerland lid vanaf 4 februari 2018
Ger Tabeling  lid tot 3 februari 2018

Vergaderingen

Bondsbestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft regelmatig formeel en informeel vergaderd. Bij de AB-vergaderingen was tevens de algemeen manager/direc-
teur (per 1 juli 2018 is de functie algemeen manager komen te vervallen en is de functie van directeur geherintroduceerd) aanwezig. Tevens heeft 
er heidag plaatsgevonden van bondsbestuur en directie.

Jaarvergadering
De Jaarvergadering vond plaats op 23 juni 2018. 

Bondsvergadering
Er vonden Bondsvergaderingen plaats op 3 februari en een op 24 november 2018.
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Bondsbestuur 2018
Beleid
Na een lange periode van bestuurlijke crisis kon de organisatie de verkiezing heugen van een nieuw bondsbestuur op 3 februari 2018.

Vanaf maart 2018 is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw jaarplan en het doorzetten van de al eerder ingesla-
gen weg waarvan de twee pijlers ondernemerschap en verenigingsondersteuning zijn. De speerpunten die hierbij horen, zijn marketing, commu-
nicatie, ledenbehoud/-werving, bestuurlijke vernieuwing en verdienmodellen. 

Hiernaast heeft het nieuwe bondsbestuur gewerkt aan het verder herstellen van het vertrouwen en versterken van de werkorganisatie, onder 
ander door de benoeming van een bondsdirecteur, een functie die al ruim vier jaar niet meer aanwezig was bij Badminton Nederland. Begin 2019 
heeft het bondsbestuur een evaluatie gehouden van het eigen functioneren.

Overkoepelende organisaties
Van alle organisaties waarbij Badminton Nederland is aangesloten, werden bij-
eenkomsten en (jaar)vergaderingen bezocht:

  • Badminton World Federation (BWF): de Annual General Meeting op 19 mei 2018 
    in Bangkok (Thailand).
  • Badminton Europe Confederation (BEC): de Annual Delegates’ Meeting op 14  
    april 2018 in Dubrovnik (Kroatië). 
  • BEC commissie meeting: 4-6 juni en 25-27 januari.
  • NOC*NSF: de Algemene Vergaderingen op 14 mei en 19 november 2018.

Hiernaast zijn tal van bijeenkomsten en workshops bijgewoond door bondsbe-
stuursleden en leden van de werkorganisatie en is er structureel overlegd met de 
account- en prestatiemanager van NOC*NSF.

Verder begon in 2018 de inhoudelijke samenwerking met de bonden aan de 
Kelvinbaan in Nieuwegein (Baseball & Softball, Basketball, Schermen, Tafeltennis, 
Cricket, Jeu de Boules en Judo) gestalte te krijgen. Intern wordt er gewerkt aan 
efficiency en inspiratie door medewerkers die dezelfde taak bij de verschillende 
bonden uitoefenen bij elkaar te brengen en extern door samen sterker te staan 
ten opzichte van de uitdagingen die alle bonden betreffen.
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Internationale contacten
In 2018 waren we vertegenwoordigd in de commissies Communication & Media en High Performance van Badminton Europe, in the Forum of 
Appeal van de Badminton World Federation en in de Athletes’ Commissions van BWF en BEC.

Contacten binnen Badminton Nederland
Bondsbestuursleden zijn zoveel mogelijk aanwezig in het land en op het veld. In het bijzonder de nieuwe voorzitter, niet afkomstig uit de badmin-
tonwereld, heeft zich in veel ontmoetingen goed kunnen oriënteren en kennis kunnen maken met verschillende betrokkenen binnen de organisa-
tie. 

Verenigingen en leden

Verenigingen per 31 december 2018
Het aantal lidverenigingen bedroeg op 31 december 2018 489. Negen verenigingen beëindigden het lidmaatschap van Badminton Nederland, 
vier verenigingen hebben zich aangemeld en er vond een keer een fusie plaats.

De aangegeven redenen van afmelding (in een aantal gevallen zelfs stoppen als vereniging) zijn een sterk teruglopend aantal leden en een tekort 
aan jeugd- en/of competitiespelers.

De volgende verenigingen zijn afgemeld:
SV Kaatsheuvel 06495  Noord-Brabant 15 leden    
GBCL   071044 Limburg  14 leden    
BC Rijssen  02106  Oost   2 leden    
BC Flower Shuttle 04258  Noord-Holland 26 leden    
BC Westerbork 01597  Noord   29 leden    
RBB BC Effort 061605 Noord-Brabant 18 leden    
Den Haller  02729  Oost   12 leden    
BV Fortissimo 03990  Centrum  19 leden    
Dynamo Swalmen 071030 Limburg  0 leden    

De volgende verenigingen zijn gefuseerd: BC Zwollenaar en Hanze ‘83 zijn gefuseerd in BC Blauwvinger (021059, 47 leden).
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Ledenaantal per 31 december 2018

Op 31 december 2018 stonden er 30.496 leden ingeschreven. Het betrof 8.811 junioren en 22.685 senioren. Dat is 2.058 leden minder dan per 
31 december 2017. Hieronder volgen de ledenaantallen, uitgesplitst naar regio en onderverdeeld in junioren en senioren.
 
Regio   Junioren Senioren Totaal
Noord   653  1.789  2.442
Oost   1.020  2.486  3.506
Centrum  1.743  4.833  6.576
Noord Holland 1.156  3.043  4.199
Zuid-West  2.343  5.357  7.700
Noord-Brabant 1.259  3.000  4.259
Limburg  637  1.177  1.814
Totaal   8.811  21.685  30.496
   
Het ledenbestand bestaat voor 60 % uit mannen en voor 40 % uit vrouwen.
Het ledental van Badminton Nederland daalde in 2018 met 6,3 % waarbij het ledenverlies bij jeugd 15% was. Op deze forse daling bij jeugd komen 
we terug in andere stukken van de Jaarvergadering 2019.

Het ledental per 31 december 2018 is een momentopname. Gedurende het hele jaar worden leden af- en aangemeld, waarbij de meeste afmeldin-
gen in december plaatsvinden: het totaal aantal leden van Badminton Nederland in 2018 bedroeg 37.588. Dat is 4,5 % minder dan in 2017 (-1.758). 

Huisvesting
Het bondsbureau was het gehele jaar gehuisvest aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein.

Medezeggenschap van werknemers
De werkgever, in de persoon van de algemeen manager/directeur, heeft twee maal vergaderd met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT): op 5 
april en 8 november 2018. Op 5 april 2018 heeft de PVT een personeelsbijeenkomst georganiseerd.

Personeel & Organisatie
Badminton Nederland had per 31 december 2018 twaalf werknemers in dienst. Er is afscheid genomen van 2 medewerkers en 5 medewerkers zijn 
aangesteld. Op 31 december 2018 bedroeg het aantal fte’s 10,5. Dat is 2,4 fte meer dan op 31 december 2017, als consequentie van wijzigingen in 
de contractvorm, er heeft geen uitbreiding van de formatie plaatsgevonden.
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Onderscheidingen
In 2018 zijn onderscheidingen uitgereikt aan de volgende
personen:

Erepenning in brons van Badminton Nederland voor 
bijzondere verdiensten op verenigingsniveau:
• Pieter Struik   BC Nuenen 
• Harry van Kuilenburg BC Orbiton 
• Francis Aarts  BV Venray 
• Johan Schelling  De Sjeve Sjuttel 
• Peter van Twillert  De Sjeve Sjuttel 
• Jaap Hagens  BV Slotermeer  

Erepenning in zilver van Badminton Nederland voor 
bijzondere verdiensten op regioniveau:
• Nico Nieuwkerk Limburg 
• Peter Krips  Noord 
• Jacob Baas  Noord 
• Dick Pruis  Noord
• Lisette Schulte Noord 
• Hannie Kuiper Noord 
 
Legpenning NBB/ Badminton Nederland bijzondere 
wedstrijdverdiensten:
• Jonas Lyduch 
• Jelle Maas 
• Kent Madsen 
• Selena Piek 
• Claus Poulsen 
• Cheryl Seinen 
• Robin Tabeling 

Ton Wijers reikt erepenning in brons uit aan Jaap Hagens tijdens de Yonex Dutch Open 2018


