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Jaarverslag Badminton Nederland 2020 
Verenigingsondersteuning 
Ook in 2019 is Badminton Nederland actief geweest met het ondersteunen van 
badmintonverenigingen in de breedste zin van het woord. Er zijn nieuwe producten 
en diensten gelanceerd die verenigingen ondersteunen op relevante thema’s als het 
werven én behouden van leden, vrijwilligers en sponsoren. 
Schoolbadminton 
Aanleiding 
Schoolbadminton is een project wat al een aantal jaar loopt om badminton op 
scholen te stimuleren. 
Doelstelling 
De doelstellingen voor 2019 waren het afmaken van de schoolbadminton WebApp 
en het vergroten van het aantal gebruikers van de Schoolbadminton Toolkit + 
Lesmap met minimaal 35 downloads.  
Meerwaarde 
Beide producten geven gymdocenten, buurtsportcoaches, verenigingstrainers en 
andere aanbieders handvaten om leuke, kwalitatief goede lessen te geven aan 
kinderen op school om meer kinderen op een positieve manier in contact te brengen 
met Badminton.  
Activiteiten 
De Toolkit is het gehele jaar gepromoot en in totaal 127 keer gedownload. De 
WebApp is niet afgemaakt omdat het ontwikkelde product niet aansloot bij de 
wensen die we voor dit product hebben. In 2020 wordt besloten of we de WebApp 
alsnog doorontwikkelen.  
 
Probeerbadminton.nu 
Aanleiding 
De aanleiding voor dit project is het succes van probeerbadminton.nu in de 
Achterhoek.  
Doelstelling 
Probeerbadminton.nu in één nieuw gebied starten.  
Meerwaarde 
Dit project levert verenigingen direct leden op.  
Activiteiten 
Het project is in verschillende regio’s gepromoot. 12 verenigingen in de regio Noord 
hebben besloten met het project aan de slag te gaan. Er is een lokaal projectteam 
opgesteld en er zijn meer verenigingen aangehaakt. Uiteindelijk hebben 53 
verenigingen in 2019 meegedaan aan probeerbadminton.nu waarvan 35 
verenigingen in Noord en 18 verenigingen in de Achterhoek. Meer dan 600 mensen 
hebben zich aangemeld om bij een van deze verenigingen met de cursus te starten.  
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Training en opleiding van bestuurders 
Aanleiding 
Training en opleiding van bestuurders door middel van workshops en individuele 
begeleiding is één van de behoeftes vanuit verenigingen op het gebied van 
verenigingsondersteuning.  
Doelstelling 
Het aanbieden van verschillende relevante masterclasses en verenigingen 
begeleiden via de individuele trajecten MVKT en MSKT. 
Meerwaarde 
De capaciteit van verenigingsbestuurders vergroten om verenigingen goed te 
besturen.  
Activiteiten 
In 2019 zijn er verschillende keren de masterclasses MSKT en MVKT georganiseerd 
als side event bij Badminton Nederland evenementen. Bij de YDO is tevens een 
workshop blessurepreventie voor badmintontrainers georganiseerd. In totaal 
hebben van bestuursleden/vrijwilligers van 35 verenigingen meegedaan aan één van 
de workshops. Tevens zijn (voor het eerst) verenigingen begeleid via de online 
modules voor MVKT (2 verenigingen) en MSKT (1 vereniging). In verband met de 
beperkte opkomst bij eerdere bijeenkomsten en om budget te besparen zijn er dit 
jaar geen regionale masterclasses georganiseerd.  
 
Marketingplatform voor Badmintonverenigingen 
Aanleiding 
Aanleiding voor dit project is de vraag vanuit verenigingen om hulp bij het 
ontwerpen van promotiemateriaal.  
Doelstelling 
Een marketingplatform lanceren waarmee verenigingen zelf professioneel en 
gepersonaliseerd promotiemateriaal kunnen ontwerpen en bestellen met minimaal 
25 gebruikers in 2019.  
Meerwaarde 
Het platform helpt verenigingen zich beter te promoten en professioneler te 
communiceren. Waar we eerder alleen standaard Badminton Nederland flyers 
konden opsturen kunnen verenigingen hier materiaal personaliseren met eigen 
teksten en eigen logo’s.  
Activiteiten 
Het platform is ontwikkeld, gelanceerd (in september) en gepromoot. Iedere 
vereniging is uitgenodigd haar persoonlijke account te activeren. 101 verenigingen 
hebben dit in 2019 gedaan.  
 
Samenwerken (be)loont 
Aanleiding 
Deze subsidieregeling is ontstaan vanuit het clusterproject.  
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Doelstelling 
Verenigingen stimuleren om samen te werken.  
Meerwaarde 
Financiën worden vaak als drempel ervaren om een gezamenlijk project te starten. 
Door deze drempel te verkleinen verwachten we dat er eerder 
samenwerkingsverbanden zullen ontstaan.  
Activiteiten 
De regeling is gepromoot bij RV’s, (cluster)bijeenkomsten en persoonlijk contact met 
verenigingen. Er zijn twee aanvragen gedaan en 40% van het fonds is gebruikt.  
 

Communicatie 
Naast het optimaliseren en faciliteren van de praktische en organisatorische zaken 
rond onze activiteiten is de rode draad in onze communicatie het overdragen van 
ons verhaal zodat we mensen enthousiasmeren en verleiden.   
Doelstellingen 2019 
Voor 2019 hadden we als doel om onze achterban gerichter te informeren over de 
activiteiten van Badminton Nederland door gebruik te maken van beschikbare data 
en verschillende communicatiekanalen.  
Meerwaarde 
Door onze communicatie gerichter te maken worden onze berichten beter gelezen 
en komen ze terecht bij de personen voor wie deze informatie interessant en 
bedoeld is. Op deze manier creëren we grotere betrokkenheid, zowel in deelname 
aan de verschillende activiteiten als wel in het aantal deelnemers. 
Activiteiten 

 Vergroten van de Fandatabase 
- Optimalisatie data infrastructuur  
Om onze achterban in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en op interesse 
te kunnen bedienen moeten wij inzichtelijk krijgen wie onze achterban is. Wij 
beschikken al over een ledendatabase en via de verschillende websites zijn wij 
profielen aan het opbouwen. Om deze en andere data te kunnen optimaliseren is 
met hulp van Techonomy in kaart gebracht wat de huidige processen, systemen en 
kwaliteit van de aanwezige data is. Hieruit is een optimalisatieplan gekomen. De 
uitvoering van dit plan zal enige jaren in beslag nemen, omdat er systemen 
vervangen moeten worden en verschillende koppelingen gemaakt moeten worden. 

 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. De grootste stijging in het 
aantal volgers hebben we kunnen zien op Instagram, deze ging van 3700 eind 2018 
naar 4450 eind 2019. Dit is een stijging van ruim 20%. Ook op Facebook en Twitter 
weten wij steeds weer nieuwe volgers aan ons te binden. Voor Twitter en Facebook 
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maken we gebruik van de templates van Contentstadium. Deze zullen begin 2020 
een update krijgen waardoor er weer een frisse nieuwe look zal zijn. 

 Communicatie met verenigingen 
In 2019 zijn diverse blogs verschenen waarin opzoek is gegaan naar de verhalen 
achter bij o.a. de vereniging, Yonex Dutch Open, TeamNL spelers en verschillende 
projecten.  

 Nieuwe collega 
In maart is Bodil Holdijk gestart bij Badminton Nederland. 
 

Opleidingen 
In 2019 is de omvorming van eigen gemaakte opleidingen naar BWF opleidingen na 
een succesvolle opleiding Verenigingstrainer ingezet. Minder aanmeldingen voor 
trainersopleiding en hoge uitgaven aan digitale leeromgeving en ontwikkelkosten 
zijn voor ons als bond op dit moment niet reëel. Daarbij komen de ontwikkelingen 
vanuit de BWF die ons wil ondersteunen in het opzetten en geven van opleidingen 
en NOC*NSF die onderwijsinstellingen en bonden meer willen laten samenwerken. 
Op deze manier kunnen de generieke delen van de opleiding door het onderwijs 
verzorgt worden en de specifieke delen door de bonden zelf, zodat er drie 
verschillende uitstroom mogelijkheden zijn.  
 
Er zijn in 2019 meerdere editie van de cursus baantrainer (CBT) geweest die er voor 
hebben gezorgd dat de beginnende trainer geholpen is in het aanbieden van een 
leuke training. In augustus is de vertaling van de ShuttleTime cursus naar het 
Nederlands aangeleverd aan de BWF zodat we in 2020 ShuttleTime kunnen uitrollen 
richting verenigingen en scholen als CIOS en Sport en Bewegen. ShuttleTime zal de 
CBT vervangen. Deze cursus sluit als vooropleiding beter aan op de BWF opleidingen 
die we vanaf mei 2020 gaan aanbieden. Deze opleidingen moeten voor meer aanwas 
van trainers zorgen met betere pedagogische en didactische beginsituatie waardoor 
trainingen weer leuker worden voor de kinderen.  
 
Om kinderen met meer plezier te laten badmintonnen en het niveau van opleiden te 
verhogen hebben we de leerlijn gelanceerd. In de leerlijn wordt per leeftijd duidelijk 
wat een kind zou moeten kunnen op technisch, tactisch, mentaal en fysiek vlak. 
Trainers hebben zo een handleiding om hun training invulling te geven. Per 
leeftijdsfase is er aangegeven wat de juiste manier van aanbieden van de lesstof is 
zodat de trainingen nog beter aan kunnen sluiten bij de wensen van de kinderen.  
 
Vanuit de leerlijn wordt er gewerkt aan een breed motorisch programma voor 
kinderen van 4-12 jaar met daarbij deeldiploma’s. De eerste overleggen waren in 
2019; met  instanties met expertise op het gebied van breedmotorische ontwikkeling 
is er gekeken naar wat er in het badmintonprogramma terug moet komen zodat 
kinderen breed motorisch opgeleid worden. Door deze breed motorische basis zal er 
minder problematiek zijn rondom blessures en verlies van spelplezier. 
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Badminton Festivals 
Aanleiding 
Badminton Nederland heeft de afgelopen zomerperiode een nieuw concept 
gelanceerd, het Badminton Festival. Met het Badminton Festival wilde Badminton 
Nederland de zichtbaarheid van de sport te vergroten, de binding met de 
verenigingen versterken, een pilot draaien met AirBadminton en het imago van 
badminton verbeteren.  
Doelstelling 
De doelstellingen die zijn gesteld voor de Badminton Festivals zijn: 

 Badminton in het algemeen promoten en meer zichtbaarheid voor de sport 
te realiseren 

 De banden/relatie met de verenigingen en Badminton Nederland te 
verbeteren/intensiveren 

 De nieuwe sport AirBadminton te testen en ontwikkelen 

 12 steden een event te organiseren  

 1500 deelnemers aan de clinics  

 1500 deelnemers aan de toernooien  
 
Behaalde resultaten van de Badminton Festivals: 
 
 
 
 
 
 
 
Meerwaarde 
Na de interne, de deelnemers- en de vrijwilligersevaluatie hebben we de conclusie 
getrokken dat we een succesvol concept hebben gelanceerd. Aan het concept 
moeten wel de nodige aanpassingen gedaan worden om het nog succesvoller te 
maken, maar het buiten badmintonnen op een hippe manier aanbieden met extra 
activiteiten is wel waar de markt om vraagt. Tevens is er aangegeven dat het 
betrekken van de verenigingen de band tussen Badminton Nederland en de 
verenigingen versterkt en wordt er in groten getale (71%) aangegeven AirBadminton 
vaker te willen gaan spelen.  
 
 
 
 
 
 
 

 12 BADMINTON FESTIVALS 

 85 VRIJWILLIGERS 

 1.200 DEELNEMERS 

 240.000 SOCIAL BEREIK 

 1.700.000 OFFLINE BEREIK 

 182.200 #BADMINTONFESTIVAL 
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Belangrijkste uitkomsten van de deelnemers 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Belangrijkste uitkomsten van de vrijwilligers  
 

Tot slot 
Door het organiseren van de Badminton Festivals hebben we veel ervaring opgedaan 
en hebben we geleerd om evenementen te organiseren om nieuwe doelgroepen te 
bereiken. Ook zijn we door deze ervaring zijn nu in staat om een beter product neer 
te zetten met minder inspanningen. We kunnen terugkijken op een succesvolle, 

Ja
71%

Nee
29%

VAKER AIRBADMINTON 
SPELEN

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

33,33%
54,39%

3,51% 29,82%3,51%

HOE AIRBADMINTON SPELEN? 

Ja
80%

Nee
20%

BADMINTON FESTIVAL 
OPNIEUW BEZOEKEN

Ja
81%

Nee
19%

BADMINTON FESTIVAL 
AANBEVELEN

Ja
92%

Nee
8%

DAT EEN VERENIGING HET 
EVENEMENT MEE HELPT 

ORGANISEREN IS GOED OM DE 
GEZAMENLIJKE BANDEN TE 

VERSTERKEN
Ja

92%
Nee
8%

HET IS GOED VOOR DE 
SPORT BADMINTON DAT DE 
BADMINTON FESTIVALS ZIJN 

GEORGANISEERD

Ja
95%

Nee
5%

VOLGEND JAAR MOET 
BADMINTON NEDERLAND 

WEER BADMINTON 
FESTIVALS ORGANISEREN



 

7 
 

hectische en leerzame periode. Intern zijn we overtuigd dat we door de Badminton 
Festivals de badmintonsport (hernieuwd) op de kaart kunnen zetten voor het grote 
publiek. De festivals gaan in verschillende (aangepaste) vormen terugkomen in 2020 
als onderdeel van het AirBadmintonproject.  
 
Badminton Zomer Tour  
Aanleiding 
Badminton Nederland heeft naast de Badminton Festivals ook de Badminton Zomer 
Tour (Campington) georganiseerd in samenwerking met de ANWB. De Zomer Tour 
bestaat uit twee facetten; 1) uitleensets die bij de receptie af te halen zijn en 2) een 
toernooiformat voor de animatieteams, beide aangevuld met promotiematerialen 
en leuke gadgets voor de deelnemers. Het concept richt zich op alle ANWB-campings 
in Nederland met een animatieprogramma. De Badminton Zomer Tour zal met een 
pilot worden gestart waarna gekeken wordt hoe het op grotere schaal kan worden 
ingezet om de grote doelgroep van vrijetijdbadmintonners te enthousiasmeren voor 
badminton.  
 
Doelstelling 
De doelstellingen die zijn gesteld voor de Badminton Zomer Tour zijn: 

 Pilot bij 20 campings 

 Per locatie 100 deelnemers aan campingtoernooi 

 Per locatie 75 gebruikers van de badmintonkit 
 
Behaalde resultaten Badminton Zomer Tour: 
 
 Pilot bij 15 campings 
 Deelnemers aan campingtoernooi hebben we niet kunnen meten 
 Gebruikers van de badmintonkit hebben we niet kunnen meten 
 
De gewenste aantallen hebben we niet goed kunnen meten doordat de campings 
hebben aangegeven het registratiesysteem niet konden gebruiken i.v.m. de AVG en 
het te veel extra handelingen vergde. Daarnaast gaven de deelnemers aan niet graag 
gegevens af te willen staan.  
 
Meerwaarde 
De Badminton Zomer Tour is door de deelnemende campings en de gebruikers 
positief ervaren. Dat betekend dat dit een goed initiatief is. Badminton wordt op een 
positieve manier d.m.v. de Zomer Tour onder de aandacht gebracht in de 
vrijetijdssector, een sector waar veel van onze potentiele klanten zijn. 
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Belangrijkste uitkomsten van de deelnemende ANWB campings 
 

 
 

 
 

Tot slot  
Het concept heeft potentie en kan werken wanneer de campinghouders er 
nauwelijks of geen handelingen voor hoeven te doen en wij de datageneratie zelf in 
handen hebben.  
In de plannen van 2020 zal er gekeken worden of we een aangepast product kunnen 
aanbieden die voldoet aan bovenstaande problematieken.  
 

Evenementen 
Aanleiding 
Jaarlijks worden diverse (inter-)nationale evenementen georganiseerd en zo hebben 
die ook 2019 wederom plaats gevonden. 
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. Streven is 
om ieder jaar meer bezoekers te trekken naar onze publieksevenementen (Forza NK 
1250, Finale Eredivisie 1000, Yonex Dutch Open 4000). 
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Meerwaarde 
Alle evenementen dragen bij aan de badminton infrastructuur in Nederland. Alle 
evenementen hebben hun specifieke doel. De diversiteit aan evenementen draagt bij 
aan professionele uitstraling van badminton in Nederland. Met diverse type NK’s en 
een aantal (inter)nationale publieksbadmintonevenementen laat je zien dat 
meedoet in het (inter)nationale sportlandschap. 
Activiteiten 
De volgende nationale/internationale toernooien en kampioenschappen hebben 
plaatsgevonden in 2019. 

 Forza NK 1 t/m 3 februari, Topsportcentrum Almere 

 Yonex Dutch Junior International 27 feb  t/m 3 mrt, Badmintonhal Duinwijck 
Haarlem (door BC Duinwijck) 

 Finale Landskampioenschap Eredivisie, 9 maart in Maaspoort Sports & Events 
in ’s-Hertogenbosch. Landskampioen: BC Duinwijck, Runner-up: BC DKC 

 NK Veteranen 30 en 31 maart, Juliana van Stolberghal, Amersfoort 

 Victor Dutch International 12 t/m 15 april, VELO-hal, Wateringen (door Le 
Credit Sportif/VELO) 

 Remmerden NK Para-Badminton, 25 mei, Vallei-hal, Veenendaal (door 
Badminton Duovereniging Veenendaal) 

 Finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 18 mei, Sportcentrum Mariahoeve 
Den Haag (i.s.m. BC Drop Shot). 

 NK Jeugd 1 en 2 juni, Sportcomplex Marienhoeve, Wijk bij Duurstede 

 NK Competitieteams 22 en 23 juni, Hanzehal, Zutphen 

 Kick-off Eredivisie 2019/2020, 7 september, Badmintonhal Duinwijck, 
Haarlem (i.s.m. BC Duinwijck) 

 Yonex Dutch Open 2019 8 t/m 13  oktober, Topsportcentrum Almere 
 
De Yonex Dutch Open 2019 heeft het grootste nationale en internationale 
mediabereik van deze evenementen. Hieronder in het kort het bereik via de 
uitzendgerechtigden: 
 

 Via Lagardère Sports uitzendingen in China, Maleisië, Singapore en Hong 
Kong (met potentieel bereik van 20 miljoen huishoudens). 

 Via YouTube kanaal van Badminton Europe 226.000 unieke bezoekers met 
een top 4 van bezoekers uit Indonesië, India, Thailand en Nederland. 

 NOS – 18 minuten met 944.000 kijkers. 
 

Sponsoring 
Aanleiding 
De behoefte is om via sponsordeals extra geld/waarde te werven voor activiteiten 
van Badminton Nederland. Sponsoring/subsidies maakt het mogelijk om bepaalde 
activiteiten uit te voeren. 
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Doelstelling 
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 meerjarig 
sponsorovereenkomst en heeft in 2019 gezorgd voor het beheren, bewaken en 
uitvoeren van deze overeenkomsten: 
- Yonex (t/m 2021, Yonex Dutch Open 
- Forza (t/m 2021), NK en nationale selectie 
- Gemeente Almere (t/m 2021), Yonex Dutch Open en Forza NK 
- TeamNL (t/m 2022) gekoppeld aan nationale selectie, Dutch Open en NK 
(Heineken, AD, MissieH2, Nederlandse Loterij en Rabobank) 
- Badmintonplanet (doorlopend), aanbod voor leden 
- Zilveren Kruis (t/m 2020), aanbod voor leden 
B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden 
In 2019 zijn met volgende (nieuwe) partners afspraken gemaakt over samenwerking. 
Outdoor Badminton Festivals 
- Decathlon als powered by partner 
- Subsidie ontvangen van NOC*NSF in het kader van de programmalijn 2 
(Slagvaardig Organiseren Sport) van Versterken Sportbonden. 
- MAMS Coffee  
- Bochane Autoverhuur 
- Thuiscomfort.nl 
- Bionade 
- Food Convoy 
- ProComm 
Badminton Zomer Tour 
- Samenwerkingsverband met de ANWB inzake de Badminton Zomertour op 
campings. 
Yonex Dutch Open/Forza NK 
- Bochane Autoverhuur (t/m 2022) 
- Dataweb 
- Stricker Rozen 
- NH Hotels 
- Van de Kolk Hypotheken 
- FIT Sportbalsem 
- Mediacontracten met NOS, Badminton Europe en Lagardère Sports 
Van de Kolk Hypotheken Cup 
- Van de Kolk Hypotheken 
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- Subsidie Gemeente Den Haag/Topsport Den Haag 
AirBadminton 
- NOC*NSF: toekenning van subsidie van € 100.000 vanuit het Innovatiefonds 
te besteden in 2020. 
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) en AirBadminton.  
 
Voor de Yonex Dutch Open en Topbadminton is hiervoor een samenwerking 
aangegaan met Match en Fit (Sportsponsoring). In 2019 zijn de eerste stappen gezet, 
wat in 2020 moet leiden tot nieuwe partners voor Badminton Nederland. 
 
M.b.t. AirBadminton wordt samengewerkt met SportsCloud om de 
(digitale)marketing ervan goed op te tuigen. Onderdeel daarvan is ook om een 
partnerpropositie te maken voor AirBadminton. Gezamenlijk wordt deze uitgewerkt 
en zullen bij AirBadminton passende bedrijven benaderd gaan worden. 
 

Contributiesysteem 2020 (CS2020) 

Verdienmodellen 
Aanleiding 

In het kader van het project contributiesysteem 2020 is in 2019 de werkgroep 

Verdienmodellen actief geweest. 

Doelstelling 
Het doen van aanbevelingen m.b.t nieuwe verdienmodellen voor het verbinden van 
nieuwe badmintonners, campingtonners en de ongebonden badmintonners. Hierbij 
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van reeds bestaande badmintonproducten, 
dan wel technologische producten of een combinatie daarvan. 
Meerwaarde 
De meerwaarde van deze werkgroep is dat er ideeën/voorstellen gedaan gaan 
worden welke structureel waarde moeten gaan creëren voor Badminton Nederland. 
Activiteiten 
Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar en vervolgens zich gericht op de 
volgende vijf gebieden: 
Data 
In 2019 is een start gemaakt met de voorbereiding voor het kunnen uitvoeren van 
data-analyses en digitale marketing. Hierbij worden we ondersteund door 
SportsCloud. Tevens werden we tijdelijk ondersteund door deskundigen van 
NOC*NSF gefinancierd vanuit de SOS-subsidie van de overheid. SOS betekent 
Slagvaardig Organiseren in de Sport. 
I.s.m. SportsCloud is een start gemaakt om onze systemen eenvoudiger te maken en 
met elkaar te laten communiceren, zodat data-analyse mogelijk is en tegelijkertijd 
zijn we begonnen met gemonitorde campagnes in het kader van digitale marketing. 
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SportsCloud heeft ook geadviseerd om over te aan naar 1 systeem naar 1 systeem 
voor Ledenadministratie en CRM. Dit wordt in 2020 gerealiseerd door het 
bondsbureau i.s.m. SportsCloud. Er is gekozen voor om ons huidig CRM-pakket, 
Efficy, te blijven gebruiken, uitgebreid met een bij ons passende 
ledenadministratiefunctie.  
Activatie sponsoring 
De activatie bestaat uit het inzetten van middelen om een goede start en vervolg te 
geven aan een sponsorcontract. Deze is uitgevoerd: een voorbeeld ervan is het 
filmpje met Jacco Arends voor Van der Kolk Hypotheken. 
Verder hebben we begin van het jaar een vip-bijeenkomst georganiseerd voor onze 
sponsoren (bij New Heroes in ’s-Hertogenbosch). 
Ten aanzien van sponsoring zijn twee opdrachten uitgezet bij Match en Fit voor de 
Yonex Dutch Open en voor de nationale selectie. 
Eind 2019 zijn gesprekken gestart met drie mogelijke partners voor 
(materialen)sponsoring van Probeerbadminton.nl en AirBadminton. 
Korte cursus beginners/herintreder 
Vanwege het succes van Probeerbadminton.nu is besloten de korte cursus voor 
beginners/herintreder daarin mee te nemen. 
Daarnaast is het met Optisport (waarmee principe-afspraken liggen op papier en een 
overeenkomst in de maak is) gesproken om de cursus vanuit hun netwerk en wellicht 
in combinatie met andere sporten, te introduceren. 
Merchandising 
Hier is een start mee gemaakt bij de Badminton Festivals en bij de Yonex Dutch 
Open. Het resultaat viel tegen. Met Badmintonplanet zijn we aan het kijken of/hoe 
we dit beter gestalte kunnen geven om een verdienmodel ervan te maken. 
Webshop 
Bij de ontwikkeling van het AirBadmintonplatform wordt ook onderzocht hoe en op 
welke wijze een webshop (met badmintonartikelen, AirBadmintonartikelen en 
badmintonpakketten) geïntegreerd kan worden in het platform. Gesprekken met 
marktpartijen hierover zijn in 2019 opgestart. 

 
Loyalty 
Alle leden opgeven 
Zoals bekend zijn we hiermee aan de slag gegaan en we zullen in 2020 het project 
verder uitvoeren. Door de coronasituatie besloten om de uitvoering uit te stellen. 
Blessurepreventie 
We gaan hier op dit moment geen product voor maken. De reden is dat er 
voldoende in de sportwereld aanwezig is; we zullen hier meer aandacht geven aan 
sensibilisatie verenigingen en sporters. 
Versterken aanbod 
We zijn eigenlijk de hele tijd bezig met het versterken van de aanbod, wel vanuit de 
‘vraag’ van de vereniging. Actief vanuit deze werkgroep en de werkgroep over mede-
aanbieders is het traject gekomen dat geleid heeft tot de overeenkomst met 
Optisport. Gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden voor het product. Buiten 
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deze werkgroep, op het bondsbureau zijn er verschillende initiatieven gekomen en 
geconcretiseerd in producten zoals Meer Sponsors in Korte Tijd (zie VO-structuur en 
-producten). 
 

Werkgroep Wedstrijdzaken in relatie tot lidmaatschap 
·      Subgroep Lidmaatschap: de werkzaamheden zijn overgenomen in het project 
voor een nieuw contributiesysteem. 
·      Subgroep Wedstrijdvormen: is on hold gezet gelijk met de werkgroep 
Lidmaatschap. Dit is in 2020 opgepakt en heeft geresulteerd in een aanbod. 
Werkgroep samenwerking met andere aanbieders en ‘grijze leden’ 
·       ‘Grijze leden’: zie boven bij ‘Aanmelden leden’.  
Verder zijn we bezig, naar aanleiding van het verzoek vanuit de bijeenkomst op 12 
oktober jl. over het contributiesysteem, om onderzoeken te starten over de grijze 
verenigingen en grijze competities. 
·       Aantal gesprekken gevoerd met mede aanbieders 
De uitkomst is helaas nog steeds dat de badminton medeaanbieders onze 
meerwaarde nog niet zien. Bij commerciële aanbieders (in eerste instantie geen 
onderdeel van de scope van deze werkgroep) hebben we gehoor gekregen bij 
Optisport (zie boven). 
Tot slot 
Tot slot is hebben we veel kennis opgedaan tijdens dit traject: over onze 
verenigingen, onze omgeving die een goede kijk hebben gebracht over onze 
(on)mogelijkheden als organisatie. 

 

Bestuurlijke vernieuwing 
Aanleiding  

Uitvoering van het besluit van de bondsvergadering februari 2019. 
Doelstelling/meerwaarde 
Zie verslagen bonds- en jaarvergaderingen. 
Activiteiten 
De werkgroep is aan de slag gegaan met 
- aanpassing statuten (gerealiseerd);  
- versterking bondsvergadering: er zijn gesprekken gevoerd met afgevaardigden en 
er is een afstudeeronderzoek uitgevoerd over representativiteit binnen onze 
vereniging dat in juni 2020 geresulteerd heeft in een adviesrapport; 
- er is actief meegedaan aan het project voor een nieuwe Code Goed Sportbestuur 
van NOC*NSF; de uitkomsten hiervan zullen in 2020 bekend gemaakt worden; 
- versterking regio’s: er zijn gesprekken gevoerd met alle regioteams met als doel om 
vanaf 2020 voor alle regio een basisjaarplan te hebben. De situatie is echter zo dat 
we voor dat we aan een jaarplan komen de regioteams moeten versterken, zeker 
kwantitatief maar ook inhoudelijk: regioteams zijn altijd bijna uitsluitend bezig 
geweest met de uitvoering van wedstrijdzaken en de omslag naar verbreding met 
onder andere verenigingsondersteuning vraagt meer tijd en meer mensen.  
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Competitie 
Bondscompetitie 

Het seizoen 2019/2020 is het tweede jaar van het competitiehuis. Ten opzichte van 

het eerste jaar is nu ook de Mannencompetitie geïntegreerd in de Bondscompetitie. 

Het aantal teams in de Bondscompetitie voor het seizoen 2019/2020 is teruggelopen 

met 55 teams ten opzichte van een jaar eerder. Verenigingen hebben moeite om de 

teams te vullen met spelers. Een veel gemaakte opmerking is het probleem om 

vrouwen voor de teams te vinden. 

Nieuwe competitievormen 

Aanleiding 

Het wedstrijdaanbod van Badminton Nederland voldoet niet aan de wensen van de 

leden van Badminton Nederland. 

Doelstelling 

In het jaar 2019 zijn drie nieuwe competitievormen georganiseerd. 

Meerwaarde 

Badminton Nederland heeft in Noord-Holland een pilot voorjaarscompetitie 

georganiseerd met nieuwe vormen. Door het aanbieden van deze nieuwe 

competitievormen in het voorjaar kunnen de competitiespelers die geen toernooien 

willen spelen maar wel competitie willen spelen deelnemen aan deze nieuwe 

vormen. Met het aanbieden deze competities is er meer aanbod en kan er langer 

worden doorgespeeld. 

Activiteiten          

 Een Duo-competitie, een dubbelcompetitie voor mannen en gemengde 
teams en tot slot een jeugdcompetitie zonder gemengddubbelspel. 
 

Soort competitie Aantal teams 

Duo-competitie 4 

Dubbelcompetitie gemengde teams 29 

Dubbelcompetitie mannen 6 

Jeugdcompetitie 29 

Deze competitie is georganiseerd in de Regio Noord-Holland van februari tot eind 

mei. 

Het resultaat heeft ertoe geleid dat we ook in 2020 dit in iedere regio willen laten 

aanbieden door de Regioteams. 

  

Topbadminton  
2019 stond voornamelijk in het teken van het kwalificatiejaar voor de Olympische 
Spelen. Dit kwalificatiejaar begon eind april 2019 en zal eindigen op 28 april 2020.  
Doelstellingen voor 2019 waren:  
- Goede positie Wereld ranking creëren richting 2020 voor de Olympische 
kwalificatie. 
- Goede positie Wereld ranking creëren richting 2020 voor de Paralympische Spelen.  
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- Medailles winnen op de European Games.   
- 2x een Top8 positie bij de Wereldkampioenschappen in Basel.   
- Project badmintonscholen afronden en starten met de gesprekken om officieel een 
samenwerking aan te gaan met badmintonscholen.  
Eind april begon de Olympische kwalificatieperiode. Een spannend jaar waarin 
meerdere goede prestaties behaald moeten worden om op 28 april bij de eerste 13 
van de wereld te horen op de geschoonde lijst voor de dubbels en bij de eerste 20 op 
de geschoonde lijst voor de singels. Het eerste kwalificatietoernooi in Brazilië begon 
meteen goed met een 1e plaats in het gemengddubbel voor Robin Tabeling en Selena 
Piek en een 2e plaats voor Robin Tabeling en Jelle Maas in het mannendubbel.  
European Games 
In April stond direct de European Games op het programma. De volgende spelers 
hadden zich hiervoor geselecteerd:  
MS: Mark Caljouw  
WS: Soraya de Visch Eijbergen  
WD: Selena Piek / Cheryl Seinen  
MD: Jelle Maas / Robin Tabeling  
XD: Selena Piek / Robin Tabeling  
Het was een geweldig toernooi voor de Nederlandse ploeg, die in Minsk uitkwamen 
voor TeamNL. Het resultaat was uitmuntend met een gouden medaille voor het 
damesdubbel Selena Piek en Cheryl Seinen en een bronzen medaille voor de 
mannendubbel Jelle Maas en Robin Tabeling.  
Technisch directeur 
Helaas kwam in juni het bericht dat Victor Anfiloff terug wilde keren in het 
beachvolleybal en ons alweer zal gaan verlaten. Anfiloff heeft veel in beweging 
gebracht in de maanden dat hij er was en dat is ook vanaf zijn vertrek voorgezet.  
Wereldkampioenschappen  
In augustus stond het Wereldkampioenschap op het programma. Dit keer werd het 
WK gehouden in Basel (Zwitserland). Het was goed georganiseerd en de ambiance 
was mooi.  
Daarnaast werd tegelijk het WK parabadminton gehouden, een mooie combinatie en 
mogelijk in de grote hal in Basel.  
Selena Piek en Robin Tabeling speelden een ontzettend goed WK en behaalden een 
kwartfinale. Niet het doel behaald met twee kwartfinales, maar kijkende naar het 
deelnemersveld was dit een hele mooie prestatie.  
Megan Hollander haalde ook een kwartfinale bij het WK parabadminton SU5, helaas 
greep zij dus ook net naast de medailles maar ook voor haar een mooie prestatie.  
Aan het einde van 2019 was de wereld ranking voor alle spelers zodanig goed dat zij 
zich op dat moment zouden kwalificeren voor de Olympische Spelen.  
Helaas duurt het traject nog 4 maanden langer en dan weten we met hoeveel spelers 
we naar Tokio gaan afreizen.  
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Badmintonscholen 
Het traject rondom de badmintonscholen is afgerond en in 2019 zijn de eerste 
gesprekken geweest met scholen die aan willen sluiten samenwerkende partner van 
Badminton Nederland. Ondertussen zijn er ook al vier overeenkomsten getekend.  
Het traject levert veel op in de vorm van samenwerking, talentonwikkeling, naar 
elkaar luisteren, kennis delen etc.  
De geluiden in Badmintonnend Nederland zijn over het algemeen positief en we 
maken continu kleine stapjes om deze samenwerkingen uit te breiden, in stand te 
houden en te verbeteren.  
Talentontwikkeling 
Ook afgelopen jaar zijn we veel bezig geweest met talentontwikkeling.  
De kwaliteit van coaches is hier een belangrijke factor in. Daarom is eind 2019 de 
keus genomen om de trainersopleidingen te veranderen naar de opleidingen van de 
BWF.  
In samenwerking met Badminton Europe zullen deze opleidingen vanaf 2020 
aangeboden gaan worden. Het gaat om Shuttle Time, BWF level 1 en BWF level 2.  
Prestatiegedrag is ook een onderwerp waar we afgelopen jaar veel mee bezig zijn 
geweest en waar de coaches op getraind worden in een aantal workshops.  
Dit geeft ze weer een extra handigheidje om met bepaalde situaties om te gaan.  
Papendal 
Op Papendal is er hard gewerkt aan het teamgevoel en dit zal een blijvend 
onderwerp zijn. In de sporthal zijn mooie uitingen gekomen van TeamNL en een 
uiting waarin onze eigen normen en waarden staan. Een mooie impuls voor de 
fulltime sporters als ze dagelijks de hal inkomen.  
Topsport heeft in 2019 de transformatie gemaakt naar het “wij” gevoel. Met elkaar 
samenwerken op alle fronten, elkaar beter willen maken, kennis willen delen en 
samen kunnen excelleren met respect voor elkaar.  
Dit zetten we voort in 2020! “The bigger the dream, the more important the team” 
 

Sectie Wedstrijd Organisatie (SWO) 
De samenstelling van de SWO is in 2019 onveranderd. De SWO bestaat in 2019 uit de 
volgende leden: John op het Veld, 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. 
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2019 vijf maal. Op 28 augustus is de 
jaarlijkse referee kaderavond voor alle referees gehouden in het Bondsbureau in 
Nieuwegein. Op zaterdag 30 augustus werd de jaarlijkse kaderdag voor alle 
wedstrijdfunctionarissen van Badminton Nederland georganiseerd in Oudkarspel in 
Noord Holland. Alle informatie (ook aanstellingen) is weer per e-mail aan de 
wedstrijdfunctionarissen toegezonden en is verder te vinden op de site van 
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Badminton Nederland. Alle nieuws is daarnaast ook op de website voor 
wedstrijdfunctionarissen van Badminton Nederland gepubliceerd.  
In 2019 werden de gebruikelijke evenementen georganiseerd, waarvoor 
wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden: 
Nederlandse Senioren Kampioenschappen,  
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen.  
Nederlandse Veteranen Kampioenschappen 
Nederlands Kampioenschap voor Regioteams 
Junior Master Circuit en Junior Master finale 
Master Circuit en Master finale 
Finale van de Kolk Cup 
Dutch International 
Dutch Junior International 
Dutch Open 
Bondscompetities voor eredivisie en de beide 1e divisies 
De paramedische begeleiding bij de evenementen was net als in voorgaande jaren 
grotendeels in handen van Gé van den Broek en Fysio Physics. 
  
Scheidsrechters en referees 
Ook in 2019 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 37 scheidsrechters uitgezonden naar diverse toernooien in Europa 
en daarnaast zijn er drie referees door BWF en Badminton Europe internationaal 
aangesteld. Op nationaal niveau is bij elk Junior Master toernooi een referee 
aangesteld, bij de Master toernooien idem dito en voor de zondag tevens twee 
scheidsrechters. Ook bij alle nationale kampioenschappen werden referees, en 
scheidsrechters aangesteld.  

In 2019 zijn drie nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas zijn er ook weer een 
paar collega’s gestopt. Verder is een scheidsrechter gepromoveerd van Top 
Nationaal naar Internationaal. Twee van de scheidsrechters hebben promotie 
gemaakt naar Badminton Europe Certificated. Ook is er een nieuwe referee aan het 
refereekorps toegevoegd. 

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 
wedstrijdfunctionaris optreden. De licenties lopen elk jaar af op 1 oktober. 
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Lijnrechters 
De lijnrechters zijn dit jaar ingezet bij de halve finales en finale in de strijd om het 
Landskampioenschap van de Eredivisie.  
Naast de competitiefinales hebben de lijnrechters ook nog geacteerd bij de Dutch 
Open, de finaledag van de Van de Kolk Cup  en bij de NK. Bij deze evenementen zijn 
in 2019 wel steeds voldoende mensen aangesteld kunnen worden. Soms met behulp 
van buitenlandse collega’s.  
 

Shuttletestcommissie 2019 
Samenstelling 
De shuttletestcommissie bestond in 2019 uit de volgende leden: Paul de Kuyper 
(voorzitter), Marjan Ridder, Emmy Vlaar, Dennis Tjin Asjoe en Ruud Bosch. Joan 
Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau. 
Keuringen 
De shuttletestcommissie heeft in 2019 in totaal 14 keuringen verricht van 
verschillende merken/typen shuttles en advies hierover uitgebracht aan het 
bondsbestuur. De bevindingen worden vermeld in onderstaande tabel. 

Rapport Merk & type Uitvoering 

Advies 
toelating 
tot 
categorie 

Bijzonderheden 

344 Redclear T50 Veer 77 B  

345 JNICE Airjnise 20 Veer 77 C  

346 Decathlon Perfly 990 Veer 77 B  

347 Decathlon Perfly 990 Veer 78 B  

348 Decathlon Perfly 960 Veer 77 B  

349 Decathlon Perfly 960 Veer 78 B  

350 Adidas FS6 Veer 77 A  

351 Adidas FS6 Veer 78 A  

352 Adidas FS5 Veer 77 B  

353 Adidas FS5 Veer 78 B  

354 Adidas FS3 Veer 77 C  

355 Adidas FS3 Veer 78 C  

356 
Decathlon Perfly PSC 900 
geel 

Nylon - medium C  
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357 
Decathlon Perfly PSC 900 
wit 

Nylon - medium C  

 

Spelregelcommissie 
De spelregelcommissie is onderdeel van de LCW en is tevens vertegenwoordigd in de 
SWO. 
De spelregelcommissie bestond in 2019 evenals in voorgaande jaren uit drie leden: 
André de Wit, voorzitter, 
Ben Lageweg, lid 
Erik Ligtvoet, lid 
  De spelregelcommissie heeft tot taak om: 

 Te beslissen inzake de uitleg van spelregels en bijbehorende 
instructies voor toepassing van spelregels 

 Waar nodig voorstellen tot wijziging van de spelregels van Badminton 
actueel te formuleren 

 Advies uit te brengen inzake voorstellen van derden tot wijzigingen 
van de spelregels van Badminton 

 De Nederlandse tekst van de spelregels van Badminton actueel te 
houden 

 De lijst van uitspraken op te stellen en actueel te houden 

 De verschillende vragenbanken voor Scheidsrechters en Referees 
actueel te houden 

 Jaarlijks de toetsen voor scheidsrechter- en referee-licenties samen te 
stellen 

 de licentie-administratie te onderhouden 
 
Werkzaamheden in de verslagperiode 
De spelregelcommissie is in de verslagperiode vier keer fysiek bijeen gekomen. Veel 
zaken worden per mail of door informeel overleg afgehandeld.  

 De commissie heeft de wijzigingen in de spelregels doorgevoerd en 
gepubliceerd.  

 Op de jaarlijkse kaderdag voor wedstrijdfunctionarissen zijn alle 
relevante wijzigingen van de spelregels en speciaal van de Aanvullingen 
Spelregels voor Wedstrijdfunctionarissen toegelicht. 

 De commissie heeft de vragenbanken opnieuw kritisch doorgenomen 
en waar nodig aangepast aan wijzigingen van de spelregels en reglementen. 

 De commissie heeft naast de jaarlijkse spelregeltoets voor 
scheidsrechters een afzonderlijke en verplichte toets voor referees 
ingevoerd. 

 
Veel aandacht is geschonken aan de nieuwe uitvoeringsinstructies voor 
wedstrijdfunctionarissen en aan de standaard en experimentele serviceregels. Voor 
het gebruik van de serviceregels bij wedstrijden en partijen is door de 
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Jaarvergadering 2019 in het A.W.R. een Uitvoeringsregeling Regels voor partijen met 
een afwijkend scoresysteem en service vastgesteld. De spelregelcommissie heeft 
voor deze Uitvoeringsregeling een voorstel naar de LCW gestuurd. Dit voorstel is 
echter niet geïmplementeerd in de Uitvoeringsregeling en evenmin is een andere 
Uitvoeringsregeling vastgesteld, zodat in het seizoen 2019-2020 in feite het gebruik 
van de serviceregels niet was geregeld. 
 
In het afgelopen jaar is er een aparte refereetoets gemaakt en verplicht gesteld voor 
referees omdat die op een ander gebied en op een andere wijze dan scheidsrechters 
kennis moeten hebben van reglementen en spelregels. In tegenstelling tot de 
spelregeltoets wordt de refereetoets thuis gemaakt om referees de gelegenheid te 
geven de reglementen te raadplegen, wat bij situaties en vragen tijdens toernooien 
(meestal) ook kan gebeuren.  
Zowel de spelregeltoets als de refereetoets moeten tussen 1 mei en 1 oktober van 
elk jaar met succes worden afgelegd om de licentie voor een jaar te verlengen. Voor 
de spelregeltoets worden diverse data en plaatsen (toernooien, kaderdag, 
bondsbureau) in deze periode aangeboden. Op deze manier willen we 
bewerkstelligen dat elke WF in ieder geval eens per jaar zijn of haar kennis ververst. 
 

Bondsbestuur  

1. Samenstelling bondsbestuur 
Tijdens de verslagperiode was het bondsbestuur als volgt samengesteld: 
Michel Bezuijen voorzitter  
Ton Wijers  vicevoorzitter/secretaris tot 15 juni 
Rémon Verbeek penningmeester, secretaris a.i. van 16 juni tot 14 december
  
André Gelauf  lid vanaf 1 december en secretaris vanaf 14 december 
Bram Reudink  lid 
Pieter van Soerland lid  
 
2. Vergaderingen 
2.1 Bondsbestuursvergaderingen 
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft regelmatig formeel en informeel vergaderd. Bij de 
formele bestuursvergaderingen was tevens de directeur aanwezig. Tevens hebben er 
twee heidagen plaatsgevonden van bondsbestuur en directie. 
 
2.2 Jaarvergadering 
De Jaarvergadering vond plaats op 15 juni 2019.  
 
2.3 Bondsvergadering 
Er vonden Bondsvergaderingen plaats op 2 februari en een op 30 november 2019. 
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3.  Beleid  
3.1 Beleid 
In het jaarverslag van de werkorganisatie is te lezen hoe het jaarplan 2019 
uitgevoerd is, waarbij ondernemerschap en vereniginsondersteuning de pijlers zijn 
geweest. 
 
Het bondsbestuur is in 2019 (verder) aan de slag gegaan met onder andere: 
- het Meerjarenbeleidsplan, 
- Bestuurlijke Vernieuwing, 
- het project voor een nieuw contributiesysteem per 2021. 
 
Het bondsbestuur heeft tijdens regiovergaderingen en andere bijeenkomsten veel 
contact gehad met verenigingsbestuurders en met vrijwilligers en veel input en 
feedback gekregen over lopende dossiers en voor de toekomst. 
 
Zelf heeft het bondsbestuur tijdens twee heidagen, de bestuursvergaderingen en 
andere ontmoetingen het eigen functioneren geëvalueerd. De bestuursevaluatie 
vindt ieder jaar plaats. De voornaamste conclusie van deze evaluatie is dat het 
bondsbestuur goed functioneert en dat de ontwikkelingen van de organisatie 
positief zijn maar dat we verder moeten richting een duurzaam en 
toekomstbestendig Badminton Nederland. Hiervoor zal het bondsbestuur in 2020 
een ‘visiediscussie’ starten, eerst intern en daarna breder binnen de organisatie.  
 
3.2 Overkoepelende organisaties 
Van alle organisaties waarbij Badminton Nederland is aangesloten, werden 
bijeenkomsten en (jaar)vergaderingen bezocht: 

 Badminton World Federation (BWF): de Annual General Meeting op 23 mei 
2019 in Nanning (China). 

 Badminton Europe Confederation (BEC): de Annual Delegates’ Meeting op 27 
april 2019 in Kiev (Oekraïne).  

 NOC*NSF: de Algemene Vergaderingen op 14 april (Extra), 20 mei en 18 
november 2019. 

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 2019 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. 
 
5.  Contacten binnen Badminton Nederland 
Bondsbestuursleden waren ook in 2019 veel aanwezig in het land, bij 
(top)evenementen regiovergaderingen in het voorjaar en bij de extra 
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regiovergaderingen in het najaar over het contributiesysteem en bij andere 
bijeenkomsten van verenigingen en/of regioteams.  
 
6.   Verenigingen en leden 
6.1 Verenigingen per 31 december 2019 
Het aantal lidverenigingen bedroeg op 31 december 2019 482. Zes verenigingen 
beëindigden het lidmaatschap van Badminton Nederland, 1 vereniging meldde zich 
aan en er vonden twee fusies plaats. 
 
De aangegeven redenen van afmelding (in een aantal gevallen zelfs stoppen als 
vereniging) zijn een sterk teruglopend aantal leden en een tekort competitiespelers. 
 
De volgende verenigingen zijn afgemeld: 
BC Smash 76  03211 Centrum  25 leden 

BV Honselersdijk 05040 Zuid-West  6 leden 

BV Dinteloord  06742 Noord-Brabant 8 leden 

Tijgertje  04674 Noord-Holland  6 leden 

Maarn-Maarsbergen 3195 Centrum  0 leden 

BV Pegasus  5960 Zuid-West  14 leden 

De volgende verenigingen zijn gefuseerd: BC Euro en Dinxperlo Omnisport in 
Dinxplerlo (02078) Omnisport (16 leden)en BC Ellaar en BC Gova in BC Gova (3171), 
(189 leden).  

6.2  Ledenaantal per 31 december 2019 
Op 31 december 2019 stonden er 31.154 leden ingeschreven. Het betrof 7.945 

junioren en 23209 senioren. Dat is 658 leden meer dan per 31 december 2018. 

Hieronder volgen de ledenaantallen, uitgesplitst naar regio en onderverdeeld in 

junioren en senioren. 

  

Regio Junioren Senioren Totaal 

Noord 
 

578 2..016 2.594 

Oost 
 

920 2.678 3.598 

Centrum 
 

1.542 5.238 6.780 

Noord-Holland 
 

1.041 3.351 4.392 

Zuid-West 
 

2.216 5.649 7.865 

Noord-Brabant 
1.143 3.037 4.180 
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Limburg 
 

505 1.240 1.745 

Totaal 
7.945 23.209 31.154 

    

Het ledenbestand bestaat nog steeds voor 60 % uit mannen en voor 40 % uit 
vrouwen. 
Het ledental van Badminton Nederland groeide met 2,2 %. 
 
Het ledental per 31 december 2019 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 2019 bedroeg 
37.331. Dat is 0,06 % minder dan in 2017 (-257).  

7.  Huisvesting 
Het bondsbureau was het gehele jaar gehuisvest aan de Kelvinbaan 48 te 
Nieuwegein. 
 
8.  Medezeggenschap van werknemers 
De werkgever, in de persoon van de algemeen manager/directeur, heeft twee maal 
vergaderd met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT): op 31 januari, 27 juni en 24 
oktober 1019. Op 12 december 2019 heeft de PVT een personeelsbijeenkomst 
georganiseerd. 
 
9.  Personeel & Organisatie 
Badminton Nederland had per 31 december 2019 twaalf werknemers in dienst. Er is 
afscheid genomen van 3 medewerkers en 3 medewerkers zijn aangesteld. Op 31 
december 2019 bedroeg het aantal fte’s 9,9. Dat is 0,6 fte meer dan op 31 december 
2018. 
 
10.  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 
januari 2020 is een landelijke vrijwilligersdag georganiseerd. De VIP-dag bij de Yonex 
Dutch Open werd wederom goed bezocht en de andere twee bijeenkomsten minder. 
Alle drie dagen waren voor de aanwezig zeer geslaagd.  
 
11.  Onderscheidingen 
In 2019 zijn onderscheidingen uitgereikt aan de volgende personen: 
 
- Erepenning in brons van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op 
verenigingsniveau: 

 Eugenie Clement  BC ‘t Anker 

 Jac van de Ven  BC High Speed 
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 Cor Hagemeijer  BC High Speed 

 Peter Leijtens  BC High Speed 

 Jo Mullenders  BC Rebeo 

 Ton Linders  BAN 

 Thomas Smeding  BAN 

 Jeroen Velthoven  BAN 

 Tom Baars   UVO-Spirit 

 Kitty Stavenuiter  BV Ouderkerk 

 John Verleg  BC ’t Pluumpje 

 Wilfried Willemen The Flying Shuttle ’57 
 
- Erepenning in zilver van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op 
regioniveau: 

 Ali Nanning Noord  

 Kees Jansma Centrum  
 
- Legpenning Badminton Nederland bijzondere wedstrijdverdiensten, zilver: 

 Jacco Arends 

 Mark Caljouw 

 Debora Jille 

 Ruben Jille 

 Joran Kweekel 

 Jelle Maas 

 Gayle Mahulette 

 Selena Piek 

 Cheryl Seinen 

 Robin Tabeling 

 Ruud Bosch 

 Victor Anfiloff 
 
 

Regio’s 
Regio Centrum 
De samenstelling van het regioteam is als volgt: 
 

Rob Salawan Bessie regiocoördinator en voorzitter RCW 

Everien Salawan Bessie regiocompetitieleider junioren, gebiedscontactpersoon 
bondscompetitie, toernooileider RJK en RSK 

Ilona Smeets toernooien en aanstellingen wedstrijdfunctionarissen 

Felicia Versantvoort algemeen bestuurslid 
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Naast dit kernteam is er een vaste groep vrijwilligers met vaste taken die in 

verschillende uitvoerende commissies zitten en meehelpen met allerlei hand- en 

spandiensten zoals: commissieleden toernooiorganisatie RJK en RSK, Regionale 

Kampioenschappen voor Regioteams en de leden van de uitleenservice van rackets. 

Tenslotte hebben we binnen de regio iemand die de regiowebsite onderhoudt en 

bijhoudt.  

Afgevaardigden 

Het maximale aantal afgevaardigden voor Centrum is 6. Helaas zijn er slechts 2 zetels 

ingevuld. De afgevaardigden zijn: Paul de Wit en John Appels. 

Flagships 
In 2015 zijn we gestart met zgn flagships verenigingen. Dit zijn enthousiaste 
verenigingen die i.s.m. Badminton Nederland een impuls willen geven aan de 
badmintonsport. Dit doen zij door lokaal en/of regionaal verenigingen te 
ondersteunen waar nodig. Daarnaast uitwisseling van kennis en ervaring. Centraal 
binnen de flagships staat het boeien, binden en delen. Op de website van BNL is te 
zien welke flagships verenigingen Centrum heeft. De eerlijkheid biedt te zeggen dat 
de gedachte achter de flagships goed is, echter werken de flagships binnen onze 
regio weinig pro-actief en is de betrokkenheid van de overige verenigingen minimaal.  
 
Recreantencompetitie 
Sinds de recreantencompetitie overgegaan is in andere handen, voldoet het niet 
meer aan de kwaliteitseisen die we binnen onze regio gewend waren. Dit geldt ook 
voor de Slotdag te Bilthoven. 
 
Juniorencompetitie 
Met Regio Noord-Holland hebben we sinds 2018 – 2019 een vergaande 
samenwerking met de jeugdcompetitie. Het doel was o.a. om de regiogrenzen te 
vervagen, volle poules en kortere reisafstanden. Helaas zijn niet alle doelen bereikt 
en zijn in menig geval de reisafstanden juist groter geworden. Ook de samenwerking 
met het regioteam NH verliep niet altijd makkelijk. Reden lag voornamelijk in het 
gegeven dat beide regio’s hun “eigen” cultuur hadden die op verschillende punten 
erg verschilde. Uiteindelijk heeft het tot een consensus geleid voor de 
juniorencompetitie waar beide regio’s zich in konden vinden. 
 
Seniorencompetitie 
De seniorenteams van onze regio zijn m.i.v. 2018 – 2019 opgegaan in het zgn. 
competitiehuis van BNL. Opstartproblemen van het competitiehuis hebben tot veel 
klachten geleid bij onze verenigingen. De meest gehoorde klacht waren toch de 
reisafstanden die in enkele gevallen (te) groot waren. 
 
Schematisch overzicht: 
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Comp. 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

senioren 332 316 308 290 282 274 X X 

junioren 221 221 215 207 203 208 430 312 

njc 42 42 58 66 68 71 72 66 

vjc 140 147 133 129 132 131 131 113 

 
Regiokampioenschappen 
Traditiegetrouw werden de RJK en RSK weer gehouden in onze thuishaven de Juliana 
van Stolberghal te Amersfoort. Ook dit jaar werd de zaal door de leden van BC 
Amersfoort netjes opgebouwd en afgebroken. Bij de RJK werd in de verschillende 
leeftijdscategorieën gespeeld in verschillende sterkteklassen om de sterkte 
verschillen zo klein mogelijk te houden, zodat het voor alle spelers en speelsters 
aantrekkelijk blijft. I.v.m. het budget werden geen bondsscheidsrechters aangesteld 
op beide dagen. Zowel de RJK als de RSK kunnen terugkijken op een vlekkeloze 
organisatie. 
 
Opstaptoernooi 
Dit toernooi is verplaatst van Arnhem naar Amersfoort. Reden van deze verplaatsing 
is de grote deelname van spelers en speelsters uit de regio Amersfoort/Utrecht. In 
tegenstelling tot veel andere jeugdtoernooien is dit toernooi vooral bedoeld voor de 
beginnende jeugd. Alle onderdelen worden gespeeld in poulevorm zodat de 
deelnemers veel wedstrijden op een dag kunnen spelen. Er worden alleen enkels en 
dubbels gespeeld. 
 
Schematisch overzicht: 
 

toernooi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RJK 202 194 188 165 139 169 153 130 

RSK 155 176 179 165 200 182 196 188 

Opstap 179 176 144 137 128 121 115 111 

 
Toernooien en aanstellingen 
We kennen binnen onze regio een flink aantal verenigingen die een toernooi 
organiseren. Daarnaast kennen we nog verenigingen die een JM- en een 
Mastertoernooi organiseren. Ook vindt binnen onze regio het NK Para Badminton 
plaats. De verenigingstoernooien met een categorie 1 krijgen een referee 
toegewezen. Overige toernooien kunnen alleen rekenen op telefonische 
ondersteuning. Om de uniformiteit binnen onze regio te waarborgen worden alle 
aankondigingsformulieren door één functionaris binnen onze regio gecontroleerd en 
goedgekeurd. Bij toernooien waar een referee is aangesteld, gebeurt dit in overleg 
met de verantwoordelijke referee. In tegenstelling tot andere regio’s betreuren wij 
het dat verenigingen op elk willekeurig moment een toernooi kan aanvragen. Dit 
betekent een onnodige taakverzwaring van onze functionaris die verantwoordelijk is 
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voor de regio toernooikalender. Toernooien die op deze manier hun toernooi 
aanvragen, krijgen een lage prioriteit in de toekenning van hun aangevraagde 
datum/data, en krijgen een datum aangewezen die niet concurrerend is met andere 
reeds goedgekeurde toernooien. 
 
Het RTC (regiotoernooi circuit) bestaat uit de volgende toernooien: 

 Warming-up toernooi (BV Houten) 

 RSK Centrum 

 Open Beca 2000 

 Master Amersfoort 

 Rijncup toernooi 2019 (De Lobbers) 
Het toernooi van BC Veenendaal is teruggetrokken. De vereniging zag geen 
meerwaarde in deelname aan het RTC. 
 
Informeel overleg met bondsdirecteur en bondsbestuurslid 
In 2019 zijn informele overleggen geweest met het regioteam uitgebreid met de 
afgevaardigden van Centrum. Gesproken werd er over landelijke- en regionale zaken. 
Beide partijen hebben dit als positief ervaren. 
 

Regio Noord-Holland 
Competitie 

Mede door de gezamenlijke aanpak om de Regiocompetitie in de landelijke 

(bondscompetitie) in te delen is naar onze mening de competitie veel succesvoller 

verlopen. Zeker voor de clubs die in de grensgebieden gevestigd zijn is dit een 

prachtige uitbreiding. NH pleit ervoor om die volgend jaar ook voor de jeugdteams te 

doen. 

De voorjaarscompetitie hadden wij voor het eerst georganiseerd. Veel nieuwe 

competitievormen waarvan wij denken dat dit zeker in de toekomst aan gaat slaan.  

Regiotoernooien 

De RSK was behoorlijk bezet en gehouden zonder de RJK. Dit was n.l. in NH altijd een 

gezamenlijk toernooi. Maar de inschrijving van de RJK liep sterk terug omdat veel 

jeugdleden inschreven in de RSK. Bij de RJK werd alleen enkelspel gespeeld. Er was 

een matige inschrijving. Dit toernooi werd derhalve  in 1 dag georganiseerd samen 

met het regiokampioenen toernooi.  Mogelijk wordt voor 2021 de samenwerking 

voor het RJK gezocht met de regio centrum.  

Regioteam 

Het team van de regio NH is eind vorig jaar uitgebreid met Dennis Verkerk 

(voorjaarscompetitie en bondscompetitie en Alex van Zaanen (jeugdcompetitie en 

site NH) Ger Tabeling (regiomanager en voorzitter RCW) gaat zich meer richten op 

verenigingsondersteuning.  Er wordt nog naarstig gezocht naar een lid van het 

regioteam die zich bezig gaat houden als organisator voor de toernooien die o.l.v. de 
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regio georganiseerd worden (kampioenen toernooi, RSK en RJK)Verder werd er door 

badminton Nederland diverse keren een bijeenkomst georganiseerd die redelijk 

werden bezocht door de clubs (werving en behoud vrijwilligers, voorlichting 

schipholfonds, samenwerken door diverse verenigingen, bijeenkomst over 

contributiesysteem) 

Hoogtepunten in Regio 

Drie verenigingen uit NH spelen in de eredivisie. Duinwijck zijnde een van de drie NH 

clubs werd kampioen. Verder werd als hoogtepunt in de regio de nieuwe Duinwijck 

hal geopend in september 2019. Een prachtig badmintoncomplex is onze regio rijker. 

Regio Noord-Brabant 

Samenstelling Regio Team  

Willem Goeijers Regio Manager, aanstellingen WF, 
racket uitleen.  

Letty Jacobs Voorzitter RCW 

Bart Legierse Lid RCW organisatie Midweek 
competitie 

Netty Thielemans Lid RCW 

Christ Daamen Lid RCW 

Robert Ellens Webmaster 

Saskia Hellings Lid RCW, contactpersoon 
Bondscompetitie 

Joost Roovers Lid RCW, organisatie toernooien 

 

Het team kwam in 2019 een aantal keer bij elkaar om de lopende zaken te 

bespreken. Naast deze bijeenkomsten heeft het regioteam deelgenomen aan 

bijeenkomsten met het Bondsbestuur en het Bondsbureau. Ook zijn er 

bijeenkomsten bijgewoond met de LCW. 

 

In 2019 zijn er twee Regiovergaderingen georganiseerd. De eerste regiovergadering 

was de reguliere vergadering en de tweede vergadering stond volledig in het kader 

van de contributiesystematiek. 

 

De afgevaardigden in 2019 waren Juri Bouwmans, Wim Koornstra en Frans Neelis. Er 

was 1 vacature. 

 

Competities en toernooien 

De RCW heeft in 2019/2020 de jeugdcompetitie en de Midweekcompetitie 

georganiseerd. De jeugdcompetitie werd afgesloten met het Regionaal 

Kampioenschap voor Regioteams. De winnaars van dit toernooi zijn afgevaardigd 

naar het NK voor Regioteams in Zutphen. Net als voorgaande jaren is er samen met 



 

29 
 

de Regio Limburg een RTC en een bekertoernooi georganiseerd. Ook heeft de RCW in 

maart de RJK en in november de RSK georganiseerd. 

 

Regioteam 

Het team is in 2019 uitgebreid met de komst van Saskia Hellings. Saskia is de 

contactpersoon voor de Bondscompetitie. Daarnaast heeft Willem Goeijers vanwege 

zijn gezondheid in oktober aangegeven zijn taken als Regiomanager neer te leggen.  

 

Regio Zuid-West 
Het regioteam Zuid-West heeft zich in 2019 bezig gehouden met de volgende zaken: 
- organiseren van de regiovergadering in april 
- organiseren van de regiovergadering betreffende contributiesysteem en verkiezing 
van de nieuwe afgevaardigden 
- bijwonen van vergadering van de nieuwe afgevaardigden 
- invoering jeugdcompetitie nieuwe stijl 
- alle voorkomende zaken zoals vragen/problemen vanuit de clubs 
- overleg met bondsbureau 
 

 


