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Agendapunt 5.1 en 5.2 Jaarverslag Badminton Nederland 2020 

5.1 Jaarverslag Werkorganisatie 2020 

2020 is getekend geweest door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende 

overheidsmaatregelen. Ineens was de wereld anders voor alles en iedereen en dus ook voor 

de badmintonsport en voor Badminton Nederland en zijn verenigingen en leden. Alles stond 

ineens stil, in een situatie van zorg en onzekerheid, te beginnen bij alle verenigingen die 

ineens hun deuren moesten sluiten en later onder strikte voorwaarden met creativiteit en 

inzet ervoor zorgden dat hun leden (deels) wat konden spelen. Op Papendal en de RTC’s 

kwam er een stop voor de trainingen voor onze selecties en talenten. In deze situatie hebben 

het bondsbestuur, alle overige vrijwilligers en de medewerkers een manier gezocht en ook 

gevonden om badmintonland te ondersteunen en goed te begeleiden om gezond te blijven 

tijdens de crisis en goed geëquipeerd klaar te staan voor de heropening. We zijn trots op 

iedereen die onderdeel van Badminton Nederland is en we werken hard door om straks met 

enthousiasme en energie de draad weer op te kunnen pakken.  

Door de uitbraak van het coronavirus was 2020 een lastig maar ook bijzonder jaar. Een groot 

deel van onze evenementen kon niet doorgaan, maar er ontstonden ook veel initiatieven om 

toch mooie dingen te organiseren en verbonden te blijven. 

Waar de doelen niet gehaald zijn, vermelden we de oorzaak alleen als deze niet gerelateerd 

is aan de coronasituatie.  

Verenigingsondersteuning 

Doelen 

Het aantal deelnemers aan bijeenkomsten van Badminton Nederland en andere 
aanbieders gaat in 2020 van 200 naar 250. 
Met fysieke bijeenkomsten is dit doel niet gehaald. Met digitale bijeenkomsten is het aantal 
ruimschoots gehaald. Voorbeelden van georganiseerde bijeenkomsten zijn 
regiovergaderingen, informatiesessies Probeerbadminton, meepraatsessies over 
AirBadminton en nieuwe competitievormen, (corona)webinars en themabijeenkomsten over 
Woosh!   
 
In iedere regio is in 2020 minimaal één gezamenlijk traject georganiseerd op een specifiek 
onderwerp (bijvoorbeeld voor ledenwerving, vrijwilligersontwikkeling of een badminton 
specifiek product). Aan elk traject nemen minimaal vier verenigingen deel. 
In iedere regio is Probeerbadminton opgestart en is een projectteam gevormd met 
vrijwilligers van lokale verenigingen. De daadwerkelijke startcursus is niet doorgegaan. Het 
project wordt in 2021 opgepakt.  
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Het aantal verenigingen dat gebruik maakt van producten en diensten (exclusief 
competitie) stijgt van 24% in 2018 naar 30% in 2020. 
Deze doelstelling is gehaald. Producten en diensten waar veel gebruik van is gemaakt in 
2020 zijn Probeerbadminton.nu, de #SteunJeClub-actie en ondersteuning op maat. Dit 
laatste bestond voor een groot deel uit vragen met betrekking tot het coronavirus, de 
bijbehorende protocollen en hulp bij het aanvragen van compensatie via de landelijke 
regelingen. Bij de #SteunJeClub-actie hebben we al in de eerste maanden van de coronacrisis 
proactief gehandeld om verenigingen te steunen. Er kon een speciaal shirt worden 
aangeschaft waarbij de opbrengst naar de gekozen vereniging ging. 
 
In 2020 doen we minimaal 1 aanvraag voor een projectsubsidie 
Er is één aanvraag gedaan voor een subsidie om Positieve Sportcultuur te stimuleren voor 
Bamito’s Jeugdprogramma. De subsidie is goedgekeurd en zal in 2021 worden ingezet om 
een pilot te organiseren waarbij nieuwe competitievormen voor kinderen van 4-12 jaar 
worden getest als onderdeel van Bamito’s Jeugdprogramma 
 
In 2020 hebben we 10 ambitieuze verenigingen op maat ondersteund 
Deze doelstelling is niet gehaald. Op basis van resultaten uit de verenigingsmonitor is met 
drie verenigingen een traject op maat gestart. Deze trajecten lopen naar verwachting tot 
medio 2021.  
 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het sportlandschap die invloed hebben op deze doelstelling 
en wellicht vragen om een andere aanpak. De voornaamste ontwikkeling is de 
implementatie van het Sportakkoord en de mogelijkheden die dit biedt voor het vitaliseren 
van sportverenigingen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een aangepast plan van 
aanpak.  
 
Bamito’s Jeugdprogramma 
Bamito’s Jeugdprogramma is het nieuwe Jeugdprogramma van Badminton Nederland. Het 
biedt verenigingen een complete aanpak om jeugd van 4 tot 12 jaar te werven, trainen en 
wedstrijden te laten spelen waardoor verenigingen deze groep eenvoudig voor een langere 
periode kunnen binden. Doordat alle aspecten van het jeugdprogramma op elkaar zijn 
afgestemd biedt het niet alleen veel duidelijkheid voor kinderen en ouders, maar ook voor 
trainers, vrijwilligers en bestuurders van de vereniging.  
 
De ambitie van Bamito’s Jeugdprogramma is: een complete badmintonervaring voor de 

nieuwe generatie. Hier horen de volgende aspecten bij: 

 badminton als complete sport waarbinnen kinderen zich fysiek, mentaal en emotioneel 

kunnen ontwikkelen; hier hoort bij dat alle kinderen trainen en wedstrijden spelen; 

 behoud van leden (ook na 12 jaar); 

 betere badmintonners; 

 de basis van de topsportpiramide vergroten en versterken. 
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Doelen 2020 

1. Het programma inhoudelijk ontwikkelen en presenteren 

Deze doelstelling is behaald. Het programma is sportinhoudelijk klaar (maar blijft constant in 

ontwikkeling) en op de regiovergaderingen gepresenteerd.  

2. Een Verenigingspilot organiseren met 8 verenigingen  
Deze doelstelling is behaald. De verenigingen hebben echter nog geen diplomadag kunnen 
organiseren. Dit wordt gedaan zodra mogelijk.  
 
3. Vijf bijscholingen organiseren  
Deze doelstelling is niet behaald. Er is één bijscholing georganiseerd als onderdeel van de 
pilot. Het doel is bijgesteld: in 2021 willen we minimaal 50 trainers opleiden middels 
bijscholingen. 
 
Doelen 2021 en verder 

Het project kent korte- en lange termijndoelen. De lange termijndoelen zijn: 

1. een % stijging van het aantal jeugdleden van 4-12 jaar; 
2. een % stijging van de gemiddelde duur van lidmaatschap van jeugdleden van 4-12 

jaar; 
3. de gemiddelde leeftijd waarop kinderen van 4-12 jaar starten met badminton 

verlagen; 
4. een % stijging van het aantal jeugdleden van 4-12 wat deelneemt aan wedstrijden. 

 

Communicatie, PR & Digitale marketing 

Doelstellingen 2020 
Voor 2020 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.  
 
Activiteiten 

 Vergroten van de Fan-database 
- Optimalisatie data-infrastructuur  
In 2020 heeft Badminton Nederland verschillende applicaties vervangen door betere 

alternatieven, Flexmail is vervangen door ActiveCampaign (e-mailtool) en SmartAllies is 

vervangen door Survey Monkey (Surveytool) . Om er voor te zorgen dat de data direct 

toepasbaar zijn binnen marketingcampagnes moet er tussen de verschillende applicaties een 

koppeling worden gelegd. In 2020 zijn de volgende koppelingen gemaakt worden: 

 BlueConic –> ActiveCampaign 

 BlueConic  -> Facebook 
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 Digitale marketing 
 

Door gebruik te maken van toasters, retargeting, betaalde social-adds e.t.c. zijn wij gestart 
met het onder de aandacht brengen van de producten van Badminton Nederland op een 
andere manier. In 2020 hebben we via betaalde social-adds campagnes gevoerd voor de FZ 
Forza NK, de Finale Eredivisie en voor de Zilveren Kruis-actie. Daarnaast hebben we hiervan 
ook gebruik gemaakt bij de lancering van ons AirBadmintonplatform en de verkoop van de 
AirShuttle. 
 

 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. In 2020 zijn er twee social media accounts 
bijgekomen voor AirBadminton. Voor alle social media-kanalen maken we gebruik van de 
templates van Contentstadium. De Badminton Nederland templates hebben in 2020 een 
opfrisbeurt gehad en voor AirBadminton zijn nieuwe templates gemaakt. Er is een 
weekplanning voor social media waarmee we herkenbaarheid creëren voor de volgers. Zo is 
er iedere week bijvoorbeeld een ‘tegeltje’ met een pakkende foto en leuke quote, en 
#ThrowbackThursday en #FridayFunday. Uiteraard maken we ook gebruik van de 
actualiteiten. Verder is er een vernieuwd social mediabeleid uitgewerkt. 

- Direct e-mailing 
Ook in 2020 hebben wij weer vier keer een nieuwsbrief verstuurd naar onze leden. In deze 
nieuwsbrief staat vooral informatie die interessant is voor de sporter. Een onderwerp wat 
aanbod is geweest dit jaar is de applicatie Woosh! waarmee je als speler een baan kunt 
reserveren bij de verenigingen en teamgenoten kunt uitdagen voor een potje badminton. 
 
Beeldbeleid 
Het beeldbeleid is opgezet en geïmplementeerd om de beeldcommunicatie en dus onze 

boodschap te versterken en een grotere doelgroep te bereiken. 

Communicatie met verenigingen 
In 2020 hebben we verenigingen bij de hand genomen tijdens de coronacrisis doormiddel 
van een wekelijkse corona-update. Ook verscheen er iedere maand een blog waarin wij dit 
jaar vooral hebben ingespeeld op de actualiteiten. Wekelijks op vrijdag verschijnt er een 
nieuwsbrief waarin een korte update wordt gegeven van de hoogtepunten van de afgelopen 
week en interessante artikelen worden gedeeld. 
 
Nieuw AirBadmintonplatform 
In 2020 is het nieuwe AirBadmintonplatform gelanceerd waar alle informatie over 
AirBadminton te vinden is, voor de ongebonden sporters, de verenigingen en eventuele 
nieuwe partners. Dit platform trok in het seizoen van 1 april tot eind september ruim 30.000 
unieke bezoekers.. 
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Vrijwilliger in het zonnetje 

Tenslotte hebben we aan het eind van 2020 de actie ‘Vrijwilliger in het zonnetje’ opgezet. 

Hierbij werden zo’n 300 vrijwilligers aangemeld door hun clubgenoten voor een klein 

presentje in deze moeilijke tijd. Deze succesvolle actie werd samen met Badmintonplanet 

georganiseerd.  

 

Evenementen 

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. 

 
Activiteiten 
De volgende nationale/internationale toernooien en kampioenschappen hebben 
plaatsgevonden in 2020: 

 FZ Forza NK 31 januari t/m 2 februari, Topsportcentrum Almere.  
Winnaars: 
Mannenenkel: Mark Caljouw 
Vrouwenenkel: Soraya de Visch Eibergen 
Mannendubbel: Ruben Jille/Ties van der Lecq 
Vrouwendubbel: Selena Piek/Cheryl Seinen 
Gemengddubbel: Robin Tabeling/Selena Piek 
 
De NOS heeft in totaal 45 mintuten semi-live beelden uitgezonden van de mannen- 
en vrouwenenkelfinale met een bereik van 430.000 kijkers. 

 Yonex Dutch Junior International 26 feb t/m 1 mrt, Badmintonhal Duinwijck Haarlem 
(door BC Duinwijck). 

 Finale Landskampioenschap Eredivisie, 7 maart in Maaspoort Sports & Events in ’s-
Hertogenbosch. Landskampioen: AviAir Almere, runner-up: BC Drop Shot. Dit was het 
laatste evenement  dat we in 2020 konden organiseren. 

 

De volgende evenementen en kampioenschappen zijn in 2020 gecanceld: 

 NK Veteranen 

 adidas Dutch International 

 NK Para-Badminton 

 Finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 

 NK Jeugd 

 NK Competitieteams 

 Yonex Dutch Open  

 RSK’s 
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Voorbereiden EK (para) 2024 

Badminton Nederland heeft de ambitie om de EK Individueel Badminton en Para-badminton 

2024 in Nederland te organiseren. Het organisatie van dit traject biedt mooie kansen om 

met een breed programma en media-aandacht in aanloop (ook al in 2022 en 2023) en 

tijdens de EK nieuwe mensen met de sport kennis te laten maken. Daarnaast is het een mooi 

evenement waar badmintonliefhebbers de Nederlandse en Europese top aan het werk 

kunnen zien. 

Eind 2020 is met ondersteuning van het evenementenloket van NOC*NSF de eerste 

inventarisatie gedaan over de haalbaarheid en zijn de eerste gesprekken gevoerd met 

kandidaat steden/locaties. 

 

Sponsoring 

Doelstelling 

A. Beheren van bestaande sponsorafspraken. 
B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden. 
C. Structuur aanbrengen in sponsorfinding. 

 
Activiteiten 

A. Beheren van bestaande sponsorafspraken 

Badminton Nederland heeft met de volgende partners een meerjarig sponsorovereenkomst 

en heeft in 2020 gezorgd voor het beheren, bewaken en uitvoeren van deze 

overeenkomsten: 

- Yonex (t/m 2021), Yonex Dutch Open 
- Forza (t/m 2021), FZ FORZA NK en nationale selectie 
- Gemeente Almere (t/m 2021), Yonex Dutch Open en FZ Forza NK 
- TeamNL (t/m 2022) gekoppeld aan nationale selectie, Dutch Open en NK 

(Heineken, AD, MissieH2, Nederlandse Loterij en Rabobank) 
- Bochane Autoverhuur (t/m 2021), vervoerspartner van de Yonex Dutch Open 
- NH Hotels (t/m 2021), FZ Forza NK en Yonex Dutch Open.  

 

B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden 

In 2020 zijn met de volgende (nieuwe) partners afspraken gemaakt over samenwerking. 

Forza NK 

- Dataweb 
- Van de Kolk Hypotheken 
- MAMS Coffee 
- Fysio Physics 
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- Stricker Rozen 
 

Finale Eredivisie 

- Thuiscomfort.nl 
 

Badmintonplanet 

- Met Badmintonplanet is een overeenkomst gesloten m.b.t. AirBadminton, 
Probeerbadminton.nu, schoolbadminton en de finale Eredivisie (inmiddels is deze 
samenwerking echter beëindigd)  

 

Zilveren Kruis 

- Eind 2020 is een social media campagne uitgevoerd gericht op de leden van 
Badminton Nederland. Leden krijgen korting bij het afsluiten van een 
zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Dit is tevens vermeld in een algemene 
ledenmailing. 
 

AirBadminton 

- Adidas 
- MAMS Coffee  
- Bochane Autoverhuur 
- Hello expat 
- ANWB 

 

Meerdere grote bedrijven/merken zijn in 2020 benaderd voor samenwerking, echter in veel 

gevallen is het niet tot samenwerking gekomen, omdat badminton niet of niet voldoende 

aansluit bij de marketingdoelstellingen van de desbetreffende bedrijven/merken. Met een 

aantal benaderde bedrijven zijn nog gesprekken gaande. 

Veel van de meerjarige contracten lopen af in 2021. Eind 2020 zijn met de betrokkene 

partijen de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke verlenging van het contract. Over 

de locatie van de Dutch Open en NK zijn ook gesprekken gestart met andere 

gemeenten/locaties dan Almere. 

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 eind 2019 een samenwerking aangegaan 

met Match en Fit (Sportsponsoring). We verwachten mooie resultaten hiervan zodra di 

algemene situatie verbetert.  
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Topbadminton 

Het jaar 2020 begon goed. Er werden twee toernooien in Azië gespeeld in januari en in 

februari reisden het mannen- en vrouwenteam af naar Frankrijk voor de EK Teams. Het 

mannenteam zette een uitzonderlijke prestatie neer door een zilveren medaille te winnen. 

Een echte topprestatie. 

Doelstellingen 2020 

De doelstellingen voor 2020 waren:  

- kwalificatie voor Tokio in 4 disciplines (mannenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en 

gemengddubbel) + 1 Top 8-positie halen; 

- nieuwe fulltime coach op Papendal;  

- minstens 3 sporters hebben een A-status; 

- met 10 badmintonscholen/talentencentra is een samenwerkingsverband; 

- een 5e RTC starten, liefste in het Noorden of Zuiden van het land; 

- twee huidige RTC’s omzetten naar een RTC HUB;  

- 2 keer per jaar het U13 Badmintonstarsprogramma aanbieden.  

Activiteiten 

In maart veranderde de wereld compleet. Na de All England werden alle toernooien 

stilgelegd. In eerste instantie hadden we nog goede hoop dat het wellicht mee zou vallen, 

maar dit bleek al snel niet het geval. Uiteindelijk kwam het onvermijdelijke nieuws dat de 

Olympische Spelen met een jaar werden uitgesteld. 

Ondanks dat iedereen het aan zag komen was het toch een flinke klap. De topsportmolen 

kwam even stil te staan maar gelukkig mochten de senioren in mei weer de zaal in. In juni 

werden ook de S-1-spelers weer toegelaten op Papendal en vanaf dat moment is deze 

uitzonderingspositie gebleven voor de topsporters.   

Helaas bleef het wel voornamelijk bij trainen, want bijna alle toernooien zijn tot het einde 

van 2020 gecanceld. In totaal werden er nog twee toernooien gespeeld door de 

selectiespelers. Op de SaarLorLux Open in Saarbrücken wist Mark Caljouw direct weer een 

finaleplaats te halen. 

Investeringsplan 2021-2024  

In 2020 mochten we een nieuw investeringsplan 2021-2024 inleveren en dit plan in een 

gesprek (online) toelichten. Er is hard gewerkt aan het plan, waarin een duidelijke visie is 

beschreven die onderbouwd werd op verschillende punten met analyses.  

Uiteindelijk kwam in oktober 2020 het verlossende woord: we hebben weer een toekenning 

voor de volgende Olympische periode, niet alleen voor het reguliere programma Senioren en 

S-1, maar ook voor het para-programma. Voor het eerst heeft NOC*NSF besloten ook een 

“campagne”-toekenning te geven voor een klein para-programma, waarin er 3 plekken 

beschikbaar zijn voor atleten. Vanaf 1 januari is dit programma van start gegaan op Papendal 
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met de para-badmintonners Joshua Donker, Jareth van der Weijden en Sophie van den 

Broek.  

Badmintonscholen 

Ondanks de gehele situatie zijn er gesprekken geweest met Badmintonscholen en nieuwe 

initiatieven opgestart. Daarnaast zijn er 6 overeenkomsten getekend en hopelijk zullen hier 

nog een aantal badmintonscholen/talentencentra bij gaan komen in 2021.  

RTC’s  

De RTC’s hebben een lange tijd stilgelegen. Toch was hier ook een lichtpuntje en dat was de 

vorming van de eerste “HUB”. De eerste HUB is tot stand gekomen tussen RTC Almere en de 

BTF en vanaf augustus bestaat dit RTC dan ook onder de naam RTC-BTF Almere, een mooie 

samenwerking waar ongeveer 30 spelers op dit moment actief zijn verdeeld over een 

Academygroep en een elitegroep.  

Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een 5e RTC. Op dit moment wordt er 

onderzoek gedaan in Breda. Daarnaast worden opties in Limburg en het Noorden van het 

land ook opengehouden.  

Subsidies 

In 2020 hebben we wederom een beroep kunnen doen op een aantal subsidies. Zo hebben 

we voor twee spelers een subsidie Yvonne van Gennip seizoen 2020-2021 toegewezen 

gekregen. Daarnaast loopt het eerder toegewezen Scholarship aan 1 speler door tot de 

aankomende Olympische Spelen in Tokyo.  

Samengevat 

Voor topsport was 2020 absoluut een moeilijk jaar waarin een hoop stil kwam te liggen, 

maar we achter de schermen hard aan het werk bleven. Deze periode heeft ons ook de 

mogelijkheid gegeven om met elkaar opnieuw kritisch te kijken naar alle facetten van het 

programma met als doel: verbeteren.  

 

Opleidingen 

Afgelopen jaar hebben we de switch gemaakt naar de BWF-structuur. Waar voorheen de 

Cursus Baantrainer en Verenigingstrainer een plek in ons opleidingsportefeuille hadden, zijn 

deze nu vervangen door de opleidingen die de BWF aanbiedt. Het grote voordeel is dat 

ShuttleTime en de opleidingen BWF1, 2 en 3 zeer goed op elkaar aansluiten en door het 

ontbreken van ontwikkelingskosten en (online) support vele malen goedkoper zijn om te 

organiseren. De opleidingen worden ondersteund vanuit Badminton Europe en als gevolg 

van onze aanvraag zit ShuttleTime daarnaast ook in het sportakkoord waardoor deze gratis is 

voor verenigingen die de aanvraag doen en minimaal zes trainers kunnen verzamelen. Naast 

ShuttleTime hebben we ook AirBadmintontrainer-1, een geheel eigen ontwikkelde opleiding, 

in het sportakkoord weten te krijgen.  



   

10 
 

ShuttleTime 

ShuttleTime is een opleiding waarbij een trainer (voorheen SL2) aan de hand van 

begeleidend materiaal goede trainingen kan geven met daarbij didactisch en technisch de 

juiste achtergrond. Trainingen worden op deze manier toegankelijker en bieden veel 

succesbeleving. Ook kunnen LO-docenten er direct mee aan de slag, zonder enige ervaring 

van de sport zelf. Badminton Nederland heeft zelf in februari een vijftal opleiders opgeleid 

voor ShuttleTime door van een ShuttleTime tutor course in Nederland te organiseren. Het 

programma kan hierdoor verder uitgerold worden het land in richting scholen en 

verenigingen zodat daar leuke en leerzame lessen en trainingen verzorgd kunnen worden en 

badminton meer zichtbaar en toegankelijk wordt voor de jonge jeugd. Oriënterende 

gesprekken met CIOS en ALO hebben plaatsgevonden. De onderwijsinstellingen zijn 

enthousiast over de inhoud van ShuttleTime en zien de meerwaarde van de inhoud om deze 

in het curriculum te verwerken.   

BWF1-opleiding 

BWF1 sluit perfect aan op ShuttleTime en kan worden vergeleken met SL3 zoals we dat 

vroeger kenden. Met name het badmintoninhoudelijke karakter van de opleiding gaat de 

trainers binnen Badminton Nederland helpen weer meer up-to-date te raken met de huidige 

technische en tactische aspecten van de sport. Ook voor deze opleiding hebben we een 

scholing gedaan zodat we nu vijf opleiders hebben die de opleiding kunnen geven. Er is één 

opleiding al deels gegeven middels een door Badminton Nederland zelf ontwikkelde online 

onderdeel van de opleiding. De praktijk zal gedaan worden zodra we weer de zaal in mogen. 

Naar aanleiding van de presentatie van de leerlijn zijn afgelopen jaar verschillende 

bijscholingen ontwikkeld. Hieronder een opsomming van de bijscholingen: 

- Leeftijd gerelateerde fysieke training 
- Bamito’s Jeugdprogramma 
- Techniek en tactiek enkelspelen U13/15/17 
- Techniek en tactiek dubbelspelen U13/15/17 
- Breed motorische scholing in badminton.. 

Leeftijd gerelateerde fysieke training en Bamito’s jeugdprogramma hebben ondanks de 

omstandigheden plaats kunnen vinden. De overige bijscholingen zijn helaas allemaal 

geannuleerd.  

Voor het Jeugdprogramma is verder ook contact gelegd met het bedrijf Vinetix dat de 

website mijnbadmintontraining.nl beheert. Deze website wordt omgebouwd om de 

oefeningen en het programma van Bamito online te ondersteunen. 

 

AirBadminton 

Het AirBadmintonproject is in 2020 succesvol gelanceerd waarbij er een basis is gelegd voor 

deze sport AirBadminton. Een van de belangrijkste pijlers van het project is het 

AirBadmintonplatform. De geplande events zoals AirBadminton Festivals, de 
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AirBadmintonToernooitour en het eerste open Nederlands kampioenschap zijn niet 

uitgevoerd. In plaats daarvan zijn er onder andere 15 (club)events georganiseerd en een 

viertal Challenge Days.  

De belangrijkste resultaten van het AirBadmintonproject in 2020 zijn: 

 de lancering van het platform AirBadminton.nl inclusief eigen webshop (met een 
volledig aanbod voor de particulier en de stakeholders) met meer dan 30.000 unieke 
bezoekers; 

 de nieuw ingerichte social media-kanalen (Instagram & Facebook) met meer dan 550 
nieuwe volgers; 

 de digitale marketing om nieuwe profielen te genereren; 

 de media-aandacht met verschillende artikelen (4) op toonaangevende 
sport(marketing)platforms en als hoogte punt Studio Sport op zondag 19:00 uur; 

 de module AirBadmintontrainer 1: er zijn 17 AirBadmintontrainers opgeleid; 

 een aantal kleinschalige evenementen:  
o 15 AirBadminton Hello Expat Club Tours 
o 4 Mams One Minute Challenges 
o 8 AirBadminton clinics. 

 onder eigenmerk de AirShuttle verkocht via het platform met een resultaat van 
8.500 euro. Doordat er klachten waren over de duurzaamheid van de AirShuttle 
hebben we besloten om de verkoop tijdelijk stop te zetten, anders had het resultaat 
aanzienlijk hoger kunnen zijn.  

 

Competitie 

Doelstelling 

 De deelname aan de competitie groeit in 2020 met 10%; 
 Het aantal verenigingen dat deelneemt aan de competitie stijgt in 2020 met 10%. 

 

Activiteiten 
Vanaf februari is het mogelijk om in te schrijven voor de competities voor het seizoen 
2020/2021. Voor de Bondscompetitie is er gemonitord hoeveel teams/verenigingen nog niet 
ingeschreven hadden t.o.v. van het seizoen 2019/2020. De verenigingen die niet 
ingeschreven hebben zijn benaderd om te vragen waarom niet is ingeschreven. Als reden 
voor het niet inschrijven is aangegeven onvoldoende spelers voor het niveau, ledenverloop 
en de onzekerheid vanwege de algemene situatie. 

 
De regio’s hebben voor de jeugdcompetities hetzelfde gedaan.  

  

Resultaten 
Het totaal aantal competitieteams dat in het seizoen 2020/2021 competitie speelde was 
2904 ten opzichte van 3008 teams in 2019. Dit is een daling van 104 teams (3,48%). Deze 
daling geldt over alle competities. 
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Volgens planning zou in het najaar een nieuwe mannendubbelcompetitie gaan starten maar 
dit ging niet door.  

Overzicht van aantal competitie spelende verenigingen per regio in 2019/2020 en 2020/2021 

Regio Aantal vereniging 
2019/2020 

Aantal 
vereniging 
2020/2021 

verschil bijzonderheden 

Noord 43 37 6  
minder 

 

Oost 58 54 4 
minder 

Drie verenigingen 
hebben een nieuwe 
competitievereniging 
opgericht. 

Centrum 83 85 2 meer  

Noord 
Holland 

52 49 3 
minder 

 

Zuid West 93 85 8 
minder 

Twee verenigingen zijn 
gestopt en er zijn twee 
fusies geweest waarbij in 
totaal 5 verenigingen 
betrokken waren. 

Noord 
Brabant 

54 47 7 
minder 

Twee verenigingen zijn 
gestopt. Een fusie van 
twee verenigingen. 

Limburg 26 26 Gelijk   

Totaal 409 383 26  
 

Het gaat dus om een daling van 26 verenigingen (6,36%). 

Overzicht aantal verenigingen dat geen competitie heeft gespeeld of gaat spelen in 

2019/2020 en 2020/2021 

Regio Aantal verenigingen 

Noord 7 

Oost 6 

Centrum 5 

Noord-Holland 7 

Zuid-West 2 

Noord-Brabant 5 exclusief RBB verenigingen 

Limburg 6 

Totaal 38 verenigingen 
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Shuttletestcommissie 

1. Samenstelling 

De shuttletestcommissie bestond in 2020 uit de volgende leden:  

Paul de Kuyper (voorzitter) 

Marjan Ridder 

Emmy Vlaar 

Dennis Tjin Asjoe 

Ruud Bosch.  

Joan Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau. 

2. Werkzaamheden in de verslagperiode 

De shuttletestcommissie heeft in 2020 in totaal 4 keuringen verricht van verschillende 

merken/typen shuttles: 2  in het eerste kwartaal en 2 in de zomerperiode. Over alle 

keuringen is advies uitgebracht aan het bondsbestuur. De bevindingen worden vermeld in 

onderstaande tabel. 

 

Rapport Merk & type Uitvoering 

Advies 
toelating 

tot 
categorie 

Bijzonderheden 

358 Dunlop Aeroflite 1 Veer 77 B  

359 Dunlop Aeroflite 1 Veer 78 B  

360 Victor Champion No1 Veer 77 A/Int. 
Op BWF-lijst tot 31-

12-2021 

361 Victor Champion No1 Veer 78 A/Int. 
Op BWF-lijst tot 31-

12-2021 

 

Spelregelcommissie 

1. Samenstelling  

De spelregelcommissie bestond in 2020 evenals in voorgaande jaren uit 3 leden: 

André de Wit, voorzitter, 

Ben Lageweg, lid 

Erik Ligtvoet, lid 

2. Werkzaamheden in de verslagperiode 

De spelregelcommissie is in de verslagperiode niet fysiek bijeengekomen. Alle zaken werden 

per e-mail of door informeel overleg afgehandeld.  
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 Er zijn in 2020 geen wijzigingen in de spelregels geweest.  

 Per 1 augustus 2020 is er een vernieuwde versie van de Aanvullingen voor wedstrijd 
functionarissen op de site gepubliceerd. 

 Er is in 2020 géén kaderdag gehouden voor wedstrijdfunctionarissen gehouden. 

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

 In 2020 heeft de commissie een andere opzet ingevoerd voor het maken van de 
jaarlijkse verplichte spelregeltoets voor scheidsrechters en een afzonderlijke toets 
voor referees. De toetsen konden nu ook door scheidsrechters thuis worden 
gemaakt, voor referees bestond dit al. Achteraf heeft dit heel goed uitgepakt omdat 
de kaderdag kwam te vervallen en daarmee de belangrijkste mogelijkheid voor het 
maken van de toetsen wegviel. 

In het afgelopen jaar is er door de commissie veel energie gestoken om de verplichte toetsen 

qua vragen wat meer aan te passen aan de wensen van de wedstrijdfunctionarissen die ons 

hebben bereikt. Verder zijn er aan de hand van de Instructies voor Wedstrijdfunctionarissen 

(IVWF) nieuwe vragen in ontwikkeling en zijn de vragen voor de Terminologie flink 

uitgebreid. Ook de termijn van de licentie zal een wijziging ondergaan nu de toetsen thuis 

gemaakt mogen worden en beter aansluiten aan het wedstrijdseizoen. De licenties zullen 

voortaan gelden vanaf 1 september van elk jaar. 

 

LCW 
1. Samenstelling  

Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld: 

Albert Valentijn  portefeuillehouder toernooizaken en para-badminton 
 portefeuillehouder competitie a.i.  
John op het Veld portefeuillehouder wedstrijdfunctionarissen  
Remco Oskam portefeuillehouder reglementen en regelingen 
Stephanie van der Hurk secretaris 
 
Betrokken bij overleggen en werkzaamheden: 
Joan Peeters  manager competitie en toernooien 
Hendrik Boosman manager evenementen 
 
Voor de functie van voorzitter LCW en lid LCW is een functieprofiel geschreven. 
De portefeuille van competitie zaken is in 2020 waargenomen door Albert Valentijn en het 
voorzitterschap van de LCW is bij toerbeurt door Remco Oskam en Albert Valentijn 
waargenomen. 
 
2. Werkzaamheden in de verslagperiode  
Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits 
Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2020: 

 Bondscompetitie, de competitie seizoen 2019-2020 is geheel uitgespeeld v.w.b. 
geplande wedstrijden. De daarna volgende wedstrijden om het kampioenschap zijn 
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niet gespeeld. Dat geldt ook voor wedstrijden m.b.t. degradatie. De competitie 
seizoen 2020-2021 is in september aangevangen, echter na 4 ronden gestopt.  

 Finale landskampioenschap  Eredivisie (i.s.m. BCH), is gespeeld waarbij het team van 
AviAir Almere kampioen is geworden. 

 FZ Forza NK. 

 NK Para Badminton (i.s.m. Duo Badminton Veenendaal), gepland maar niet 
doorgegaan. 

 NK voor regioteams (i.s.m. BC Rianto) gepland maar niet doorgegaan. 

 Finale Junior Master Circuit, gepland maar niet doorgegaan.  

 Finale Master Circuit (i.s.m. BC Drop Shot), gepland maar niet doorgegaan. 

 Finale Van der Kolk Hypotheken  Cup, gepland maar niet doorgegaan. 

 NJK, gepland maar niet doorgegaan. 

 NVK (i.s.m. BC Amersfoort) gepland maar niet doorgegaan. 

 Junior Master Cup,  gepland maar niet doorgegaan. 
 
Daarnaast werden in 2020 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met 
organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd: 

 Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien en een finale. Er is 1 toernooi gespeeld in 
het circuit, de rest wel gepland maar niet doorgegaan. 

 Junior Master Circuit, bestaande uit 13 toernooien en een finale. Er zijn 2 toernooien 
gespeeld in het circuit, de rest wel gepland maar niet doorgegaan. 

 Para Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien (inclusief NK). Er is 1 toernooi 
gespeeld in het circuit, de rest wel gepland maar niet doorgegaan. 

 De door de RCW georganiseerde Regio Jeugdkampioenschappen zijn in februari 2020 
gespeeld. Regio Noord Brabant en Limburg zijn de RJK niet doorgegaan. 

 De door de RCW georganiseerde Regio Senioren kampioenschappen in november 2020 
zijn gepland maar niet doorgegaan. 

 
Na overleg met de RCW’s is de toernooikalender voor het seizoen 2020/2021 vastgesteld en 
gepubliceerd. Er zijn geen bijeenkomsten geweest met de RCW’s in 2020. 
 
Uitvoeringsregelingen en reglementen 
Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op de wedstrijdzaken en 
reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. Door middel van Officiële Mededelingen zijn de 
leden van Badminton Nederland hierover geïnformeerd. 
 
Bijeenkomsten 
De LCW is in verslagperiode 6 keer bijeengekomen waarvan 2 keer fysiek en de overige 6 
keer d.m.v. beeldbellen. De agenda wordt deels bepaald door zaken die reglementair 
worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van uitvoeringsregelingen en de 
principekalender op bepaald momenten in het jaar. Verder zijn ingekomen stukken, 
bezwaren en dispensatieverzoeken afgehandeld. Daarnaast zijn diverse beleidsmatige 
thema’s op het gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De planning, 
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voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder verantwoordelijkheid van 
LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken. 

 

SWO  
1. Samenstelling  

De SWO bestond per 1 januari 2020 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.  

 

Vanuit het bondsbureau ondersteunt Joan Peeters de commissie.  

John op het Veld is per 31 december 2020 teruggetreden als voorzitter. 

 

2. Werkzaamheden in de verslagperiode  
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2020 drie keer waarvan tweemaal digitaal.   
 

Alle informatie (ook aanstellingen) is weer per e-mail aan de wedstrijdfunctionarissen 
toegezonden en is verder te vinden op de site van Badminton Nederland. Alle nieuws is 
daarnaast ook op de website voor wedstrijdfunctionarissen van Badminton Nederland 
gepubliceerd. 
  

In 2020 zijn er veel evenementen niet doorgegaan. De volgende evenementen zijn 
georganiseerd, waarvoor wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden: 
Nederlandse Senioren Kampioenschappen; 
Dutch Junior International; 
Bondscompetities voor eredivisie en de beide 1e divisies; 
Finale Eredivisie. 
 
De paramedische begeleiding bij de evenementen was net als in handen van Fysio Physics. 
  

Scheidsrechters en referees 
Ook in 2020 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt tot de groep 
(inter)nationale wedstrijdfunctionarissen.  Op aanstellingsgebied kan worden vermeld dat in 
de competities in de Eredivisie en de beide Eerste Divisies de meeste wedstrijden zijn geleid 
door referees en scheidsrechters.    
 
Internationaal zijn er in 2020 niet veel scheidsrechters aangesteld voor buitenlandse 
toernooien: Vanaf maart zijn bijna alle toernooien niet doorgegaan. 
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In 2020 zijn vier nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas zijn er ook weer een paar 
collega’s gestopt. Ook zijn er zoveel mogelijk en waar nodig scheidsrechters en lijnrechters 
beoordeeld op hun functioneren met het doel om uniformiteit in optreden te waarborgen 
en hen te stimuleren om hogerop te komen als die wens er is. 

Jaarlijks worden scheidsrechters en referees op minimaal nationaal niveau verplicht om een 
kennistoets af te leggen om te waarborgen dat bij iedereen de kennis op peil blijft. Bij het 
behalen van voldoende resultaat mag men weer 1 jaar als WF optreden. Vanwege het 
coronavirus is de kaderdag niet georganiseerd. 
 

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 het NK.  
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5.2 Jaarverslag Bondsbestuur 2020 

1. Samenstelling bondsbestuur 
Tijdens de verslagperiode was het bondsbestuur als volgt samengesteld: 
Michel Bezuijen voorzitter  
Bram Reudink  vicevoorzitter 
André Gelauf  secretaris  
Rémon Verbeek penningmeester  
Pieter van Soerland lid  
 
2. Vergaderingen 
2.1 Bondsbestuursvergaderingen 
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft regelmatig, formeel en informeel, vergaderd en ook extra 
vergaderd naar aanleiding van de coronacrisis. Bij deze bestuursvergaderingen waren tevens 
de directeur en de PR-manager/secretaris aanwezig. 
 
2.2 Jaarvergadering 
De Jaarvergadering vond plaats op 10 oktober 2020.  
 
2.3 Bondsvergadering 
Er vonden Bondsvergaderingen plaats op 1 februari 2020 en op 28 november 2020. 
 
3.  Beleid  
3.1 Beleid 
In het jaarverslag van de werkorganisatie is te lezen hoe het jaarplan 2020 uitgevoerd is. 
 
Het bondsbestuur is in 2020 (verder) aan de slag gegaan met onder andere: 
- het project Bestuurlijke Vernieuwing en 
- het project Aanmelden leden. 
Hierover is er te lezen in het jaarverslag van de werkorganisatie. Verder is het bestuur 
uiteraard ook bezig geweest met de gevolgen van de coronacrisis. 
 
Het bondsbestuur heeft tijdens online regiovergaderingen en andere bijeenkomsten contact 
gehad met verenigingsbestuurders en met landelijke en regionale vrijwilligers. 
 
Zoals ieder jaar heeft het bondsbestuur het eigen functioneren geëvalueerd. De 
voornaamste conclusie van deze evaluatie is dat het bondsbestuur goed functioneert en dat 
het bestendig was tegen de issues van dit bijzondere jaar. De ‘visiediscussie’, die begin 2020 
gestart is en vervolgens on hold is gezet door de crisis, is begin januari weer in gang gezet.  
 
 
3.2 Overkoepelende organisaties 
Van alle organisaties waarbij Badminton Nederland is aangesloten, werden bijeenkomsten 
en (jaar)vergaderingen online bezocht: 

 Badminton World Federation (BWF): de Annual General Meeting op 15 juli 2020. 
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 Badminton Europe Confederation (BEC): de Annual Delegates’ Meeting op 17 oktober 
2020.  

 NOC*NSF: de online Algemene Vergaderingen op 22 juni 2020 en 16 november 2020. 
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 2020 was Badminton Nederland vertegenwoordigd in de Corona Task Force van de BWF 
en in de Atletencommissie van NOC*NSF. Tevens waren we vertegenwoordigd in de 
commissies Communication & Media en High Performance van Badminton Europe en in the 
Forum of Appeal van de Badminton World Federation 
 
5.  Contacten binnen Badminton Nederland 
Bondsbestuursleden waren in 2020 waar mogelijk aanwezig in het land, bij 
(top)evenementen (FZ Forza NK en Finaledag Eredivisie), online regiovergaderingen en bij 
andere bijeenkomsten met verenigingen en/of regioteams.  
 
6.  Verenigingen en leden 
6.1 Verenigingen per 31 december 2020 

Het aantal lidverenigingen bedroeg op 31 december 2020 464. Zestien verenigingen 

beëindigden het lidmaatschap van Badminton Nederland, twee verenigingen meldde zich 

aan en er vonden drie fusies plaats. De aangegeven redenen van afmelding (in een aantal 

gevallen zelfs stoppen als vereniging) zijn een sterk teruglopend aantal leden en een tekort 

aan competitiespelers. 
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De volgende verenigingen zijn afgemeld: 

Ver.naam ver.nr regio aantal leden 

BC Waterland 9312 Noord-Holland 73 

ABS Bathmen 2064 Oost 26 

BC Drop Shot 74 1013 Noord 1 

BC Grave 61058 Noord-Brabant 0 

Katwijkse BC 5367 Zuid-West  27 

BC Eersel 6473 Noord-Brabant 12 

SV Dok 5580 Zuid-West  11 

Meppers 6503 Noord-Brabant 6 

BV Dwingeloo 11034 Noord 28 

BC Slamis 06525 Noord-Brabant 64 

Zelhem 2124 Oost 9 

BC Steenderen 2906 Oost 35 

HBC 2641 Oost 20 

Flash Vorden 2626 Oost 14 

BC Staphorst 2839 Oost 29 

BC Maasbree 7844 Limburg 19 

De volgende verenigingen zijn gefuseerd: Rillandia Smashers en SNVB naar Rillandia 

Smashers (71 leden), BC HighSpeed en FST Waalwijk in FST Waalwijk (147 leden) en BC 

Tab/Fly Over, Nerash en BBV PIP (5402) in BC Lansingerland (192 leden).  
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6.2 Ledenaantal per 31 december 2020 

Op 31 december 2020 stonden er 30.768 leden ingeschreven. Het betrof 8.341 junioren en 

22.427 senioren. Dat is ondanks de uitbraak van het coronavirus 386 leden minder dan per 

31 december 2019. Hieronder volgen de ledenaantallen, uitgesplitst naar regio en 

onderverdeeld in junioren en senioren.  

Regio Junioren Senioren Totaal 

Noord 626 2.014 2.640 

Oost 939 2.523 3.462 

Centrum 1.625 4.904 6.529 

Noord-Holland 1.151 3.312 4.463 

Zuid-West 2.295 5.393 7.688 

Noord-Brabant 1.163 2.956 4.119 

Limburg 542 1.325 1.867 

Totaal 8.341 22.427 30.768 

 

Het ledenbestand bestaat nog steeds voor 60 % uit mannen en voor 40 % uit vrouwen. Het 

ledental van Badminton Nederland daalde met 1,2 %. 

Het ledental per 31 december 2020 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 2020 bedroeg 37.249. Dat is 0,22 % 

minder dan in 2019 (-82).  

7.  Huisvesting 
Het bondsbureau was het gehele jaar gehuisvest aan de Kelvinbaan 48 te Nieuwegein. Er 
werd vanaf half maart thuis gewerkt. 
 
8.  Medezeggenschap van werknemers 
De werkgever, in de persoon van de directeur, heeft tweemaal vergaderd met de 
Personeelsvertegenwoordiging (PVT): op 25 augustus 2020 en 29 oktober 2020. Er vond 
geen personeelsbijeenkomst georganiseerd; deze werd later gehouden, op 24 februari 2021. 
 
9.  Personeel & Organisatie 
Badminton Nederland had per 31 december 2020 dertien werknemers in dienst. Op 31 
december 2020 bedroeg het aantal fte’s 10,97. 
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10.  Vrijwilligers  
Bij de finaledag Eredivisie op 7 maart 2020 heeft een Husseltoernooi voor vrijwilligers 
plaatsgevonden, met daarna een VIP-lunch en Vipbehandeling. 
 
11.  Onderscheidingen 
In 2020 zijn onderscheidingen uitgereikt aan de volgende personen*: 

- Erepenning in brons van Badminton Nederland voor bijzondere verdiensten op 

verenigingsniveau: 

 John Verleg                            BC ’t Pluumpje 

 Jimmy Cress   BPO 
 

*Daarnaast is er een aantal voordrachten voor onderscheidingen goedgekeurd, maar zijn 

deze gezien de coronacrisis niet uitgereikt. Om het verassingselement te bewaren worden de 

namen van deze personen hier niet vermeld.  

Bestuurlijke Vernieuwing 

Bij aanvang van het jaar liep het traject Bestuurlijke Vernieuwing reeds als gevolg van het 
plan wat de Bondsvergadering in juni 2019 heeft genomen. In dit plan waren de volgende 
punten opgenomen. 
 

A. Versterken van de regio in de uitvoering  
B. Aanpassen Bondsvergadering  
 

Onder deze sporen vielen een aantal concrete punten die op één punt na in 2019 
gerealiseerd zijn. Het laatste punt wat nog geeffectueerd moest worden was het verkleinen 
van de Bondsvergadering van 32 naar 16 afgevaardigden. De invoering hiervan kreeg zijn 
beslag door middel van de verkiezingsronde die in de tweede helft van 2020 heeft 
plaatsgevonden. Bij de installatie van de nieuwe en herkozen afgevaardigden tijdens de 
Jaarvergadering in oktober 2020 was ook dit laatste punt afgerond.  

 

Onderzoek Representativiteit 

In de eerste helft van 2020 heeft Thomas Wijers onderzoek gedaan naar het functioneren 

van het verenigingsmodel van Badminton Nederland. Hij had als opdracht om een aantal 

onderdelen van ons democratisch bestel te onderzoeken en vanuit zijn expertise met 

aanbevelingen te komen. Zo heeft hij het functioneren van de bondsvergadering onder de 

loep genomen door onder meer een tiental afgevaardigden te interviewen. Tevens heeft hij 

een enquête uitgezet onder de verenigingsbesturen en zijn er diverse gesprekken geweest 

met andere betrokkenen bij het democratische proces. Zijn rapport is gepubliceerd en 

verstuurd op 26 juni. 
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Nieuw plan Versterken Regio’s  

Tijdens de Jaarvergadering in oktober heeft het bestuur een update gegeven over stand van 

zaken met betrekking tot Bestuurlijke Vernieuwing. Het bestuur was ontevreden over 

snelheid waarmee we de regio’s worden versterkt. Er is dan ook afgesproken met 

Bondsvergadering om nieuwe plan van aanpak te schrijven met behulp van aantal 

afgevaardigden. Tijdens de Bondsvergadering in november is het Plan van Aanpak 

voorgelegd wat in samenwerking met de volgende personen is opgesteld. De groep bestond 

uit: Felicia Versantvoort, Paul de Wit, Frans Neelis, Jaap Wals, Barbara Mura, Pieter van 

Soerland en Bram Reudink. De Bondsvergadering heeft in november het nieuwe plan voor 

het Versterken van de Regio’s vastgesteld. Dit plan bestaat uit het oppakken van drie 

punten, zijnde:  

- het vaststellen van een takenpakket en het bezetten van de plekken; 
- het organiseren van minimaal één gezamenlijke activiteit binnen elke regio; 
- onderzoek doen naar de mogelijkheid om een betaalde kracht in te zetten ter 

ondersteuning van de regioteams. 
 

Versterken Bondsvergadering 

Tevens is tijdens de Jaarvergadering in oktober aangegeven dat de technische veranderingen 

voor het spoor Aanpassen Bondsvergadering afgerond waren en dat het bestuur door wilde 

gaan met het traject onder de licht aangepaste naam Versterken Bondsvergadering. Het idee 

hierbij is dat het vervolg mede wordt vormgegeven aan de hand van het rapport van Thomas 

Wijers. Hiervoor is in 2020 al een programma opgesteld van bijeenkomsten om de nieuwe 

afgevaardigden maximaal te ondersteunen om hun rol goed te kunnen uitvoeren. In dit 

kader heeft er op 30 november een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 

accountmanager van NOC*NSF een introductie heeft gegeven op het besturen in de sport. 

Het programma wordt verder opgepakt in 2021. 

Stand van zaken ‘Aanmelden leden’ 

Aanleiding 

Uit een uitstroomonderzoek van januari 2019 bleek dat meerdere verenigingen leden 

afmeldden bij Badminton Nederland terwijl ze nog wel lid bleken te zijn van de vereniging. 

Dit vormde de aanleiding om in het voorjaar 2019 het onderwerp ‘aanmelden leden’ tijdens 

alle regiovergaderingen te bespreken. De meerderheid van de verenigingen gaf tijdens de 

regiovergaderingen aan het wenselijk te vinden dat erop toegezien wordt dat alle 

verenigingen zich houden aan de statutaire afspraak dat alle leden aangemeld worden.  

Tijdens de Jaarvergadering van juni 2019 heeft het bestuur aangekondigd een traject te 

starten met als doel dat de verenigingen alle leden aanmelden. Middels een drietal brieven 

aan verenigingen in de periode augustus 2019 t/m januari 2020 is het belang hiervan 

toegelicht.  
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Stand van zaken 

Op het moment dat in maart 2020 gestart zou worden met het benaderen van verenigingen, 

belandde Nederland in de intelligente lockdown. Het bondsbestuur vond het niet passend 

om (een aantal) verenigingen, naast de corona-uitdagingen, extra te belasten met controle 

van het ledenbestand. De start is verschoven naar oktober. In oktober zijn drie verenigingen 

aangeschreven en begin december vier. In het algemeen zijn de contacten goed verlopen en 

6 verenigingen hebben alle leden aangemeld en een factuur voor de niet aangemelde leden 

in 2019 en 2020 ontvangen. In 1 geval heeft de vereniging zich afgemeld. 

 

Samenvatting aangemelde leden, stand per 24 januari 2021 
Periode Aantal aangemelde leden    
September 2019 t/m maart 2020 1.970    
1e tranche (okt-dec 2020) 96    
2e tranche (dec 2020-jan 2021) 78    
Totaal 2.144    

 

Komende periode 

Het aanschrijven van vereniging als gevolg van de huidige lockdown is op dit moment on 

hold gezet. Op het moment dat de badmintonsport weer opgestart is zal het traject weer 

verder vervolgd worden.  

 

 


