Agendapunt 8.4 Coronavirus
Halverwege maart kwam Nederland en dus ook onze geliefde badmintonsport door de
hevige uitbraak van het coronavirus tot stilstand. Door de intelligente lockdown zat
badmintonnen er voor alle badmintonners even niet in. In dit stuk blikken we kort terug op
het afgelopen half jaar en proberen we de impact van het coronavirus op de
badmintonsport te schetsen.
Communicatie
Met het invoeren van de intelligente lockdown startten we ook met onze
‘crisiscommunicatie’. Om de informatievoorziening richting onze verenigingen en leden
goed te stroomlijnen maakten we een landingspagina over Badminton & Corona. Daar staan
op een overzichtelijke manier de belangrijkste zaken/punten genoemd en verwijzen we ook
door naar de websites van NOC*NSF en de Rijksoverheid, waar veel algemene informatie te
vinden is. Daarnaast verzorgden we een wekelijkse nieuwsupdate op de website/socials met
daarin de headlines en laatste ontwikkelingen. Naast de wekelijkse nieuwsbrief verstuurden
we ook geregeld gerichte verenigingsmailingen over het coronavirus.
Ten slotte hebben we ook alle vragen die telefonisch of per mail binnenkwamen
afgehandeld.
Topbadminton
Een paar weken na de invoering van de lockdown mocht de Nationale Selectie op Papendal
als eerste onder ons onder strenge voorwaarden weer de baan op. Dit was de eerste
versoepeling voor topsporters in heel Nederland. Ondertussen hadden we met hen
Homeworkout-video’s opgenomen om de badmintonners thuis te inspireren. De trainingen
waren weer begonnen, maar toernooien waren er voorlopig niet.
Verenigingen
Eind april kondigde de overheid versoepelingen aan van de maatregelen voor
sportverenigingen die halverwege mei in gingen. Badmintonnen in de zaal was voor de
breedtesport nog niet toegestaan, maar er mocht buiten worden getraind. Een deel van de
verenigingen startten vanaf dat moment met badminton buiten. Om de verenigingen hierin
handvaten te geven, hebben we vanaf dat moment ook een Badmintonprotocol opgesteld.
De richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF lagen ten grondslag van dit protocol. Dit
Badmintonprotocol is steeds aangepast na iedere versoepeling/wijziging van de
maatregelen.
In juni kwam het heugelijke nieuws dat we per 1 juli de zaal in konden om te badmintonnen,
mits de accommodatie voldeed aan alle richtlijnen. Een deel van de badmintonverenigingen
kon weer de zaal in, maar een ander deel moest wachten tot 1 september omdat de
accommodatie volgens de lokale overheid nog niet aan de richtlijnen voldeed.
Financieel
Ondanks de flinke impact van het coronavirus op ons dagelijks leven, hebben we tot op dit
moment geen berichten binnen gekregen van badmintonverenigingen die in financieel
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zwaar weer zijn terechtgekomen. We weten wel dat een aantal verenigingen een beroep
doet op de financiële compensatieregelingen vanuit de overheid.
Competitie
In de eerste weken van de lockdown besloot Badminton Nederland om de competitiegeld
van de niet uitgespeelde voorjaarscompetitie niet te innen. Tevens werd er al met een
schuin oog gekeken naar het seizoen 2020-2021. Om te kijken naar de competitieopzet en
mogelijkheden werd er een werkgroep voor de competitie ingesteld bestaand uit
medewerkers van het bondsbureau, diverse commissies en verenigingen/spelers. Na
onderzoek heeft men ervoor gekozen om de opzet van de competitie niet aan te passen, om
het spelplezier en competitie-element te waarborgen.
Gelijktijdig ontwikkelde het bestuur een routekaart naar de competitie 2020-2021 om
inzichtelijk te maken wanneer en bij welke situatie wel besluit moest worden genomen. De
Kick Off van de Eredivisie werd tijdig afgelast, maar zoals het zich nu laat aanzien kunnen we
de competitie wel starten.
Ledenaantal
Het ledenaantal van Badminton Nederland is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. Wel hebben we het project Aanmelden leden op on hold moeten zetten,
waardoor het aantal nieuwe aanmeldingen minder is dan gehoopt.
Toekomst
In de zomer steeg het aantal coronabesmettingen in Nederland fors, maar de situatie lijkt
zich nu te stabiliseren en langzaam daalt het aantal nieuwe besmettingen. We hopen dat
deze trend zich doorzet en we zonder al te grote problemen de competitie kunnen
afwerken, al hebben we weinig zicht op de ontwikkeling van het virus.
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