Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2016 Werkorganisatie
Samen verenigen
Bereikte verenigingen via:

Clusterbijeenkomsten van flagships en Badminton Nederland: 111

Clusterbijeenkomsten van Badminton Nederland:
61

Bestuursbezoeken:
23

Bezoeken contactpersonen verenigingen:
39

Penningmeestersoverleg:
35

Bereikte aantal niet-lidverenigingen:
15

Regiovergaderingen:
162
Door middel van een quickscan worden de verenigingen in kaart gebracht. Deze is half maart
uitgezet en wordt actief ingezet in voorbereiding, tijdens of na afloop van een contact.
Inmiddels zijn er 67 ingevuld.
Contributiesysteem
Er is actief gesproken met verenigingen, afgevaardigden en experts om een voorstel te
maken voor een nieuw contributiesysteem per 1 januari 2017. In deze gesprekken stonden
twee vraagstukken centraal:
1. wat doet de bond voor de vereniging en de badmintonners en hoe kan het systeem daar
een bijdrage leveren aan de perceptie op de toegevoegde waarde?
2. hoe kan er een simpel uitlegbaar en uitvoerbaar contributiesysteem komen?
Na diverse overleggen met verenigingen (w.o. een penningmeestersoverleg) en
afgevaardigden is in juni 2016 besloten om het nieuwe contributiesysteem dat uit dit traject
als voorstel is voortgekomen niet voor te leggen aan de afgevaardigden. Dit nieuwe
contributiesysteem zou de recreanten badmintonspeler meer belasten en de komende jaren
is het de wens om juíst deze groep badmintonners aan Badminton Nederland te binden. Een
nieuw contributiesysteem zou een sterk negatief effect hebben op het werven van nieuwe
niet-wedstrijdspelende badmintonners.
Democratische besluitvorming
In 2016 is een intensief traject doorlopen in samenspraak met afgevaardigden, de
Reglementscommissie en externe deskundigen. Dit heeft geleid tot een set uitgangspunten
en kader voor een nieuwe opzet van democratische besluitvorming die voorgelegd is aan de
jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering en in de periode die daarop volgde hebben zich verschillende
ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding vormen om dit traject in 2016-2017 niet voort te
zetten als zelfstandig project. De belangrijkste drie ontwikkelingen zijn dat (1)
afgevaardigden vonden dat dit traject geen prioriteit had, (2) het betrokken bestuurslid de
focus verlegde op bestuurlijke vernieuwing met betrekking tot het bondsbestuur en (3) dat
de voorgestelde opzet werd ingehaald door de realiteit, te weten een langzamer verloop van
het ontstaan van clusters, één van de fundamenten van het voorstel.
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Wel hebben delen van het traject doorgang gevonden zoals in het werken aan een heldere
organisatiestructuur met betrekking tot vrijwilligers, bespreken van de rol en functies binnen
de regioteams en de ondersteuning en scholing van vrijwilligers zoals de afgevaardigden.
Tevens is gesproken over voorzetting van het traject na 2017.
Kwaliteit Kader
In 2016 lag de focus op bestuurders en trainers bij verenigingen. In juni stonden de
bestuurders in de Verenigingsmonitor centraal. Vanuit de thema’s die zij aandroegen en de
wijze waarop zij daarbij geholpen wilden worden is er in het najaar gekozen om
Masterclasses Ledenbehoud en Ledenwerving aan te bieden. Hier hebben 80 verenigingen in
2016 aan deelgenomen (en nog 20 begin 2017). Teven is Badminton Nederland op basis van
de uitkomsten van de Verenigingsmonitor gaan samenwerken met andere bonden in de
Sportbestuurdersacademie om vandaar uit meer workshops aan te kunnen bieden. Vanaf
2017 worden deze georganiseerd.
In november 2015 is de Trainersmonitor uitgezet en daarin hebben de trainers expliciet
uitgesproken behoefte te hebben aan hulp bij het voorbereiden en uitvoeren van de
trainingen. In de trainersmonitor 2016 is deze behoefte nader onderzocht door te vragen
naar de wijze waarop men nu de training voorbereidt en uitvoert en hoe men daarbij
ondersteunt wilt worden. In 2017 zullen daarom de eerste handboeken met oefenvormen
voor jeugd en recreanten aangeboden gaan worden. Naar aanleiding van de Trainersmonitor
is de service ‘Trainer aangeboden’ opgezet. Ondanks regelmatige aandacht hiervoor bij
contacten met trainers is dit niet succesvol gebleken, omdat maar 3 trainers hiervan gebruik
hebben gemaakt. De reden hiervoor is dat trainers wel meer uren training willen geven,
maar dat bij de club willen doen waar ze al actief zijn en de service niet nodig hebben om in
contact te treden met nieuwe clubs.
Week van het Badminton
Er hebben in 2016 113 verenigingen deelgenomen. Samen organiseerden zij naar schatting
194 open dagen. Dit jaar is besloten om alleen de activiteiten die in voorgaande jaren
succesvol waren en door de verenigingen goed werden gewaardeerd ook in 2016 aan te
bieden. De activiteiten staan hieronder toegelicht:.
a. Om de open dagen goed te organiseren en te promoten waren voor de verenigingen het
Starterspakket en de badmintonpromotiefilm beschikbaar.
b. De verenigingen konden hun open dag laten plaatsen op de website van de Week van het
Badminton. Hier hebben 72 verenigingen gebruik van gemaakt (64% van de deelnemende
verenigingen).
c. De verenigingen konden via Badminton Nederland een welkomstcadeau voor de nieuwe
leden aanschaffen (voor een lage prijs een kwalitatief hoogwaardig racket van partner XTRM). Hier hebben 33 verenigingen gebruik van gemaakt (in 2015 23 verenigingen)
d. Verenigingen konden gratis deelnemen aan de Masterclass Welkom op de Club. Hier
hebben 10 verenigingen aan deelgenomen. De reacties hierover waren erg positief.
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e. In aanloop naar de Week van het Badminton is de communicatie naar de deelnemende
verenigingen geïntensiveerd. Zij kregen in een periode van 5 weken wekelijks een
nieuwsbrief met informatie, praktische tips en good practices van een andere vereniging.
f. Via de social media zijn voornamelijk tips en good practices gedeeld, die verzameld zijn op
de website www.weekvanhetbadminton.nl.
g. In de nieuwsbrief voor verenigingen is regelmatig aandacht geweest voor de Week van het
Badminton.
Olympic Experience
Van 10 tot en met 21 augustus was Badminton Nederland één van de aanbieders van
sportactiviteiten voor de bezoekers van de Olympic Experience in Den Haag. Er hebben naar
schattig 2.000 bezoekers kennisgemaakt met de badmintonsport. Op 10 augustus vond de
‘Dag van het badminton’ plaats, waar het eerste team van landskampioen Van Zundert/
VELO actief is geweest met demonstraties en clinics. Soraya de Visch-Eibergen was de
ambassadeur van het badminton tijdens de Olympic Experience. De aandacht van de media
voor dit evenement was groot (o.a. een interview over badminton met Soraya op Radio 1).
Kwaliteitsimpuls Trainers
In 2016 is de basis gelegd voor de nieuwe structuur voor de trainersopleidingen. Begin 2016
is uit onderzoek en navraag uit diverse gremia geconstateerd dat er met de oude structuur
niet voldoende trainers opgeleid worden en dat de trainersopleiding niet goed genoeg
aansluit op de praktijk. In 2016 is er voor gekozen om de leerlijn van de BWF te gaan volgen
en is de visie op leren aangepast (van groepsleren naar individueel in de praktijkleren).
Daarnaast is vastgesteld dat de ondersteuning van Badminton Nederland aan trainers zich in
de basis richt op het competent maken van trainers voor hun bijdrage aan het spelplezier en
de ontwikkeling van de badmintonners. Daarbij is de trainersopleiding het eerste
contactmoment van de trainer met Badminton Nederland en het begin van een relatie. De
kwaliteitsimpuls houdt ook in dat Badminton Nederland in de toekomst ook actief een
bijdrage levert aan ondersteuning van trainers die al opgeleid zijn, door onder andere zelf
bijscholingen te organiseren en hulpmiddelen aan te gaan bieden.
Opleiden trainers/coaches
We hebben in 2016 zeven opleidingen Sportleider 2 badminton georganiseerd met 74
deelnemers. Er zijn twee opleidingen Sportleider 3 badminton georganiseerd met 18
deelnemers. In 2016 hebben 60 deelnemers hun diploma Sportleider 2 badminton, 19
deelnemers het diploma Sportleider 3 badminton en 1 deelnemer het diploma Sportleider 4
badminton ontvangen.
Naast de reguliere opleidingen is Badminton Nederland voor de Sportleider 2 badminton en
Sportleider 3 badminton actief aan de slag gegaan met het organiseren van een
opleidingstraject voor personen die ruim voldoen aan het instroomprofiel. Op basis van wat
men al kan en weet wordt er bekeken of een traject op maat mogelijk is. Van de vijf
aanvragen zijn er vier goedgekeurd en in 2016 van start gegaan. De ene persoon voor wie
het traject niet is goedgekeurd is een alternatief traject aangeboden en die is ook gekozen.
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Bijscholingen trainers/coaches
Badminton Nederland werkt ten behoeve van deskundigheidsbevordering van
badmintontrainers na het behalen van het trainersdiploma samen met verschillende
organisaties: Vereniging voor Badminton Oefenmeesters, NOC*NSF, Sporttest en NLCoach.
In totaal erkende Badminton Nederland in 2016 eenendertig verschillende bijscholingen om
de trainerslicentie mee te verlengen. De bijscholingen van NOC*NSF en NLCoach worden
meerdere malen per jaar en verspreid door het land aangeboden (meer dan 100
scholingsmomenten).
Samenwerking bonden
- Organisatie opleidingen
In 2013 heeft Badminton Nederland het initiatief genomen om de opleidingen samen met
andere bonden te gaan organiseren Het doel van de samenwerking is een professionelere en
kwalitatief betere dienstverlening te verlenen en kostenefficiency (opleiden van meer kader
met dezelfde middelen). Na een inventarisatie in 2014 zijn drie bonden in 2015 samen gaan
werken: KNBiljartB, NhandboogB en Badminton Nederland. In 2016 is er voor gekozen om de
organisatie van opleidingen uit te besteden aan de Academie voor Sportkader, zodat
hiermee de professionaliteit en continuïteit van de organisatie wordt gegarandeerd. De
Academie voor Sportkader is gespecialiseerd in het organiseren van scholingen voor bestuur,
trainers en scheidsrechters.
- Sportbestuurderdsacademie
De Sportbestuurdersacademie organiseert kwalitatief hoogwaardige workshops met
topsprekers van het specifieke thema. De workshops spelen in op actuele thema's en dienen
de bestuurders bewust te maken, te inspireren en of handvatten te geven om ergens direct
mee aan de slag te gaan. De Sportbestuurdersacademie is een samenwerking van de
sportbonden Badminton Nederland, Nevobo (volleybal), NTTB (tafeltennis), NJJB (Jeu de
Boules), NBB (Basketbal) en NOC*NSF waarbij in 2016 Badminton Nederland is aangesloten:
zo worden meer workshops voor de bestuurders van haar verenigingen aangeboden
- Nationale Opleidersdag
Vanuit NOC*NSF is het initiatief gekomen om opleiders van sportbonden gezamenlijk te
scholen op het thema Naar een Veiliger Sportklimaat. Hieruit is de Nationale opleidersdag
ontstaan, waar meer relevante onderwerpen worden aangeboden aan docenten in de sport.
Badminton Nederland heeft zich aangesloten bij dit initiatief omdat het de mogelijkheid is
om haar docenten voor lage kosten kwalitatief goede workshops aan te kunnen bieden. In
2017 krijgt dit een vervolg door meer gezamenlijk docenten van opleidingen te scholen in
een lesprogramma.
Regiocontactpersonen
In 2016 hebben de regiocontactpersonen meer dan regelmatig (in)formeel contact gehad
met de leden van het regioteam, bestuurders, ccp-ers en trainers van verenigingen en de
flagships. Verder zijn naast de regiovergadering meerdere clusterbijeenkomsten
georganiseerd door flagships alleen of in samenwerking met het regioteam of Badminton
Nederland over een specifiek thema.
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Transitietrajecten
In de tweede helft van het jaar hebben we deelgenomen aan verschillende NOC*NSFbijeenkomsten over de transitie in de sport. Dit zal in 2017 concreet resulteren in actieve
deelname aan de transitietrajecten.
Wedstrijdfunctionarissen
Op zaterdag 20 augustus is er tijdens de jaarlijkse kaderdag een workshop ‘Mentale
weerbaarheid’ gegeven. Tijdens deze workshop zijn er tips en tricks gegeven aan de
wedstrijdfunctionarissen hoe om te kunnen gaan met factoren die een wedstrijdfunctionaris
kunnen beïnvloeden op de baan. Ook wordt er tijdens de kaderdag de jaarlijkse kennistoets
afgenomen om de licentie voor het komende seizoen te behouden.
In 2016 zijn er 2 nieuwe referees en 6 nieuwe scheidsrechters opgeleid. Tevens heeft
Badminton Nederland er in 2016 twee nieuwe Badminton Europe-scheidsrechters bij: Paul
de Kuyper en Geertje Tonnaer hebben het assessment van Badminton Europe met goed
gevolg afgelegd.
Eind 2016 is de ontwikkeling van de opleiding tot Scheidsrechter 3 afgerond. Deze opleiding
tot verenigingsscheidsrechter zal in 2017 worden uitgerold.
Flagships
Er zijn verdeeld over het land 14 flagships die zich inzetten voor de clubs om hen heen. Hun
aanpak verschilt van 1-op-1 ondersteuning tot clusterbijeenkomsten voor grote groepen
clubs en hebben wisselend succes. In totaal hebben in 2016 14 clusterbijeenkomsten
plaatsgevonden georganiseerd door de flagships, waarmee circa 50 verenigingen zijn
bereikt. Over het algemeen blijkt dat het bij elkaar brengen en vooral in stand houden van
het contact en de kennisuitwisseling tussen clubs een grote uitdaging is. Dit heeft
vanzelfsprekend ook effect op de motivatie van de flagships. Op basis van de ervaringen dit
jaar wordt in 2017 gekeken of de inspanningen van de betreffende clubs het gewenste
resultaat hebben en of de huidige koers vastgehouden wordt dan wel er moet worden
bijgestuurd. De beschikbaar gestelde budgetten voor de flaghips zijn verre van volledig
gebruikt en deze opzet zal daarom voor 2017 worden heroverwogen.
Onderzoek
Er zijn dit jaar diverse onderzoeken uitgevoerd, zowel in eigen beheer als in samenwerking
met externe partners. Dit zijn onderzoeken die voor het eerst dan wel eenmalig zijn
uitgevoerd of een vervolgmeting zijn op onderzoeken die ook in 2015 zijn gedaan, zodat er
inzicht komt in eventuele trends. De respons op deze onderzoeken varieert van 15 tot bijna
30% en maakt dat er goed inzicht verkregen kan worden in de diverse onderzochte
doelgroepen. Het betrof in 2016 de Verenigingsmonitor (onder bestuurders),
Vrijwilligersmonitor, een peiling onder badmintonners, onderzoek naar blessurepreventie,
trainersmonitor, onderzoek naar opleidings- en leveringsplicht scheidsrechters, Lid van de
Club (sportbreed onderzoek) en de tevredenheidsmeting bezoekers Yonex Dutch Open.
Resultaten van en vervolgacties naar aanleiding van de onderzoeken – mits afgerond in 2016
– zijn via de nieuwsbrief, website en de respondenten teruggekoppeld.
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Schoolbadminton
Eind 2016 is gestart met het inventariseren van de bestaande activiteiten van verenigingen,
hun behoefte, de mogelijkheden en kritische succesfactoren rondom schoolbadminton. Op
basis van deze informatie wordt gewerkt aan een projectplan waarmee in 2017 concrete
vervolgacties worden ingezet om dit actiepunt uit het Jaarplan 2017 vorm te geven.
Grijze leden
In 2016 heeft Badminton Nederland besloten opnieuw aandacht te besteden aan het
fenomeen ‘grijze leden’ bij clubs. Deze term houdt in dat badmintonners wel lid zijn van de
vereniging, de vereniging wel is aangesloten bij Badminton Nederland, maar zij niet zijn
aangemeld bij de bond. Statutair gezien is dit niet mogelijk, maar het komt veelvuldig voor.
Binnen het project wordt de term nog iets breder getrokken en wordt ook aandacht besteed
aan niet-lidverenigingen. In het project ‘nieuwe leden’ wordt gekeken naar de oorzaken en
achtergronden van het probleem en zal worden gezocht naar oplossingen. In 2016 is gestart
met een verkenning door gesprekken met verenigingen en externe partijen zoals
Kenniscentrum Sport.
Bondscompetitie 2016/2017
De Bondscompetitie 2016/2017 is van start gegaan in september met 253 teams i.p.v. de
gebruikelijke 254 teams. Er was een terugtrekking van een team in de laatste week van
augustus die helaas niet is opgevuld.
In 2016 is er een onderzoek uitgezet onder de verenigingen die bondscompetitie spelen met
betrekking tot de leveringsplicht van scheidsrechters. Dit onderzoek heeft meer inzicht
gegeven in wat verenigingen doen om een kandidaat scheidsrechter/referee te vinden.
Eredivisie
In het kader van de kwaliteitsimpuls Eredivisie is de opzet van de Eredivisie mede op verzoek
van de verenigingen aangepast. In de nieuwe opzet van de Eredivisie wordt er eerste een
halve competitie gespeeld. Na negen speelronden worden de nummers 1 t/m/ 5 en de
nummers 6 t/m 10 ingedeeld in een kampioenspoule en een handhavingspoule. Daar wordt
een volledige competitie gespeeld. De nummer 1 van de kampioenspoule plaatst zich
automatisch voor de finale en de nummers 2 en 3 spelen een halve finale voor de tweede
finaleplaats. Daarnaast is er dit jaar voor de tweede keer een gezamenlijke Kick-Off geweest
van de Eredivisie waarbij alle tien teams tegelijkertijd de eerste competitieronde speelden in
het T-Kwadraat in Tilburg.
Jeugdcompetitie
Eind 2016 is er een overleg geweest over de opzet van de jeugdcompetitie in Noord-Holland.
In 2017 is dit voortgezet met als doel om een pilot te starten in Noord-Holland en Centrum
met de jeugdcompetitie.
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Communicatie en PR
Vanaf 1 maart is uitvoering gegeven aan het communicatieplan topbadminton, om tot het
einde van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de toernooien en trainingen van de
nationale selectie te volgen en hierover te berichten via de social media en de eigen
websites. Daarnaast is in die periode het contact met de pers verder verbeterd door hen
meer te informeren via persberichten en het uitnodigen voor een persmoment op Papendal.
In juni 2016 is het nieuwe online platform van Badminton Nederland gelanceerd. Dit
platform is voornamelijk ontwikkeld voor de verenigingen en is geen nieuwssite. Hier zijn
voornamelijk achtergrondartikelen te vinden voor verenigingen en informatie voor
verenigingen die zij nodig hebben voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging.
Eind 2016 is een start gemaakt met de 2e fase waarbij de vraag hoe het platform van
informatie te voorzien centraal staat. Samen met Webs wordt gewerkt aan een inbound
marketing platform. Via dit platform kunnen verenigingen in 2017 blogartikelen lezen en
volgen en aan het einde van een reeks een whitepaper downloaden, die zij vervolgens als
een handleiding kunnen gebruiken.
Het afgelopen jaar is het gebruik van social media verder geïntensiveerd en gaat deze media
een (nog) belangrijkere rol spelen. Om hiervan zoveel mogelijk kennis op te doen is een
workshop gevolgd door de communicatie en PR-medewerkers. Verder is naast Facebook,
Twitter, LinkedIn, de website www.badminton.nl www.top-badminton.nl en de nieuwsbrief,
ook een Instagram-account aangemaakt.
Naast de reguliere communicatie en berichtgeving, is in 2016 meer aandacht besteed aan de
speelronden in de Carlton Eredivisie, de Carlton NK, de Finaledag Landskampioenschap
Carlton Eredivisie en de Carlton GT Cup. O.a. door het aanwezig zijn van medewerkers op de
dagen van het evenement en het optimaal gebruiken van social media door het plaatsen van
foto’s filmpje, acties en verhalen voor bezoekers.
- Platform
Samen met Webs is in 2016 het nieuwe platform gelanceerd. Dit nieuwe platform is vooral
een verlengstuk van de diverse social media en de verschillende nieuwsbrieven. De
schrijfstijl op dit nieuwe platform is veel informeler geworden endat de lezer sneller het
gevoel heeft dat het voor hem/haar is geschreven. In de tweede helft van 2017 wordt de 2 e
fase van het platform opgeleverd. Met deze 2e fase zullen wij de verenigingen nog directer
gaan bedienen op het gebied van diverse vraagstukken. Dit zal gaan in de vorm van blogs
waarbij ieder blog een call to action zal hebben zodat wij inzicht krijgen in wie er kampt met
de diverse vraagstukken en wie ook daadwerkelijk in de actiestand gaat om deze
vraagstukken aan te pakken. Aan het einde van een blogserie zal vervolgens een whitepaper
gedownload kunnen waardoor er een handboek ontstaat. Dit blogsysteem is gebaseerd op
het inbound marketing principe.
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Inbound Marketing is een marketingstrategie die ervoor zorgt dat onze lidverenigingen en
potentiële lidverenigingen ons vinden op het internet, op het moment dat zij ons nodig
hebben. Om dit te realiseren richten wij een deel van de website zodanig in, dat de site een
online informatie 'knooppunt' wordt voor onze doelgroep. Dit doen wij door:
1. het creëren van relevante content voor de beoogde groep
2. het optimaliseren van de vindbaarheid van deze content
3. het online promoten van deze content, bijvoorbeeld met socialemediamarketing en
bloggen
4. het converteren van websitebezoekers naar “klant” met behulp van
geautomatiseerde e-mailcampagnes
5. het doorlopend meten en analyseren van het gehele proces
- CRM
Om meer inzicht te krijgen in wat er speelt binnen de verengingen en nog klantgerichter
onze diensten kunnen worden aangeboden is in november 2016 gestart met het CRMsysteem van Efficy. In dit systeem noteren wij alle contacten die wij met onze klanten
(verenigingen en hun leden) hebben. Op deze manier bouwen wij een dossier op van de
vereniging waardoor wij op de hoogte zijn van de meest actuele stand van zaken binnen
deze vereniging of bij de verschillende personen. Dit systeem is ook gekoppeld aan Flexmail,
onze nieuwsbrief/marketing tool, waardoor wij op eenvoudige wijze groepen aan kunnen
schrijven die een bepaalde interesse gemeen hebben.
Topbadminton
2016 was een mooi jaar met een hoop hoogtepunten, maar ook met stress en onzekerheid
door de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen.
2016 heeft tot augustus vooral in het teken gestaan van drie topspelers: Eefje Muskens,
Selena Piek en Jacco Arends. Deze drie spelers waren keihard aan het knokken om
kwalificatie af te dwingen voor Rio. De hele wereld gingen ze over samen met coach Kim
Nielsen om voldoende punten te behalen voor de Olympische kwalificatie. Op 5 mei 2016
kwam de verlossende wereldranglijst uit en toen was het 100% zeker: Eefje, Selena en Jacco
zouden naar de Olympische Spelen gaan in Rio de Janeiro.
Op 4 augustus vertrokken de spelers samen met coach Kim Nielsen en technisch directeur
Claus Poulsen naar Brazilië. Het eerste Olympische avontuur voor Eefje, Selena en Jacco en
wat hebben ze het goed gedaan! De spannende wedstrijden waren grotendeels via een live
stream te volgen.
Jacco en Selena werden uiteindelijk 3e in hun poule. Het hoogtepunt was de kwartfinaleplek
van Selena Piek en Eefje Muskens. Deze was live te volgen op de NOS en werd na een
spannende strijd in drie games verloren: het beste resultaat over de laatste 12 jaar geleverd
door deze drie spelers.
In april 2016 werd het Europees kampioenschap gespeeld in Frankrijk. Dit Europees
kampioenschap werd een groot succes met 3 historische medailles in de dubbels:
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– een zilveren medaille voor het vrouwendubbel Eefje Muskens en Selena Piek,
– een bronzen medaille voor het vrouwendubbel Samantha Barning en Iris Tabeling,
– een bronzen medaille voor het gemengd dubbel Jacco Arends en Selena Piek.
2016 was ook een jaar waarin de technisch directeur en de technische staf een begin hebben
gemaakt om de topsportcultuur te veranderen. Er is een duidelijke strategie neergezet met
daarbij heldere richtlijnen voor de spelers. Deze verandering zal verder doorgevoerd gaan
worden in 2017: een klein team met 100% toewijding voor topbadminton en voor het
behalen van de hoogste doelen.
In 2016 is ook veel werk gedaan omtrent talentontwikkeling. Er zijn twee nieuwe RTC’s
(regionaal trainingscentrum) geopend in Deurne en Den Haag. Met deze twee nieuwe RTC's
is een goede start gemaakt om de kracht te ervaren van het nieuwe
ontwikkelingsprogramma voor de jeugd.
In oktober werd deelgenomen aan het Wereld Jeugdkampioenschap in Bilbao, Spanje, met
een groep van acht spelers. Daar behaalden Nederland bij het teamtoernooi een 20e plaats.
Individueel werden de volgende prestaties geleverd:
– HE: Joran Kweekel (3e ronde)
– DE: Marlies Baan (3e ronde)
Debora Jille (3e ronde)
– DD: Debora Jille / Imke van der Aar (3e ronde)
Alysa Tirtosentono / Marlies Baan (3e ronde)
– GD: Joran Kweekel / Imke van der Aar (3e ronde)
Ties van der Lecq / Alysa Tirtosentono (1e ronde)
Tevens werd in 2016 het EJK voor de U17-groep gespeeld in Lubin (Polen). Daar werden
twee kwartfinales gehaald door Debora Jille en Madouc Linders in het vrouwendubbel en in
het gemengd dubbel door Sebastian Li en Debora Jille. Marlies Baan haalde een 3e ronde in
de vrouwenenkel en Timo van Stoffelen en Ties van der Lecq haalden een 3e ronde in het
herendubbel.
Maandag 5 december 2016 werd bekend dat Badminton Nederland terug was in het
focusprogramma van NOC*NSF. Met deze extra ondersteuning kan verder worden gebouwd
aan een goed programma de komende vier jaar.
Overzicht beste prestaties spelers nationale selectie
Selena Piek / Eefje Muskens
– Januari: 2e plaats India (Grand prix gold)
– April: Kwartfinale (Super Serie)
– April: Zilveren medaille Europees Kampioenschap in Frankrijk
– Juni: Halve finale Indonesië (Super Serie)
9

– Augustus: Kwartfinale Olympische Spelen
Jacco Arends / Selena Piek
– April: Bronzen medaille Europees Kampioenschap in Frankrijk
– Meerdere keren laatste 16 op super serie toernooien en Grand prix gold.
Iris Tabeling / Samantha Barning
– Januari: 2e plaats Swedish Masters (Internationaal Challenge)
– April: 2e plaats Finnish Open (Internationaal Challenge)
– April: Bronzen medaille Europees Kampioenschap in Frankrijk
Iris Tabeling / Cheryl Seinen
– Oktober: 1e plaats Swiss Int (Internationaal Challenge)
– November: Kwartfinale Scottish Open (Grand Prix)
– December: Halve finale Italian Int (Internationaal Challenge)
Iris Tabeling / Ruben Jille
– Januari: Halve finale swedish masters (Internationaal Challenge)
– April: Halve finale Finnish Open (Internationaal Challenge)
– Oktober: Kwartfinale Dutch Open (Grand Prix)
– November: Kwartfinale Scottish Open (Grand Prix)
Robin Tabeling / Samantha Barning
– April: 2e plaats Orleans Int (International Challenge)
Robin Tabeling / Jelle Maas
– November: Halve finale Scottish Open (Grand Prix)
– December: Halve finale Irish Open (International Challenge)
Robin Tabeling / Cheryl Seinen
– December: 2e plaats Irish Open (International Challenge)
Ruben Jille / Jacco Arends
– Oktober: Halve finale Dutch Open (Grand Prix)
Mark Caljouw
– April: Halve finale Dutch International (Int Series)
– November: Kwartfinale Scottish Open (Grand Prix)
Gayle Mahulette
– Oktober: Halve finale Hungarian Internationaal (Int Series)Debora Jille / Imke van der Aar
– September: Kwartfinale Belgian Internationaal (Int Challenge)
Jelle Maas/Imke van der Aar
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– April: Halve finale Dutch Internatioaal (Int Series)
– September: Halve final Belgian International (Int Challenge)
Talentontwikkeling
De gewenste talentontwikkelingstructuur is uitgewerkt. In het seizoen 2016 zijn de eerste
twee Regionale Trainingscentra (RTC’s) gestart en de hoofdcoaches aangesteld. Deze centra
zijn gestart in Deurne en Den Haag. Almere start na de zomer.
RTC Deurne en RTC Den Haag hebben een goed eerste jaar gehad. Er werd goede feedback
ontvangen en gegeven over de twee trainingscentra. De hoofdcoaches nemen deel aan het
Elitecoachtraject van Badminton Nederland. Alle RTC-coaches en BNL-talentcoaches plus een
aantal extra deelnemers nemen deel aan een deze coaching opleiding op Papendal onder
leiding van Claus Poulsen.
In het meerjaren topbadmintonplan is de visie op badminton uitgewerkt. Hierin is de leerlijn
van Badminton Nederland bepaald en op leeftijdscategorie uitgewerkt. Deze leerlijn vormt
de basis voor de nieuw ontwikkelen cursus Baantrainer, trainersopleidingen en bijscholingen en ondersteunende middelen voor trainers in Nederland.
Er gaat gewerkt worden vanuit de hoofdlijnen van het BWF-lesmateriaal. Dat lesmateriaal is
vertaald en zal gebruikt worden als de basis voor de coaching-opleidingen in de toekomst.
Het is een leerproces waarbij we ons eigen Elitecoachingteam opleiden om met het BWFmateriaal te werken, zodat zij in de toekomst ook andere coaches in Nederland kunnen
opleiden.
Comunicatie Topbadtminon
In 2016 is begonnen met veel en continu communiceren. Zo worden er berichten, foto’s en
filmpjes geplaatst via social media: Instagram, Twitter, Facebook en tijdens toernooien
stukjes op top-badminton.nl. Vanaf 1 maart 2016 is volop aandacht besteed aan de Road to
Rio van Eefje, Jacco en Selena, met als hoogtepunt de Spelen zelf.
Intern wordt er gewerkt naar een open en duidelijke communicatie naar ouders, spelers etc.
aan het hoe we de samenwerking en communicatie met badmintonclubs, -scholen en academies kunnen optimaliseren.
Sponsoring
1. Een sponsorcommissie bestaande uit 6 personen is opgericht.
2. Van 1 april 2016 t/m 31 december is een Accountmanager Sponsoring aangesteld .
Besloten is dit niet te verlengen. In 2017 gaat Badminton Nederland aansluiten bij een
samenwerkingsconcept bij een gerenommeerd sportmarketingadviesbureau.
Eigentijdse en gedifferentieerde sponsor-/supplierproposities
Er is een basis voor een sponsorhuis uitgewerkt waarbij i gezocht wordt naar bedrijven die
aansluiten bij de thema’s Fast, Fit en Fun, gekoppeld aan 1 of meer van de volgende
kenmerken:
a) Olympische Spelen 2020
b) Snelste racketsport ter wereld
c) Fitheid
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d) Vakantie/camping/outdoor
e) Azië/internationaal
f) Zorg (denk aan Para-badminton)
Sponsoring op zich is geen doel. Doelen van Badminton Nederland die mede bereikt kunnen
worden door sponsoring en samenwerking met bedrijven zijn:
Topbadminton
- Wereldklasse spelers opleiden
- 5 RTC’s
- Medailles op EK’s, WK’s en Olympische Spelen Tokyo 2020
- Top badminton evenementen in Nederland
- EK 2020 in Nederland
Sportparticipatie
- Badminton naar de mensen brengen. Activiteiten/toernooi in de buurt, op straat op de
camping organiseren.
- Meer zichtbaar en van dienst zijn voor de 500 badmintonverenigingen aangesloten bij BNL.
- Meer zichtbaar/relevant zijn voor 300.000 badmintonners, waarvan 40.000 bij BNL
geregistreerd zijn
- Fan-database door ontwikkelen (nu zijn dat alleen de 40.000 leden van BNL)
- Bereiken van 750.000 mensen die op vakantie badmintonnen
Gesprekken gevoerd met minimaal 20 mogelijke sponsors/suppliers
o Met reeds meer dan 20 potentiele sponsors/suppliers zijn er gesprekken geweest.
o Er is een lijst met potentiele bedrijven die al benaderd zijn en in de toekomst benaderd
kunnen worden. Deze lijst wordt steeds uitgebreid en aangevuld.
Minimaal 2 nieuwe (substantiële) sponsors/suppliers aangetrokken
o Met en Co is als vervoerspartners in 2016 verbonden aan de Finale Landskampioenschap
Carlton Eredivisie 2016, de Carlton Nederlandse Kampioenschappen 2016, de Carlton GT
Cup Finaledag 2016, de Yonex Dutch Open 2016, de EK Parabadminton 2016 en de
Jeugdselectie .
o De gemeente Almere heeft het contract voor Dutch Open en NK met 5 jaar verlengd met
een jaarlijkse verhoging van € 1.500,- per jaar. De bijdrage loopt in 5 jaar op naar
€ 25.000, plus dat het gehele Topsportcentrum tot onze beschikking staat.
o Daarnaast, minder substantieel, hebben diverse bedrijven zich verbonden aan de Finale
Landskampioenschap Carlton Eredivisie 2016, Yonex Dutch Open 2016 en Finaledag
Carlton GT Cup.
o In het laatste kwartaal van 2016 is er veel contact geweest met vertegenwoordigers van 3
badmintonmerken. Dit resulteert in 2017 in twee contracten.
o Omdat Badminton Nederland sinds 5 december 2016 weer bij de focussporten behoort,
heeft Badminton Nederland ook marketingrechten in kunnen brengen bij NOC*NSF. Eind
2016 zijn de onderhandeling hierover opgestart.
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o Met diverse sportmarketingbureaus/sportmarketeers zijn verkennende gesprekken
geweest en allen adviseren een campagne te gaan bouwen met als thema ‘Badminton
van Camping tot Kampioen’ en om van daaruit bedrijven de benaderen. Er is reeds een
lijst met potentiele sponsoren opgesteld. Belangrijk is om hen met de juiste insteek en
een goed verhaal te benaderen.
Crowdfundingplatform gerealiseerd en gebruik daarvan gepromoot en gestimuleerd onder
verenigingen en spelers nationale selectie
o In samenwerking met SponsorVisie heeft Badminton Nederland een platform voor
crowdfunding opgestart. Via dit platform heeft Soraya de Visch Eibergen een succesvolle
campagne gevoerd. Zij heeft er € 4.050,- (streefbedrag was € 3.500,-) mee binnengehaald.
Ook 4 andere nationale selectiespelers hebben een actie gedaan, maar waren daarmee
minder succesvol.
o Cheryl Seinen heeft haar streefbedrag van € 4.500,- binnengehaald.
o Met de campagne ‘help de para-badmintonners naar Azië’ is het streefbedrag van
€ 4.000,- binnengehaald.
o Er hebben nog geen verenigingen gebruik gemaakt van het beschikbare
crowdfundingplatform.
Evenementen
Carlton NK 5 t/m 7 februari, Topsportcentrum Almere:
 146 spelers, 1250 bezoekers
 Zaterdag 6/2, jeugdtoernooi in Breedtesporthal
 Zondag 7/2, mixtoernooi in Breedtesporthal
 Kampioenen: mannenenkel Erik Meijs, vrouwenkel Soraya de Visch Eibergen
Finale Landskampioenschap Carlton Eredivisie, 13 februari 2016 in Maaspoort Sports &
Events in ’s-Hertogenbosch:
 1250 bezoekers
 Side events: penningmeesters overleg, demonstratietraining nationale
jeugdselectie, gelegenheid om tegen nationale jeugdselectie spelers te spelen
 Landskampioen: Van Zundert/Velo
 In de weken voorafgaand aan de finale zijn de Bossche Badminton Dagen
georganiseerd i.s.m. de Maaspoort Sports & Events. Meer dan 1000 kinderen
hebben kennisgemaakt met badminton, er is een bedrijventoernooi georganiseerd
en er is een avond geweest voor het Aangepast Badminton.
Yonex Dutch Open 2016
 4000 bezoekers
 Deelnemers uit 40 landen
 Top 20/30 spelers
 Side events: bedrijventoernooi, diverse verkoopstands, jeugdclinics, Junior
Master Cup, Mixed Recreanten Team Toernooi, gratis bus actie voor
verenigingen, meet & greet met topspelers en helikoptervluchten.
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Besloten is dat de Dutch Open en NK van 2017 t/m 2021 ook in Topsportcentrum
Almere georganiseerd zullen worden. Locaties en mogelijkheden in Den Haag, ’
‘s-Hertogenbosch en Apeldoorn zijn ook onderzocht.
Besloten is de Finale Landskampioenschap Eredivisie t/m 2019 in Maaspoort Sports &
Events in ’s-Hertogenbosch te organiseren.
Van 25 t/m 30 oktober heeft de EK Para-badminton 2016 plaatsgevonden in Beek
(Limburg) met 145 deelnemers uit 21 verschillende landen.
Het evenementenbeleid 2017 t/m 2021 is uitgewerkt. De evenementen zullen groeien
en bijdragen aan de algehele promotie van het badminton. De grotere evenementen
zullen voor 3 tot 5 jaar aan dezelfde locatie worden toegekend.
Er zal een haalbaarheidsstudie worden gedaan om de EK 2020 individueel in Nederland
te organiseren. De groeiontwikkeling in evenementenbeleid, sponsoring,
topsportbeleid en overig beleid moet daar dan samenkomen in een mooi
badmintonfeest, waar geheel badmintonnend Nederland de vruchten van plukt.

Aangepast Badminton
Nationale selectie
De nationale selectie, onder leiding van bondscoach Annie van Daal, bestond uit gemiddeld
10 personen en trainde 16 maal. De spelers deden mee aan de toernooien in het Aangepast
Badminton Circuit.
EK
De volgende spelers hebben meegedaan aan het EK in Nederland dat plaatsvond van 25 t/m
30 oktober 2016:
Rollers

Jordy Brouwer von Gonzenbach

Leen van der Toorn

Tim Quartel
Staanders

Megan Hollander

Eddy Boerman

Bas den Turck

Joshua Donker

Guus Maassen

Mark Modderman
Kleine Mensen

Sun Jong Lie
Resultaten
Zilver – Jordy Brouwer von Gonzenbach (ME, categorie WH2)
Brons – Megan Hollander (VE, categorie SU 5)
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Brons – Mark Modderman (MD, categorie SU 5)
Internationaal Para-badmintontoernooi, Spanje
Deelgenomen.
Parabadminton Olympisch
Vanaf 2016 is badminton Paralympisch geworden en als zodanig toegelaten tot. de
Paralympische Spelen van Tokyo 2020.
Clinics
Er zijn in het hele land clinics en demo’s verzorgd door spelers van de nationale selectie.
NK Aangepast Badminton
Op 16 en 17 april vond het NK Aangepast Badminton plaats in Veenendaal in samenwerking
met Badminton Duovereniging Veenendaal. Er waren 52 deelnemers.
Aangepast Badminton Circuit
Acht verenigingen hebben in 2016 een aangepast badmintontoernooi t.b.v. het Aangepast
Badminton Circuit georganiseerd.
Verenigingsbijeenkomst
In november is een constructief overleg georganiseerd met de aangepast
badmintonverenigingen. Dit leidde tot veel kennis- en informatie uitwisseling.
Aangepast Badminton-verenigingen
Momenteel zijn er 30 lid-verenigingen actief met Aangepast Badminton. Er is een groeiende
interesse bij ook andere verenigingen.
EK Aangepast Badminton 2016
Van 2 t/m 30 oktober heeft de EK Para-badminton plaats gevonden in Nederland in Beek op.
Er waren 145 (107 mannen en 38 vrouwen) deelnemer uit 21 landen.
2nd BEC Para-badminton Education Course
In het weekend van 21 t/m 23 oktober 2016 heeft Badminton Nederland i.s.m. Badminton
Duovereniging Veenendaal, als gastheer opgetreden voor de 2nd BEC Para-badminton
Education Course, georganiseerd door Badminton Europe. 37 coaches uit 18 landen waren
aanwezig. Veel kennis en ervaring is gedeeld betreffende Para-badminton, waarbij de nadruk
lag op de coaching van Para-badmintonners.
Samenwerking met Parabadminton Foundation Ilse van de Burgwal
Voor 2016 en 2017 is een samenwerkingsverband afgesloten met de Parabadminton
Foundation Ilse van de Burgwal. De samenwerking betreft het samen optrekken in de
promotie en communicatie van het Aangepast Badminton en elkaars activiteiten.
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Uitbesteding administratieve taken
Begin 2016 is het besluit genomen om de werkzaamheden van de afdeling Financiële Zaken
en ICT per 1 april 2016 uit te besteden aan externe administratiekantoren. Een efficiëntere
bedrijfsvoering en het vergroten van de beschikbare middelen voor de kerntaken van
Badminton Nederland zijn leidend geweest in deze beslissing. De uitbesteding betekende
wel het afscheid van medewerkers die jarenlang zich ingezet hebben voor Badminton
Nederland. Bedrijfsmatig heeft de overgang naar deze uitbesteding uiteraard energie en tijd
gekost maar is vlot verlopen.
LCW
Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld:
Freek Cox
Voorzitter
Ben Lageweg
Portefeuillehouder Competitiezaken
Albert Valentijn
Portefeuillehouder Toernooizaken en Aangepast Badminton
John op het Veld
Portefeuillehouder Wedstrijdfunctionarissen
Remco Oskam
Portefeuillehouder Reglementen en regelingen
Joan Peeters
Ambtelijk secretaris en Manager Competitie en Toernooien
Overige aanwezigen bij LCW vergaderingen:
Ger Tabeling
Bondsbestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken
Tim Daamen
Notulist tot 1-7-2016
De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het
algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te
doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken.
Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits
Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2016:
de Carlton Bondscompetitie, de Finale Landskampioenschap Carlton Eredivisie (i.s.m. BCH),
de Carlton NK, het NK Aangepast Badminton (i.s.m. Duo Badminton Veenendaal), het NK
voor regioteams (i.s.m. BC Rianto), de finale Junior Master Circuit (i.s.m. BV Floriande), de
Finaledag Carlton GT Cup (i.s.m. BC’70 Veluwe), de Carlton NJK,de Carlton NVK (i.s.m. BC
Amersfoort) en de Junior Master Cup.
Daarnaast werden in 2016 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met
organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd:

Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien

Junior Master Circuit, bestaande uit 13 toernooien

Aangepast Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien (inclusief NK)
Na overleg met de RCW’s is de toernooikalender voor het seizoen 2016/2017 vastgesteld en
gepubliceerd.
Uitvoeringsregelingen en reglementen
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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. In 2016 is het
Bondscompetitiereglement en het Regiocompetitiereglement samengevoegd tot één
Competitiereglement.
Bijeenkomsten
De LCW is in verslagperiode tien keer bijeengekomen. 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, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder
verantwoordelijkheid van LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken.
Tevens zijn de volgende bijeenkomsten belegd door de LCW:
 1 overleg met Eredivisie en Eerste divisie verenigingen
 1 overleg met Master organisatoren
 1 overleg met Junior Master organisatoren
 2 overleggen met de RCW’s
Verdere bijzonderheden.

In n het kader van de Kick-Off Carlton Eredivisie is er voor het seizoen 2016/2017
gekozen voor een gezamenlijke start met 5 wedstrijden tegelijk. Deze vond plaats in Tilburg.

In het kader van de Kwaliteitsimpuls Eredivisie is de opzet van de Eredivisie in overleg
met de Eredivisieverenigingen aangepast.

Freek Cox is herbenoemd door het Bondsbestuur als lid van de LCW.

De toekenning van het NK Aangepast Badminton 2017 aan Badminton Duo
vereniging Veenendaal.
Sectie Wedstrijd Organisatie (SWO)
De samenstelling van de SWO is in het afgelopen jaar niet veranderd. De SWO bestond per 1
januari 2016 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 alsook de
spelregels - Netty Ooms, coördinator lijnrechters - Judith van der Wel, coördinator referees
en scheidsrechters. Joan Peeters is namens het bondsbureau lid van de commissie.
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2016 zes maal. Op 17 augustus is de jaarlijkse
referee-kaderavond voor alle referees gehouden in het bondsbureau in Nieuwegein. En op
zaterdag 20 augustus werd de jaarlijkse kaderdag voor alle wedstrijdfunctionarissen van
Badminton Nederland georganiseerd in Rhoon. Tijdens deze kaderdag heeft Albert Valentijn
de Workshop Mentale Weerbaarheid gegeven. Namens het bondsbestuur waren voorzitter
Clemens Wortel en bestuurslid Ger Tabeling aanwezig. Zoals te doen gebruikelijk ontvingen
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alle wedstrijdfunctionarissen de speciale versie van het Competitiejaarboek 2016/2017 met
daarin alle NAW-gegevens (plus ook e-mailadres en telefoonnummer) van het korps van
scheidsrechters, referees en lijnrechters.
Alle informatie (ook aanstellingen) is per e-mail aan de wedstrijdfunctionarissen
toegezonden. Nieuws en aanstellingen zijn daarnaast op de wedstrijdfunctionarissenpagina
van de website van Badminton Nederland gepubliceerd.
In 2016 werden de volgende evenementen georganiseerd, waarvoor
wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden:

Carlton Nederlandse Kampioenschappen

Carlton Nederlandse Jeugd Kampioenschappen

Carlton Nederlandse Veteranen Kampioenschappen

Nederlands Kampioenschap voor Regioteams

Junior Master finale

Finale Carlton GT Cup

Victor Dutch International

Yonex Dutch Junior International

Yonex Dutch Open
De paramedische begeleiding bij de evenementen was grotendeels in handen van Gé van
den Broek en Martin ter Plegt.
Scheidsrechters en referees
Ook in 2016 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt tot de groep
(inter)nationale wedstrijdfunctionarissen.
Op het aanstellingsgebied kan worden vermeld, dat in de competitie, in de Eredivisie en
Eerste Divisie alle wedstrijden zijn bemenst.
Internationaal zijn 16 uitzendingen van scheidsrechters geweest en daarnaast zijn er drie
referees die door BWF en Badminton Europe internationaal worden aangesteld. Op
nationaal niveau is bij elk Junior Mastertoernooi een referee aangesteld, bij de
Mastertoernooien idem en voor de zondag tevens twee scheidsrechters. Ook bij alle
nationale kampioenschappen werden referees en scheidsrechters aangesteld.
In 2016 zijn zes nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas zijn er ook weer een paar
collega’s gestopt. Verder is een aantal scheidsrechters gepromoveerd van Nationaal naar
Top Nationaal en van Top Nationaal naar Internationaal. Ook hebben we twee nieuwe
referees zijn aan het refereekorps toegevoegd.
Lijnrechters
De lijnrechters zijn dit jaar ingezet bij de halve finales en finale in de strijd om het
Landskampioenschap.
Naast de competitiefinales hebben de lijnrechters ook nog geacteerd bij de Yonex Dutch
Open, het finaleweekend van de Carlton GT cup en het Carlton NK. Bij deze evenementen in
2016 zijn wel steeds voldoende mensen aangesteld kunnen worden, soms met behulp van
buitenlandse collega’s.
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Shuttletestcommissie
Samenstelling
Gedurende het hele jaar 2016 bestond de shuttletestcommissie uit de volgende leden: Paul
de Kuyper (voorzitter), Marjan Ridder, Emmy Vlaar, Dennis Tjin Asjoe en Rune Massing. Joan
Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau.
Keuringen
De shuttletestcommissie heeft in 2016 in totaal 18 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

Veer 77

B

Veer 78

B

Veer 77
Veer 78
Veer 77
Veer 78
Veer 77
Veer 78

A / Int.
A / Int.
B
B
B
B

307
308
309
310
311
312

Kumpoo Matchpoint
99
Kumpoo Matchpoint
99
Babolat 1
Babolat 1
Babolat 2
Babolat 2
Babolat 4
Babolat 4

313

Babolat 5

Veer 77

B

314

Babolat 5

Veer 78

B

315
316
317
318
319
320
321
322

Redclear T-30
Victor Pro Court
Stein P Champion 1st
Stein P Champion 1st
Stein P Champion 3rd
Stein P Champion 3rd
LiNing A+300
LiNing A+300

Veer 77
Veer 78
Veer 77
Veer 78
Veer 77
Veer 78
Veer 77
Veer 78

B
B
A
A
B
B
A / Int.
A/ Int.

305
306

Spelregelcommissie
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Bijzonderheden

Is in 2015 ook
getest
Is in 2015 ook
getest

De spelregelcommissie is een onderdeel van de LCW en is tevens vertegenwoordigd in de
SWO.
De samenstelling van de spelregelcommissie bestond net als voorgaande jaren uit 3 leden,
t.w.
Dhr. A. de Wit, voorzitter,
Dhr B. Lageweg, lid,
Dhr E. 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 SR’s en Referees actueel te houden.

Jaarlijks de toets t.b.v. behoud van SR-licentie en referee-licentie samen te stellen.

Het onderhouden van de licentie-administratie.
Werkzaamheden in de verslagperiode:
De spelregelcommissie is in de verslagperiode eenmaal fysiek bijeen gekomen. Veel zaken
worden per e-mail of door informeel overleg afgehandeld.

De commissie heeft de Nederlandse tekst van de spelregels van Badminton herzien
en de in 2016 internationaal vastgestelde wijzigingen in de tekst opgenomen.

De commissie heeft het spelregelboekje aangepast aan de herziene BWF-versie 2016
en gepubliceerd.

De commissie heeft in één aangedragen zaak een uitspraak gedaan.

De commissie heeft de vragenbanken herzien en waar nodig aangepast aan
wijzigingen van de spelregels en reglementen
Wel zijn er experimenten in ontwikkeling bij de BWF die mogelijk in de toekomst
doorgevoerd kunnen worden. Hierbij zullen ook onderdelen zijn die alleen op grote
toernooien zullen worden toegepast zoals bijvoorbeeld het inzetten van camera’s op lijnen
of video-referees en dergelijke. Omdat dit soort ontwikkelingen nogal kostbaar zijn zal dit
slechts incidenteel gebeuren zoals bij WK’s, Olympische Spelen en dergelijke, maar deze
experimenten zijn nog in de beginfase.
Alle nieuwe informatie uit de BWF betreffende spelregels wordt in 1e instantie door Erik
Ligtvoet vertaald uit het Engels in het Nederlands en besproken met de andere leden. Dit
gebeurt zo veel mogelijk via e-mail of telefonisch. Dit wordt ook in de eerstvolgende
vergadering van de SWO ingebracht en behandeld. Op de jaarlijks georganiseerde kaderdag
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voor wedstrijdfunctionarissen worden alle relevante wijzigingen van de spelregels
toegelicht.
Jaarlijks wordt door de spelregelcommissie een spelregeltoets samengesteld die door elke
scheidsrechter en referee moet worden gemaakt om daarmee de licentie om op te treden
als wedstrijdfunctionaris (WF) te kunnen verlengen. Bij onvoldoende resultaat krijgt de WF
een herkansing om de spelregeltoets opnieuw te maken. Mocht ook dan het resultaat
onvoldoende zijn dan mag de WF het nieuwe seizoen niet op treden. Op deze manier willen
we bewerkstelligen dat elke WF in ieder geval eens per jaar in de boeken kijkt om zijn of
haar kennis te toetsen.
In het afgelopen jaar is er ook een aparte toets gemaakt en verplicht gesteld voor referees,
omdat die op een heel ander gebied kennis moeten hebben van de diverse reglementen.
Zowel de spelregeltoets als de kennistoets moeten tussen 1 mei en 1 oktober van elk jaar
worden gemaakt. Dat kan op diverse data en plaatsen tijdens toernooien door het hele land
maar ook altijd op het bondsbureau. Zodat een ieder in de gelegenheid is om de licentie
weer voor een jaar te verlengen. Uiteraard is de kaderdag hiervoor de meest voor de hand
liggende en praktische gelegenheid maar niet voor iedereen geschikt om uiteenlopende
redenen.

Jaarverslag Regio Noord
Samenstelling regioteam
Het regioteam Noord bestond dit jaar uit:
Jacob Baas, voorzitter RCW
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Dick Pruis, competitie ZZ en DDW en Webmaster
Peter Krips, competitie Jeugd en voorzitter RCT
Martijn Loves, ranglijsten SCN en DPC
Lisette Schulte, Beginnerscompetitie en lid RCT
Hannie Keuper, Beginnerscompetitie en lid RCT
Eric Annema, technisch adviseur RCT
Roel v/d Velde, Racket uitleen.
RTC
Competitie
De competitieleiding van de Regiocompetitie ZZ en DDW lag bij Dick Pruis en de Regio
Jeugdcompetitie is geleid door Peter Krips.
Er waren dit seizoen opvallend veel verplaatsingen, met name in de jeugdcompetitie. Een
groot deel met als reden, dat men het team niet compleet kon krijgen.
De Beginners competitie voor de jeugd welke dit jaar voor de derde keer is gehouden is
wederom een groot succes geworden. Aan deze competitie mogen in het eerste jaar in
principe ook verenigingen meedoen welke niet zijn aangesloten bij BNL.
Het doel is natuurlijk wel om deze verenigingen over de streep te trekken en dat ze het
jaar daarop lid worden van BNL. Dit seizoen hebben weer 48 teams verdeeld over twee
klassen aan deze competitie deelgenomen. Hannie Keuper en Peter Krips hebben de kar
getrokken van deze 4e en 5e klasse jeugdcompetitie.
Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ZZ
64
61
56
46
48
47
44
DDW
90
88
88
88
76
67
55
Jeugd
102 87
74
83
87
82
73
Mannen
16
9
11
0
0
0
5
Lente
16
16
0
0
0
0
Subtotaal 272 261 245 217 211 196 177
beginners 31
25
68
62
51
48
26

2016
47
57
66
0
0
170
20

Totaal

190

303

286

313

279

262

244

203

Toernooien
Net zoals in voorgaande jaren is in samenwerking met de BC Drachten het Regio Senioren
Kampioenschappen 2016 georganiseerd. T.o.v. 2015 was er een klein verloop van spelers
en deden er ditmaal 128 spelers mee. Het was wederom een spannend toernooi met
sterke halve en finale partijen waarin opvallend veel jeugdleden zich lieten zien.
De Regio Jeugd Kampioenschappen 2016 zijn samen met de SV Meteoor georganiseerd en
vonden plaats in Veendam. 89 kinderen hebben gestreden om het kampioenschap in de
verschillende leeftijdscategorieën. Alleen bij de jongste jeugd was er een te kleine groep
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waardoor onderdelen niet zijn gespeeld. Het kleine aantal deelnemers is te verklaren door
het samenvallen van RJK datum en voorjaarsvakantie.
Aan het slottoernooi van de beide circuits in onze regio deden 103 spelers mee. Na een
lange dag met vele spannende partijen werden rond 20.00 uur de prijzen uitgereikt.
Helaas moeten we constateren dat de deelname aan de competitie en de diverse
toernooien behoorlijk terugloopt.
RCT
Verslag Regio Commissie Trainingen seizoen 2016-2017
Deze commissie bestond dit jaar uit 4 leden:
Lisette Schulte, Hannie Keuper, Peter Krips en Eric Annema
Er zijn breedtetrainingen gehouden in Meppel en Heerenveen.
Momenteel wordt er alleen in Meppel Regiotraining gegeven
Aantal deelnemers en trainers per locatie:
Meppel – 40 spelers en 4 trainers
Hier trainen 3 niveau groepen en wel de volgende:
Breedte A = 12 spelers
Breedte B = 14 spelers
Regioselectie = 14 spelers
Heerenveen - 16 spelers en 1 trainer
Hier trainen 2 niveau groepen en wel de volgende:
Breedte A = 6
Breedte B = 10 spelers
Afgelopen seizoen was er op de locatie Meppel een sterk groeiende belangstelling voor
deze trainingen.

Jaarverslag regio Centrum
Samenstelling regioteam
De samenstelling van het regioteam is als volgt:
Rob Salawan Bessie
regiomanager
John Appels
voorzitter RCW
Tony Kerkhof
regiocompetitieleider senioren (tot 1 maart)
voorzitter recreantencompetitie (tot 1 oktober)
Everlien Salawan Bessie
regiocompetitieleider junioren (tot 1 maart)
regiocompetitieleider Centrum (vanaf 1 maart)
toernooileider regiokampioenschappen
Sandra van Roekel
toernooien en -aanstellingen (tot 1 augustus)
Ilona Smeets
toernooien en –aanstellingen (vanaf 1 augustus)
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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 Opstaptoernooi, RJK en RSK, commissieleden Regionale Kampioenschappen
voor Regioteams en de leden van de uitleenservice van rackets. Tenslotte hebben we binnen
de regio een webmaster die mede verantwoordelijk is voor de regiowebsite.
Afgevaardigden
Het maximale aantal afgevaardigden voor Centrum is ingevuld. De afgevaardigden zijn: Paul
Braaksma, Wil van Hooijdonk, Rob Taconis, Tyron Amstelveen, Paul de Wi en Huub
Wiltschut.
Flagships
In 2015 zijn we gestart met drie flagshipverenigingen. Centraal binnen de flagships staat het
boeien, binden en delen. De flagships hebben in 2015 verenigingsbijeenkomsten gehouden.
De aanwezige verenigingen hebben deze bijeenkomsten als positief ervaren en de flagships
verenigingen hebben het in 2016 een vervolg gegeven.
BC Veenendaal: aangepast badminton
BAN: jeugdbeleid
BC’70 Veluwe: PR en Communicatie
Senioren- en Juniorencompetitie
Het competitieprogramma de “Competitieplanner van Visual Reality” is een enorme
verbetering; legio mogelijkheden, en gebruiksvriendelijk. Ondanks het gebruik van dit
nieuwe programma blijft het klaarzetten van de regiocompetitie een arbeidsintensief
gebeuren. Ruim 8.70% van de verenigingen had een wens; vaak betrof dit een
speelsleutelverzoek. Het seizoen 2016 – 2017 is de seniorencompetitie gestart met 282
teams, dit zijn 8 teams minder dan het seizoen daarvoor. In de juniorencompetitie hadden
zich 203 teams ingeschreven. Dit zijn 4 teams minder dan het vorig seizoen.
Recreantencompetitie
Aan de Voorjaarscompetitie welke voor de 47e keer werd georganiseerd, deden 132 teams
mee. Een toename van 3 teams. Naast recreanten mochten teams uit de 3 e en 4e klasse
regiocompetitie in separate groepen deelnemen. De belangstelling was groot. Ook de
Najaarscompetitie voor recreanten werd voor de 9e keer weer opgestart. Het aantal
ingeschreven teams was 68, dat betekent een toename van 2 teams. De Slotwedstrijden
voor de recreantencompetities vond plaats op 4 juni in Bilthoven. Na afloop van deze zeer
geslaagde dag werden de welbekende handdoeken en taarten weer uitgereikt aan de
winnende teams.
Opstapcompetitie
Er is vanuit de verenigingen nagenoeg geen belangstelling voor de Opstapcompetitie. Binnen
de regio hebben we een aanbod van sterkteklassen variërend van sterke spelers tot
beginnende (klasse ,2 en 3). In tegenstelling tot vorig jaar, was er dit seizoen weer
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11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Sen. Comp.
Jun. Comp.
Najaarscomp.
Voorjaarscomp.

10/11

COMPETITIE

Aantal
teams
20082009
351
280
26
154

09/10

belangstelling voor de klasse 3 sterkte, de beginnersklasse. Verenigingen hebben aan deze
3sterkteklasses voldoende gehad om hun jeugd op eigen sterkte competitie te laten spelen.
Schematisch overzicht:

342
278
29
150

351
243
39
151

336
223
45
140

332
221
42
140

316
221
42
147

308
215
58
133

290
207
66
129

282
203
68
132

Regionale Kampioenschappen voor Regioteams
Ter afsluiting van het seizoen 2015– 2016 werden op 27 febr. de Regionale
Kampioenschappen voor Senioren in Arnhem en de Regionale Kampioenschappen voor
Junioren in Amersfoort gespeeld. Beide kampioenschappen zijn een prachtig sluitstuk van de
regiocompetitie, waar kampioensteams strijden om de algehele titel in hun (leeftijd)klasse.
De regiokampioenen die onze regio mochten vertegenwoordigen bij de Nationale
Kampioenschappen voor Regioteams te Zutphen op 18 en 19 juni 2016 waren:
Bij de junioren:
Bij de senioren:
019: BAN J1
Hoofdklasse: Flevoland 1
017: Doorn J1
1e klasse:
Amersfoort 8
e
015: BAN J7
2 klasse:
Barneveld 4
e
013: De Zender J3
3 klasse:
Harderwijk 4
011: geen vertegenwoordiging
4e klasse:
geen vertegenwoordiging
Mannen hoofd: Thiela M1
Resultaten:
Verliezend finalist: Flevoland 1, Harderwijk 4,De Zender J3, Ban J1
Kampioen in hun klasse: Amersfoort 8 en Barneveld 4
Regiokampioenschappen
De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. Bij de RJK waren 139 kinderen
van de partij. Tot de loting werden 232 partijen toegelaten. Bij de RJK werd gespeeld in
verschillende sterkteklassen om de sterkte verschillen zo klein mogelijk te houden zodat het
voor alle spelers aantrekkelijk blijft.
De aanmelding van 200 deelnemers bij de RSK betekende een flinke toename met 35 spelers
t.o.v. het vorig seizoen. Er werden in totaal 296 wedstrijden tot de loting toegelaten. Ivm de
bezuinigingen werden geen bondsscheidsrechters aangesteld op de finaledag. Zowel de RJK
als de RSK kan terugkijken op een vlekkeloze organisatie.
Opstaptoernooi
Het Opstaptoernooi is in 2016 voor de 6e keer georganiseerd in Arnhem. In tegenstelling tot
de andere jeugdtoernooien is dit toernooi speciaal bedoeld voor de beginnende jeugd. Het
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wedstrijdsysteem wordt zodanig gekozen dat de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden op de
dag spelen. Er hadden zich 128 kinderen ingeschreven in de leeftijdsklassen Onder 17 t/m
Onder 11.
Schematisch overzicht:
TOERAantal 2009
NOOIEN
deeln.
2008
RJK
243
267
RSK
154
189
Opstaptrn.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

247
167

224
144
159

202
155
179

194
176
176

188
179
144

165
165
137

139
200
128

Toernooien en –aanstellingen
In het afgelopen jaar werden er 39 regionale toernooien goedgekeurd voor het seizoen 2016
– 2017. Daarnaast kennen we binnen onze regio 2 Junior Master toernooien, 1
Mastertoernooi en 1 Aangepast Badminton Toernooi. Wederom een groot aantal
toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen aan de regiotoernooien met de hoogste
categorie toernooien. De overige toernooien kunnen alleen voorzien worden van een
referee voor controle op het aankondiging- en inschrijfformulier, en de (controle op de)
eventuele (elektronische) loting. Deze controle ligt overigens in één hand ter bevordering
van de uniformiteit. Het aantal wedstrijdfunctionarissen binnen onze regio is te klein en zal
bij dit blijvende aantal in de toekomst voor dezelfde onderbezetting zorgen.
Ook dit jaar is het Regio Toernooi Circuit Centrum opgestart. Een 6-tal toernooien binnen de
regio die onderdeel uitmaakt van het zogenaamde Regio Toernooien Circuit 1, 4, 6 en 8. De
toernooien zijn onderling met elkaar verbonden door een gezamenlijke ranglijst. Tevens zijn
er onderlinge afspraken gemaakt over de organisatie en promotie van het circuit. Behaalde
resultaten tellen mee voor de Nationale Ranglijst Badminton. Alle RTC toernooien hebben
een referee aangesteld gekregen.
Deelnemende toernooien aan het RTC Centrum zijn:
cat:
toernooi
vereniging
4,6,8 Sen. Warming Up
BV Houten
1,4,6,8 RSK Centrum
RCW Centrum
1,4,6,8 Open BECA 2000
BECA 2000
4,6,8 Int. Master toernooi
BC Amersfoort
Davelaar Sport Open
4,6,8
BC Veenendaal
2017
1,4,6,8 Rijncup 2017
De Lobbers
Jaarverslag Regio Noord-Brabant
Samenstelling regioteam
Willem Goeijers, regiomanager, aanstellingen WF, racket-uitleen.
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Letty Jacobs, voorzitter RCW.
Joost Roovers, lid RCW, organisatie toernooien.
Bart Legierse, lid RCW, organisatie midweekcompetitie.
Netty Thielemans, lid RCW.
Robert Ellens, webmaster.
Het team kwam een aantal malen bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Ook werden
bijeenkomsten bijgewoond met de medewerkers van de diverse regio’s en de LCW.
Regiobijeenkomst
25 Februari werd in T-Kwadraat te Tilburg een bijeenkomst gehouden om de
jeugdcompetitie te bespreken. Aan de hand van ingediende voorstellen werd
wijzigingsmogelijkheden besproken.
Regiovergadering
De regiovergadering werd gehouden d.d. 1-6-2015 te Berkel-Enschot. 22 Verenigingen
waren op deze bijeenkomst vertegenwoordigd.
Deze vergadering werd georganiseerd door het bondsbureau.
Afgevaardigden
De afgevaardigden in 2016 waren Juri Bouwman, Jordy Brouwer, Wim Koornstra en Frans
Neelis. Per 31 december waren er twee vacatures.
Competities
Door de RCW werd de competitie 2015-2016 afgesloten en de competitie 2016-2017
georganiseerd.
Aan de regiocompetitie 2016-2017 namen 150 seniorenteams deel, 13 minder dan het
voorgaande seizoen.
De juniorencompetitie telde het aantal deelnemers van 135, 13 minder ten opzichte van het
voorgaande competitieseizoen.
De midweekcompetitie telde 61 teams, 1 meer dan de competitie 2015-2016.
In maart en april 2016 werd de competitie 2015-2016 afgesloten met het Regionaal
Kampioenschap voor Regioteams (RKR). In alle klassen werden de winnaars hiervan
afgevaardigd naar het Nationaal Kampioenschap voor Regioteams. (NKR)
Bekerwedstrijden
In samenwerking met de regio Limburg werd wederom de bekercompetitie gespeeld. Deze
werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poulewinnaars.
Opstapcompetitie
In 2016 was in 1 sub-regio een Opstapcompetitie actief.
Toernooien
Door de RCW werden d.d. 30 en 31 jan. in de Maaspoort te `s-Hertogenbosch, de
“Brabantse Jeugdkampioenschappen Badminton” georganiseerd.
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Aan de RJK namen 116 deelnemers deel, 18 meer dan in de vorige editie.
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.
RSK
Door de RCW werd d.d. 26 en 27 nov. in De Slagen te Waalwijk, de “Brabantse Badminton
Kampioenschappen” georganiseerd.
Het toernooi telde 128 inschrijvingen, 7 minder dan de RSK 2015.
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.
RTC
Tot het Regionaal Toernooien Circuit behoren de toernooien van Bavel-de Zwaluwen,
Schijndel, Veghel en Geldrop. Aan dit circuit werd eveneens deelgenomen door een aantal
Limburgse toernooien.
Trainingen
De trainingen in de regio werden georganiseerd door de Noord-Brabantse Badminton
Jeugdselectie, de Zuid-Nederlandse Badminton Academie en de Badmintonschool Boxtel.
In Breda waren er trainingsactiviteiten door het Regionaal TrainingsCentrum Breda, met een
Badmintonschool en een aantal trainingsgroepen voor breedtetraining. Verder waren er
enkele particuliere initiatieven voor het geven van trainingen aan talentvolle jeugd.
Racket-uitleen
Aan 3 verenigingen werden rackets uitgeleend voor schoolprojecten.
Van de regio’s Limburg, Noord Holland, Oost en Zuid- West is geen jaarverslag 2016
ontvangen.
Personele samenstelling beroepskrachten Badminton Nederland
Management
Taken:
Algehele leiding Badminton Nederland-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur,
Ondersteuning Commissies Bondsvergadering (Reglementscommissie, Commissie van
Beroep, Tuchtcommissie, Financiële Commissie, Klachtencommissie), Bondsvergaderingen,
Strategische beleidsplanning, Regio’s, Personeel & Organisatie, Externe contacten met
beleidspartners en andere organisaties, Juridische zaken, PR en Communicatie, Doping
Algemeen Manager

Barbara Mura

Financiële Zaken
Taken:
Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen
Hoofd
Angela Segredaki
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(100%)

(100%, tot 1 augustus)

Medewerker Financiële Zaken
Bondcenter

Emiel Maier

(90%, tot 1 juli)
vanaf 1 april

Ledenservice & Communicatie
Taken:
Automatisering, Ledenadministratie, Communicatie, Receptie/telefoon, Archief en magazijn,
Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Website, Ledenservice, Administratieve
ondersteuning bondsdirecteur en management
Secretaris/Manager PR
Communicatiemanager
Medewerker Automatisering

Dick Oosterbeek
Simone van den Bergh
Cytrax

(80%)
(50%)
(50%, tot 1 juli)

Dienstverlening en Wedstrijdzaken
Taken:
Verenigingsondersteuning, Ledenservice, Opleidingen en bijscholingen, Wedstrijdzaken,
Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, SWF, SWO en
Shuttletestcommissie, Jeugdbadminton, RCW’s, Innovatie producten en diensten, Vermarkten
producten en diensten, Veilig Sportklimaat
Coördinerend Medewerker
Wedstrijdzaken
Medewerker Wedstrijdzaken
Coördinerend Medewerker
Strategie en Innovatie (S en I)
Medewerker S en I

Hendrik Boosman
Joan Peeters

(100%)
(100%)

Erik van de Peppel
Daphne Latour-Oldenhof

(100%)
(100%)

Topbadminton
Taken:
Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching topbadmintonners,
Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talentencentra, Externe
contacten met internationale beleidspartners, Externe contacten met beleidspartners
topbadminton, Voorzieningen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers,
Ondersteuning Bondsbestuur inzake topbadminton
Technisch Directeur
Bondscoach
Talentcoach

`

Claus Poulsen
Rune Massing
Kim Nielsen
Rob Kneefel
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(100%)
Bondscoach
(100%)
(100%)
(80%, tot 23 december)

