7.1

Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten

Voor de periode januari tot en met april 2016 wordt per focusactiviteit/deelproject
aangegeven wat de stand van zaken is en wat de vorderingen zijn ten opzichte van de
gestelde doelstellingen voor 2016. Hiernaast worden kort de regio’s, evenementen en PRactiviteiten beschreven, waarvoor dit jaar extra aandacht is.

Herinrichting Bondsbureau
Het bondsbestuur heeft besloten om de niet-kerntaken automatisering en financiële
administratie uit te besteden In de eerste maanden van 2016 is de uitbesteding van
automatisering tot stand gebracht en is de uitbesteding van de financiële administratie in
gang gezet. Ten tijde van de verzending van de stukken bevindt zich dit proces in een ver
gevorderd stadium.

Samen verenigen

42%

Badminton Nederland verbindt via
verschillende soorten ontmoetingen
badmintonverenigingen lokaal en regionaal
met de bond en elkaar. Doel van deze
ontmoetingen is om de relatie met de
verenigingen aan te halen en elkaar beter te
leren kennen om van daaruit verenigingen te
versterken.
Bereikte verenigingen via:
Clusterbijeenkomsten van de 14 flagships:
Clusterbijeenkomsten van Badminton Nederland/RCW:
Bestuursbezoeken (vanaf maart):
Bezoeken contactpersonen verenigingen:
Penningmeestersoverleg:
Bereikte aantal niet-lidverenigingen:
Totaal aantal ontmoetingen met unieke verenigingen:

97
21
11
26
35
12
150

Daarnaast staan de Regiovergaderingen gepland voor mei, waarbij op basis van 2015 een
opkomst van 300-350 verenigingen wordt verwacht.
Door middel van een quick scan 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 23 ingevuld.

Huidige situatie regio’s (zie uitgebreid in de bijlage)
Op dit moment hebben we zeven regio’s waarvan vier een
regiomanager hebben. In alle regio’s zijn regioteams van
vrijwilligers aanwezig in verschillende samenstellingen en diverse
werkzaamheden. Een aantal regio’s staat onder druk door gebrek
aan vrijwilligers, door toenemende werkdruk en door onderlinge
frictie die voor conflicten zorgt en in enkele gevallen vertrek van
functionarissen. Deze situatie heeft de volle aandacht van het
bondsbestuur, het bondsbureau en de vrijwilligers maar roept ook
de vraag op of deze wijze van organiseren niet tot het verleden
behoort en nu plaats kan maken voor een nieuwere structuur,
passend bij de ontwikkeling van de organisatie.
In het licht van een nieuwe competitieopzet, vrijwilligersbeleid en Democratische
Besluitvorming wordt de ontwikkeling van regio’s meegenomen.
85%

Platforms
In de afgelopen maanden zijn er
flinke stappen gemaakt met het
nieuwe platform. Zo zijn er 4
persona’s gedefinieerd, is een
functioneel ontwerp gemaakt en is
een prototype sessie
georganiseerd met gebruikers. In
het ontwerp is alles meegenomen
waarvan zij denken dat wij zouden
moeten hebben om onze
achterban te kunnen bedienen.
Ruw geschetst zijn er 3 fases te
onderscheiden: mediaplatform, competitieplatform en een forum. In lijn met wat er in het
plan A Clear Future staat beschreven is de keuze gemaakt om te starten met het
mediaplatform. De lancering van het mediaplatform vindt plaats op 11 juni 2016 bij de
Vrijwilligersdag.

PR
Vanaf 1 maart is in overleg met Technisch Directeur Claus Poulsen een
communicatietraject ingezet richting de Spelen van Rio. Waarbij de spelers
van de Nationale selectie nadrukkelijk worden gevolgd rond toernooien en
trainingen, om zo de sport in de tijd van dat het Olympische vuur brandt
onder de aandacht te krijgen van een breder publiek. Dit gebeurt door
intensieve communicatie in de vorm van persberichten en het plaatsen en
delen van berichten op de website en social media.
50%

Contributiesysteem
Sinds januari 2015 is er actief
gesproken met verenigingen,
afgevaardigden en experts om
een voorstel te maken voor
een nieuwe
contributiesysteem dat per 1
januari 2017 in werking moest
treden. 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 aan leveren aan de perceptie op de toegevoegde waarde? en
2. hoe kan er een simpel uitlegbaar en uitvoerbaar contributiesysteem komen?
Uit de gesprekken is geconcludeerd dat het contributiesysteem geen biedt oplossing biedt
voor de discussie over de waarde van Badminton Nederland voor de verenigingen en
individuele badmintonners (wedstrijdspelers en recreanten), maar kan wel zorgen voor een
simpeler contributiesysteem.
Uitgangspunten nieuw contributiesysteem
Eén component
Eén inningsmoment
Sterkere schouders dragen zwaardere lasten
Solidariteitsprincipe
Ieder lid van de vereniging is lid van de bond
Geen extra kosten voor leden
Differentiatie tussen jeugd- en seniorleden
Kosten beleid bepalen hoogte contributie
Vrijheid verenigingen in interne doorbelasting

Met de inbreng van de verenigingen zijn er uitgangspunten voor een nieuw systeem
geformuleerd en heeft het bestuur een voorstel voor een nieuw systeem uitgewerkt. Echter
de effecten van de contributiewijziging op verenigingsniveau is voor het bestuur
onacceptabel. 18% van de verenigingen zal een zeer negatief effect gaan ervaren
(contributiebedrag stijgt met meer dan 50%). Daarom wordt in de Jaarvergadering
voorgesteld om voor 2017 het huidige contributiesysteem te handhaven en in het nieuwe
seizoen de discussie te vervolgen. Op basis van de reacties in de regiovergaderingen en
Jaarvergadering wordt een nieuwe planning gemaakt.

Democratische besluitvorming

50%

Op basis van de reeds verzamelde informatie en de nieuwe input uit de focusgroepen
(afgevaardigden en extern deskundigen) is een ontwerpschets gemaakt. Deze wordt in
juni voorgelegd aan de Bondsvergadering.
Met instemming van de Bondsvergadering
wordt het voorstel vertaald in een uitvoerbaar
plan met daarin uitwerking van het ontwerp, de
reglementaire vertaling en afwikkeling van de
bestaande structuur.
Invoering nieuwe structuur staat gepland voor
juni tot oktober 2017.

Competitie
In het eerste kwartaal van 2016 zijn het Bondscompetitie Reglement en het
Regiocompetitie Reglement samengevoegd tot één reglement. Door het samenvoegen
van beide Reglementen kan het niet meer voorkomen dat Competitie Contact Personen
in het verkeerde Competitie Reglement kijken om een antwoord te zoeken op hun vraag.
Deze wijziging ligt ter goedkeuring voor aan de Jaarvergadering.
Op het gebied van de competitie zelf zijn er ook ontwikkelingen gaande. Zo is de indeling
van de Regiocompetitie Noord Holland samen met de indeling van de Bondscompetitie
door middel van een programma gemaakt. Het voordeel hiervan is dat de indeling van de
Regiocompetitie Noord Holland eerder afgerond is en dat de toewijzing van de
speelsleutels in beide competities op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt er in het
seizoen 2016/2017 door teams van BV Almere deelgenomen
aan de Regiocompetitie van de Regio Centrum. BV Almere
heeft te veel teams in bepaalde klassen van de
Regiocompetitie Noord Holland, waardoor er teams van BV
Almere bij andere teams van BV Almere ingedeeld zouden
worden. Op basis van de reeds verzamelde informatie en de
nieuwe input uit de focusgroepen (afgevaardigden en extern
deskundigen) is een ontwerpschets gemaakt. Deze wordt in
juni voorgelegd aan de Bondsvergadering.

Kwaliteit Kader

15%

Voor de Bondscompetitie geldt een leveringsplicht voor scheidsrechter en/of een
referee. Op dit moment leiden we alleen scheidsrechters en referees op Nationaal
niveau. Veel verenigingen vanaf de Tweede Divisie in de Bondscompetitie geven aan dat
ze een kandidaat scheidsrechter hebben die wel bij de eigen vereniging de
leveringsplicht wil voldoen. Om dit te kunnen realiseren is er in het eerste kwartaal van
2016 een begin gemaakt met het opzetten van een scheidsrechteropleiding niveau 3
(verenigingsscheidsrechter) binnen de Kwalificatie Structuur Sport. De opleiding tot
scheidsrechter niveau 3 zal in het najaar van 2016 gereed zijn.

In mei wordt de Verenigingsmonitor 2016, ontwikkeld op het bondsbureau, uitgezet
onder alle verenigingsbesturen. Hierin wordt specifiek bevraagd wat de behoefte aan
kennis en vaardigheden is bij de diverse doelgroepen en op welke manier een
opleiding/scholing daarin kan voorzien.

Sponsoring

50%

Een sponsorcommissie bestaande uit 6 personen is opgericht.
Per 1 april 2016 is een Acccountmanager Sponsoring aangesteld.
Er is een basis voor een sponsorhuis uitgewerkt waarbij gezocht wordt naar bedrijven die
aansluiten bij de thema’s Fast, Fit en Fun.
Er zijn met reeds meer dan 20 potentiele sponsors/suppliers gesprekken gevoerd.
Met en Co is voor 2016 verbonden aan Finale landskampioenschap Carlton Eredivisie
2016, Carlton Nederlandse Kampioenschappen 2016, Carlton GT Cup Finaledag 2016,
Yonex Dutch Open 2016, EK Parabadminton 2016 en Jeugdselectie vervoer.
Diverse bedrijven hebben zich verbonden aan de finale Landskampioenschap Carlton
Eredivisie 2016 en de Yonex Dutch Open 2016.
In samenwerking met SponsorVisie heeft Badminton Nederland een platform voor
crowdfunding opgestart. Op het
platform zijn inmiddels diverse
campagnes, met wisselend succes,
gevoerd.
T/m 1 juni loopt de campagne ‘help
de para-badmintonners naar Azië’.
Er hebben nog geen verenigingen
gebruik gemaakt van het
beschikbare crowdfundingplatform.

Evenementen
Carlton NK 5 t/m 7 februari, Topsportcentrum Almere:
o 146 spelers, 1250 bezoekers
o Zaterdag 6/2, jeugdtoernooi in Breedtesporthal
o Zondag 7/2, mixtoernooi in Breedtesporthal
o Kampioenen: mannenenkel Erik Meijs, vrouwenkel
Soraya de Visch Eibergen
Finale Landskampioenschap Carlton Eredivisie, 13 februari
2016 in Maaspoort Sports & Events in ’s-Hertogenbosch:
o 1250 bezoekers
o 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 kennis gemaakt met badminton, er is een bedrijventoernooi
georganiseerd en er is een avond geweest voor het Aangepast Badminton.
o Side events: penningmeestersoverleg, demonstratietraining nationale
jeugdselectie, gelegenheid om tegen nationale jeugdselectiespelers te spelen
o Landskampioen: Van Zundert/Velo

Yonex Dutch Open 2016
o www.dutchopen.nl geactualiseerd, kaartverkoop gestart
o Sponsorbrochure geactualiseerd
o Promotie bedrijventoernooi 13 oktober gestart
Besloten is dat de Dutch Open en NK 2017 t/m 2021 in Topsportcentrum Almere
georganiseerd worden. Locaties en mogelijkheden in Den Haag, ’s-Hertogenbosch en
Apeldoorn zijn als alternatieven onderzocht.
Evenementenbeleid 2017 t/m 2021 is uitgewerkt. Doel is de evenementen te laten
groeien en te laten bijdragen aan de algehele promotie van het badminton.

Topbadminton (zie bijlage)

55%

Kwalificatie van Piek/Muskens en
Arends/Piek voor de Olympische
Spelen in Rio 2016
Ontwikkelingen met betrekking tot
de Nationale Selectie op Papendal:
o 10 spelers, waarvan 8
dubbelspelers en 2 singelaars,
maken deel uit van het
topsportprogramma.
o Het doel is het
enkelspelprogramma na de
Olympische Spelen uit te breiden naar circa 5 spelers met de beste <19 spelers.
Een selectie van de uitgangspunten die door de stuurgroep talentontwikkeling 2016+
zijn vastgesteld:
o De stuurgroep ontwikkelt een talentontwikkelingsprogramma dat een talent
continu de beste mogelijkheden biedt om zichzelf te ontwikkelen als speler en als
persoon. Het talent is een inspiratiebron voor zijn omgeving en de badmintonsport,
nu en in de toekomst.
o Voor het talentonwikkelingsprogramma wordt samengewerkt met mensen (binnen
en buiten het programma) die positief-kritisch bijdragen aan de ontwikkeling van
het badmintontalent in het bijzonder en de badmintonsport in het algemeen.
o Trainer/coaches worden opgeleid en bijgeschoold in een nieuw en innovatief
opleidingssysteem.
o De badmintonsport wordt in al zijn verschijningsvormen gepromoot en er wordt
gebouwd aan een professionele (top)sportcultuur binnen Badminton Nederland.
o Er wordt een competitie-, organisatie- en trainingscultuur ontwikkeld die
aantrekkelijk is voor zowel jeugd- als seniorenspelers. Op deze manier worden
zoveel mogelijk mensen bereikt die plezier beleven aan de badmintonsport en
zullen zij een positieve bijdrage leveren aan een dynamisch en spannend
badmintonmilieu in Nederland.
In het kader van een pilotproject starten 2 nieuwe regiotalentcentra (RTC) in september
2016. In 2017 volgen nog 2 à 3 RTC’s.
Er wordt geschreven aan een Topbadminton masterplan 2017+ en bijbehorend
investeringsplan.

