Scenarioschetsen impact
coronavirus
Badminton Nederland
Intro
Dit document gaat over de consequenties van de coronacrisis voor onze verenigingen en
voor de organisatie. Het betreft min of meer de situatie voor het aankomende seizoen
(2020-2021). Voor de seizoenen daarna gaan we uit van normalisatie van de situatie,
afgezien van eventuele invloed van de komende economische recessie. Wij sturen dit bericht
om jullie zoveel mogelijk mee te nemen in de situatie die zich nu voordoet en we hopen
daarmee een beeld te kunnen schetsen van de richtingen die zich kunnen gaan voordoen.
We brengen in dit document in kaart:
- huidige situatie Badminton Nederland;
- huidige situatie voor verenigingen;
- ideaal scenario, waarin na de zomer weer gewoon gesport kan worden;
- tussenscenario, waarin na de zomer gesport kan worden binnen een zogeheten
‘anderhalvemetersamenleving’;
- somber scenario, waarin tot het beschikbaar zijn van een vaccin of een kuur voor het
virus niet gesport kan worden, dat wil zeggen tot minimaal het eind van dit jaar.
Badminton Nederland
Badminton Nederland is bezig alle badmintonverenigingen in deze roerige tijd zoveel
mogelijk te ondersteunen en te helpen met het faciliteren van diverse zaken. Op onze
website hebben we een landingspagina ingericht om het nieuws en de ontwikkelingen
omtrent het coronavirus overzichtelijk en gebundeld aan te bieden. Daarnaast
communiceren we ook met onze verenigingen en leden via mailings, sociale media kanalen,
e-mail, telefoon en Whatsapp.
Op basis van het sportprotocol vanuit het ministerie van VWS en NOC*NSF heeft Badminton
Nederland een badminton sportprotocol ontwikkeld. Op basis hiervan hebben we
verschillende trainingen en badminton bootcamps uitgewerkt voor de jeugd tot en met 18
jaar. Deze zijn te vinden op onze website.
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Daarnaast gaat ook het dagelijkse werk op het bondsbureau en bij de vrijwilligers door. Zo
blijven we in gesprek met verenigingen over bijvoorbeeld het project Probeerbadminton.nu
en ook de competities voor het nieuwe seizoen worden voorbereid.
We hebben alle competities en toernooien vanaf halverwege maart tot en met de zomer
moeten afgelasten. Tot 1 september mogen er ook geen evenementen worden
georganiseerd waarvoor een vergunning nodig is. Het bondsbestuur heeft besloten om de
inschrijfgelden van de gestopte (voorjaars)competities en niet (uit-)gespeelde toernooien
van dit voorjaar niet te innen. Badminton Nederland kan zich vanuit financieel oogpunt
echter slechts eenmaal een besluit met een dergelijke financiële impact veroorloven. Mocht
de start van het (competitie-)seizoen 2020-2021 in september niet kunnen plaatsvinden,
zullen we samen naar oplossingen moeten zoeken hoe we met die ontstane situatie om
gaan. Alleen door samen te werken kunnen we de badmintonsport een toekomst geven.
We hopen dat de Kick-Off van de Eredivisie in het eerste weekend van september door kan
gaan en daarmee ook de gehele competitie op alle niveaus. We zijn inmiddels gestart met de
voorbereiding hierop net als voor de Yonex Dutch Open in oktober.
Aangezien we tot 1 september geen events kunnen organiseren krijgt het
AirBadmintonproject ook een andere invulling. Er zullen geen toernooien plaats vinden,
maar we willen wel gebruik maken van diverse beachvolleyballocaties in het land om de
sport te laten zien. In mei wordt het AirBadmintonplatform gelanceerd en is de speciale
AirShuttle te bestellen.
De Jaar- en regiovergaderingen zijn verplaatst. We hopen deze vergaderingen fysiek te
kunnen houden in het najaar. Na de zomer zullen we jullie hierover nader berichten.
Bij topbadminton is een aantal toernooien niet doorgegaan, maar inmiddels is de
seniorenselectie onder strikte voorwaarden uit het topsportprotocol weer gaan trainen.
Voor de jongere selecties en RTC’s zijn oefeningen en trainingen voorgeschreven die zij thuis
kunnen doen om de conditie van de spelers op peil te houden.
Verenigingen
Voorlopig kunnen we vanuit de veelvuldige contacten die we met de verenigingen hebben,
opmaken dat onze verenigingen in het algemeen (nog) geen grote problemen ervaren.
Daarnaast is er een enquête uitgezet onder de verenigingen met daarin vragen over de
problemen die zij ervaren in de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus en de
maatregelen. De sluitingsdatum van de enquête is donderdag 7 mei.
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Mogelijk gaat het bij verenigingen, gezien de langere duur van de intelligente lockdown, op
termijn toch op een aantal punten financieel verder knellen. Het gaat hierbij om zaken als
het doorbetalen van trainers en teruglopende ledenaantallen. Echter is dit op dit moment
nog lastig in te schatten.
Samen met veel andere sportbonden doen we mee aan de verschillende platforms die
NOC*NSF in het leven geroepen heeft, inclusief die voor verenigingsondersteuning. Daar
geven we input over zaken die we vanuit onze verenigingen ontvangen, sparren we en
ontvangen vooral veel informatie die we vervolgens doorsturen naar de verenigingen. Zo
blijven we up to date en kunnen we onze verenigingen zo optimaal mogelijk ondersteunen.
Ideaal scenario: na 20 mei/na de zomer kan er weer gewoon gesport worden
Bij het ideale scenario gaan we er vanuit dat er in/na de zomer weer gewoon gesport kan
worden (dus niet in een anderhalve meter samenleving). In deze situatie blijven de gevolgen
voor veel verenigingen waarschijnlijk beperkt. Dit wordt bevestigd door de voorlopige
uitkomsten van de enquête die we uitgezet hebben over de coronacrisis.
We achten op dit moment echter de kans klein dat dit scenario werkelijkheid wordt. We
denken dat we richting het tussenscenario gaan.
Tussenscenario: na de zomer sporten binnen een ‘anderhalvemetersamenleving’
Dit betekent voor zover we nu weten dat sporten mogelijk zal zijn met inachtneming van de
regel van het houden van anderhalve meter afstand en onder voorwaarde dat ook verdere
hygiënische maatregelen nagekomen worden. De vraag of de overige hygiënemaatregelen
nagekomen kunnen worden ligt buiten ons bereik: dit ligt bij de eigenaren/exploitanten van
de sporthallen. NOC*NSF, sportbonden, de VSG en de provinciale sportraden zullen
samen lobbyen bij de overheden om ervoor te zorgen dat hier prioriteit aan wordt gegeven.
De vraag hoe we in dat geval onze sport met anderhalve meter afstand kunnen beoefenen
(op en naast de baan en in de rest van de hal) is afhankelijk van vele factoren die in de
komende weken de revue zullen passeren.
De voorbereiding van dit scenario is sport breed opgepakt door NOC*NSF, door het vormen
van een werkgroep waarin alle bonden vertegenwoordigd zijn. Voor badminton zijn we een
scenario aan het ontwikkelen waarin zoveel mogelijk (competitie) gespeeld kan worden
vanaf september.
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Somber scenario: niet sporten totdat een vaccin of een kuur voor het virus beschikbaar is
In dit scenario blijven de sportaccommodaties dicht totdat er een kuur/vaccin is tegen het
coronavirus. De overheden geven aan dat een vaccin niet eerder dan één jaar na de uitbraak
van het coronavirus beschikbaar zal zijn. Dit betekent op zijn vroegst in februari/maart 2021.
De consequentie is dat de sport en de verenigingen nagenoeg één compleet seizoen zullen
missen met alle gevolgen van dien. Ook hier geldt weer dat we de consequenties moeilijk
kunnen voorspellen. Het lijkt echter aannemelijk dat de meeste van onze verenigingen leden
zullen verliezen. Ook voor dit scenario geldt dat de rol van de overheid doorslaggevend zal
zijn.
Buiten deze scenario’s zijn er ook nog tussenvarianten denkbaar die ook door ons zullen
worden afgewogen. Tenslotte, naarmate er meer informatie vrij komt, zal ook duidelijker
worden wat wel of niet mogelijk is. Wij zullen hier steeds zo goed mogelijk invulling aan
proberen te geven, zodat we alle mogelijkheden om te badmintonnen ook daadwerkelijk
kunnen benutten. Hierbij vragen we ook u om mee te denken en eventuele suggesties aan
ons mee te geven. Zoals vaker wordt aangegeven, we doen het samen!
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