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Stand van zaken Jaarplan 2022 

 

Focusprojecten 

Probeerbadminton 

Resultaten 2022 
1. 250 verenigingen doen mee aan probeerbadminton.nu in 2022 
De site is vernieuwd en de projectgroepen zijn op de hoogte gebracht. Op dit 
moment 111 aanmeldingen. Veel mensen gebeld om mee te helpen motiveren. Er 
gaat nog veel gebeld worden om de 250 te halen. 
 
2. Er zijn 3.000 aanmeldingen bij verenigingen via probeerbadminton.nu 
Aanmeldingen kunnen pas vanaf 1 september gedaan worden.  
 
3. 1.500 nieuwe leden melden zich aan tijdens of na participatie 
Hier is nog geen zicht op (zie vorige punt).  
 
4. Alle regio’s gaan weer deelnemen 
Dit is het geval 
 

Bamito’s Jeugdprogramma 

Resultaten 2022 

1.    80% van de bij BN aangesloten verenigingen zijn bekend met Bamito’s     
Jeugdprogramma 
Via de monitor van afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Bamito sterk in bekendheid 
aan het toenemen is. In iedere regiovergadering is het programma benoemd en in iedere 
regio ook al minimaal 1 keer de bijscholing aangevraagd. Meting via Verenigingsmonitor 
4e kwartaal.  

 

2.    50 van de bij BN aangesloten verenigingen die jeugd hebben, gebruiken Bamito’s     
Jeugdprogramma 
Na de bijscholingen in juni is dit aantal behaald. 

 
3.    100 trainers hebben de bijscholing Bamito’s jeugdprogramma gevolgd en werken 
aan de hand van het programma tijdens trainingen 
Met de bijscholingen van de maand juni komen we boven het aantal van 150 trainers DIE 
hebben deelgenomen aan de Bamitobijscholing. Daarnaast volgen er nog steeds veel 
aanvragen. Op dit moment zijn we nieuwe experts aan het opleiden, zodat we op deze 
vraag nog beter in kunnen spelen. 
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4.    Er zijn minimaal 10 clusters van verenigingen gevormd die met elkaar de FUNdagen 
draaien 
Het vormen van clusters is wat achter gebleven door omstandigheden. We zijn blij dat 
we de twee pilots hebben kunnen draaien. We zullen verder werken aan de 
clustervorming. 

 
5.   Verenigingen die met het programma werken hebben een diplomadag uitgevoerd 
Dit is door omstandigheden niet gelukt, hiervoor is een lange aanloopperiode nodig. We 
gaan bovenop de diploma’s met skillskaarten werken. Per vaardigheid die kinderen 
beheersen, krijgen ze een vaardigheidskaart. Dit is op het moment in ontwikkeling.  

 
6.   Verkoop van de gadgets en afname promotiemateriaal gaat online via 
shop.badminton.nl 

Dit staat online, de eerste gadgets zijn al verkocht. 
 

AirBadminton 

Resultaten 2022 
1. AirBadmintonplatform heeft structurele funding gerealiseerd (100.000 EUR p.j.) voor de 
komende 3 jaar 
Voor dit jaar liggen we op koers om AirBadminton 100 % te financieren uit externe gelden.  

 
2. In 2022 zijn er 5.000 nieuwe profielen in het AirBadmintonplatform 
We liggen op koers om dit aantal te bereiken. 

 
3. In 2022 bereiken we online 600.000 individuen via campagnes met een 
conversiepercentage van 2% 
Tot nu toe hebben we 343.592 profielen bereikt (t/m 29juni) met een conversiepercentage 
van 1,69%. 
 
4. In 2022 staan er 50 metalen AirBadmintonnetten in de openbare ruimte 
Het Let’s Play Net (Metalen AirBadmintonnet) is gelanceerd. Hiervoor is veel vraag, de 
verkoop en productie zal eind mei starten. Dit jaar is het doel om 30 installaties te plaatsen. 

5. Alle events hebben in 2022 100% meer deelnemers dan in 2021 
Stand van zaken nu: het NK AirBadminton Toernooicircuit heeft weer 5 teams en er wordt 
gedurende 4 speeldagen gestreden om het kampioenschap. 
 

E-commerce 

Resultaten 2022 
1. De webshopsBadminton.nl en Bamito.nl zijn gelanceerd 
In april is er een totaal vernieuwde webshop gelanceerd met naast AirBadminton ook een 
Bamito- en badmintonaanbod. 
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2. 25% van alle BN-verenigingen doet inkopen op ons e-commerceplatform 
Op dit moment staan we op 10%.  

3. 2022 zijn er minimaal 6 sportaanbieders die BN-producten afnemen 
Er zijn reeds 5 sportaanbieders die producten afnemen en hebben toegevoegd aan hun 
assortiment.  
 

Topbadminton 

Resultaten 2022  
1. Eén mannenenkel in de top-30 behouden 
Mark Caljouw staat op moment van schrijven op de 27e plek op de wereldranglijst. 

2. Regelmatig top 20 verslaan  
Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het EK gewonnen van Boje/Christiansen (nr14).  

3. Podium EK 
Op de Europese Kampioenschappen in Madrid hebben we twee bronzen medailles veroverd, 
een in het gemengddubbel en een in het mannendubbel. 

4. Eén mannenenkel richting top-50 brengen 
Joran Kweekel staat op moment van schrijven op de 91e plek op de wereldranglijst. 

5. Kwartfinale EK en een Challengefinale halen 
Op de Europese Kampioenschappen in Madrid hebben we drie kwartfinales bereikt, in de 
dubbelspelen. Er is nog geen finale van een Challenge bereikt. Er is wel een titel behaald op 
een BWF Tour Super 100 toernooi. 

6. Eén gemengddubbel samen met 1 Mannenenkel 3 kwartfinales in 1000/750/500 
bereiken 
Dit resultaat is nog niet bereikt in de eerste vijf maanden van dit jaar. 
 
7. EJK-Medaille 
De Europese Jeugd Kampioenschappen worden pas in augustus 2022 gespeeld. 

8.  WJK laatste 16 halen 
De Wereld Jeugd Kampioenschappen worden pas in november 2022 gespeeld. 
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Overige projecten/zaken 

Positieve sportcultuur/Diversiteit & Inclusie 
We hebben een werkgroep samengesteld vanuit de badmintonwereld en vormt een 
strategisch en beleidsmatig adviesorgaan voor Badminton Nederland. Momenteel bestaat de 
werkgroep uit 7 personen. Daarnaast zijn we bezig met het uitvoeren van het Plan van 
Aanpak 2022. 

Bestuurlijke vernieuwing 
- Zie hiervoor het document bij agendapunt 8.2 Bestuurlijke vernieuwing 

Traject aanmelden leden 
Met de vierde tranche 130 leden binnegehaald. 

Partnerships/sponsoring 

1. Activiteiten 
 

A. Beheren van bestaande sponsorafspraken 
Badminton Nederland heeft met de volgende partners een meerjarig 
sponsorovereenkomst, waarvan de status als volgt is: 

- Yonex (t/m 2026), Yonex Dutch Open. 
- Forza/Victor (t/m 2025), NK en nationale selectie.  
- Forza/Victor (t/m 2026), hoofdsponsor van Bamito’s jeugdprogramma. 
- Bamito (t/m Gemeente Almere (t/m 2024), Forza NK. En voor 2022 nog de 
Yonex Dutch Open. d 
- 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 Yonex Dutch Open. 
Afhankelijk van locatie van de Dutch Open vanaf 2022 kan dit al dan niet worden 
verlengd. 
- NH Hotels (t/m 2022), Forza NK en Yonex Dutch Open en Forza NK.  
- Adidas (t/m 2023), AirBadminton. Dit contract loopt. 
- Nightwatch (t/m 2022), AirBadminton, Probeerbadminton.nu en Yonex Dutch 
Open. 

 

Ontwikkelingen m.b.t. de bestaande sponsorafspraken: 

- Adidas t/m 2023 verbonden aan het AirBadminton. Adidas heeft zich echter 
teruggetrokken uit het badminton en daarmee is ook de sponsorovereenkomsten 
met hen ontbonden. 
- Het contract met NOC*NSF betreffende TeamNL (Heineken, AD, MissieH2, 
Nederlandse Loterij en Rabobank) liep t/m 2021. 
Via NOC*NSF wordt de Nederlandse Loterij hoofdsponsor van TeamNL en 
daarmee ook van TeamNL-badminton voor een periode t/m 2032. Er zijn 



   

5 
 

marketingrechten ingebracht van de nationale selectie en van de evenementen 
NK en de Dutch Open. 
- Bochane Autoverhuur heeft de samenwerking m.b.t. de Yonex Dutch Open 
niet verlengd. Reden daarvoor is een andere koers m.b.t. de sponsorstrategie van 
Bochane. 

 

B. Nieuwe sponsors aan ons verbinden 
In 2022 zijn met de volgende (nieuwe) partners afspraken gemaakt over samenwerking. 

- Gemeente Den Haag, finale Eredivisie 
- Dataweb (2022), finale Eredivisie, Forza NK en Yonex Dutch open 
- Amazing Oriental, finale Eredivsie 
- Fysiopraktijk Den Haag, finale Eredivisie 
- Van de Kolk Hypotheken, Yonex Dutch Open en VANDEKOLK Cup 22/23 
- Remmerden, naamsponsor NK Para-Badminton 
- FIT Sportbalsem, Yonex Dutch Open 
- MAMS Coffee, AirBadminton 
- Puma, AirBadminton (kleding) 

 
Voor de Dutch Open vanaf 2023 wordt met meerdere gemeenten gesproken om dit 
evenement in hun stad te hosten. 

Evenementen 

Activiteiten 
De volgende nationale/internationale toernooien en kampioenschappen zijn in 2022 tot nu 
toe georganiseerd: 

 Forza NK 

 Finale Landskampioenschap Eredivisie 

 adidas Dutch International 

 Remmerden NK Para-Badminton 

 NK Veteranen 

 NJK 

 NK Competitieteams 
 
De volgende evenementen zijn vanwege corona en/of de verlenging van de competitie 
i.v.m. corona gecanceld: 

 Finaledag VANDEKOLK Hypotheken Cup 

 Yonex Dutch Junior International 

 RJK’s 
Finale Junior Master Circuit 

 Finale Master Circuit 
 

De voorbereidingen voor de Yonex Dutch Open 2022 (International Challenge), die van 12 
t/m 16 oktober wordt georganiseerd in Topsportcentrum Almere, zijn inmiddels gestart. 
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Communicatie 

Hieronder wat cijfers met betrekking tot communicatie in 2022: 
- 96 mailingen naar verenigingen, leden, geïnteresseerden en vrijwilligers 
- meer dan 42.000 verrijkte profielen 
- 10 doelgroepen ontvangen specifieke informatie op interesse (Competitie, Para-
badminton, Bamito, Trainers, Bezoekers evenementen, AirBadminton, Woosh, 
Probeerbadmintondeelnemers, Probeerbadmintonverenigingen, Vrijwilligers) 
- 16 e-mail-automations ( = d.w.z. het automatisch laten versturen van e-mails, met 
gepersonaliseerde content, op basis van verzamelde gegevens of gebeurtenissen. 
Ingesteld) 

- website vernieuwd voor Probeerbadminton 

- wervingscampagne wedstrijdfunctionarissen 
- gemiddeld 3% groei op sociale media 
- Woosh! is nu ook gekoppeld aan het AirBadminton en het Let’s Play Net. 

Verder zijn we in de laatste fase van de pilot voor Bamito op school. Deze wordt de komende 
twee weken na de evaluatie aangepast en komt op de shop. Scholen en gemeenten kunnen 
vanaf dan aan de slag met het totaalconcept Bamito in hun lesprogramma. In het 
totaalconcept zit AirBadminton en Bamito voor binnen tijdens lessen en buiten in 
tussentijdse uren. 

 

 

 


