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Agendapunt 5.4  Masterplan Topbadminton met begroting 
 
Inleiding 
Badminton Nederland heeft een ambitieus plan voor Topbadminton opgesteld. De bijgaande 
begroting geeft het financiële overzicht van dit Masterplan voor het jaar 2017 weer.  
 
Voor de duidelijkheid: deze begroting is opgesteld met als uitgangspunt dat de 
aangevraagde subsidies worden ontvangen en het volledige programma kan worden 
uitgevoerd. 
 
In het geval de subsidie in zijn geheel niet ontvangen wordt, geldt voor topbadminton de in 
juni 2106 goedgekeurde begroting.  
 
Masterplan 2017+ 
Topsport staat hoog in het vaandel binnen Badminton Nederland. Wij streven ernaar dat 
onze toppers mee kunnen strijden met de besten van de wereld. Met passie, energie en 
vertrouwen werken wij samen aan een inspirerende omgeving waar talentvolle 
badmintonners de stap naar de wereldtop kunnen maken en hun talent optimaal benutten. 
Wij streven naar een badmintonmedaille op elk EK, WK en de Olympische Spelen. 
 
Het Masterplan is een richtlijn over hoe wij als technische staf in de toekomst onze 
topbadmintoncultuur wensen uit te zetten in Nederland. Het is een visie waarin we de 
ontwikkeling van de spelers als onze belangrijkste taak zien, in onze dagelijkse acties en bij te 
nemen besluiten. We verwachten volledige betrokkenheid van de ouders, coaches en 
spelers, waarbij wij als technische staf er elke dag voor zullen zorgen in de richting van de 
beste opzet en structuur voor de talenten te werken, zodat zij in staat zijn hun volledige 
potentieel te benutten. 
 
Begroting 2017  
Voor een aantal posten van de begroting van het Masterplan is een korte toelichting echter 
wel op zijn plaats. Deze toelichtingen volgen, per begrotingsregel, hieronder. 
 
2. Personele en materiële kosten ('infrastructuur') 

 Personele inzet: betreft de (personeels)kosten voor de Technisch Directeur, 
Bondscoach, Assistent-Bondscoach, Bondscoach Junioren S-1 program, en de Talentcoaches 
van 4 RTC's. 

 Inzet bureau voor Topbadminton: betreft de (personeels) kosten voor de 
Teammanager van de diverse nationale selecties en de Medewerker Topbadminton. 

 Shuttles Nationale selecties: de kosten voor het verbruik van shuttles zijn onderdeel 
van de gevraagde bijdrage van CTO Papendal. 

 Kosten gerelateerd aan accommodatie CTO Papendal: deze kosten 
vertegenwoordigen de waarde van de gevraagde bijdrage van CTO Papendal (exclusief 
shuttles). Zie ook de toelichting onder opbrengsten programma. 
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4. Opbrengsten programma 

 Bijdrage CTO Papendal: de gevraagde bijdrage van CTO Papendal is een bijdrage in 
natura, in de vorm van het beschikbaar stellen van trainingsfaciliteiten en specialistische 
begeleiding. Het genoemde bedrag wordt dus niet geldelijk door BNL ontvangen. 

 Subsidie NOC*NSF/maatwerk: de aangevraagde maatwerk subsidie van NOC*NSF 
betreft wel een bijdrage die in vorm van geld zou worden ontvangen. 
 


