
   

Vacatures regioteam Noord-Brabant 

Zit organiseren en regelen bij jou in het bloed? Werk je graag samen met anderen en houd je 

van afwisseling? Vind je het leuk om bij te dragen aan het ondersteunen en promoten van 

badminton bij jou in de regio? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Het regioteam Noord-Brabant heeft namelijk versterking nodig bij het verrichten van zijn 

werkzaamheden. Bekijk hieronder de openstaande functies. 

1. Coördinator Midweek Competitie 

De werkzaamheden voor de midweek zijn beperkt. 
> Het versturen van het inschrijfformulier met bijbehorend schrijven aan de midweek CCP. 
> Het maken van een poule-indeling (let zo mogelijk op de rijafstanden) en de correcties 
daarop; het is een vrijblijvende competitie waarop veel uitzonderingen mogelijk zijn. 
> Het invoeren in de competitieplanner (hiervoor is ondersteuning vanuit bondsbureau, 
Regio Limburg en/of RCW Noord-Brabant mogelijk). 
> Als het daarna door bondsbureau in toernooi.nl wordt geaccordeerd, is het klaar. Ook  
worden dan (vanuit bondsbureau) rekeningen voor deelname verzonden. 
> Soms wordt de info ook aan de besturen gezonden om wat meer aandacht voor de 
midweek te vragen. 
> > Opmaken van de einduitslag aan het einde van de competitie. 
> Vragen, opmerkingen, klachten, of tips van CCP's zo snel mogelijk oplossen (zo nodig 
schakelen met regioteam). 
 
Noot: voorbeeldbestanden zijn beschikbaar zodat je het allemaal niet zelf hoeft uit te vinden 
Het invoeren van de speeldata en uitslagen op toernooi.nl is een verantwoordelijkheid van de 
deelnemende verenigingen. 
 
Optioneel:  
- Controle op invoeren van speeldata en uitslagen en zo nodig opvolgen via CCP's. 
- Zelf opzetten competitie met behulp van Competitieplanner. 
- Verdere ondersteuning van de RCW (in overleg), bijvoorbeeld tijdens kampioenschappen of 
bij opzetten/monitoren jeugdcompetitie. 
- Invullen van overige vacatures (of delen daarvan) binnen Regioteam. 
 
2. Webmaster (plaatsvervangend) 
Via het contentmanagementsysteem plaatsen van nieuwsberichten van de regio 
(bijvoorbeeld rond regionale kampioenschappen) en bijhouden van de basisinformatie. 
Wijzigingen worden door de RCW aangegeven. Mooi zou zijn als de webmaster ook proactief 
de inhoud van de regio-site in de gaten houdt en dit, in overleg, up-to-date houdt (dus 
meedenken word zeer gewaardeerd) . 
 
Tijdsbesteding: enkele uren verspreid over het jaar 
 
 



   
3. Toernooisecretariaat (plaatsvervangend) 
Het opzetten/beheren van kampioenschappen (RSK, RJK en RKR) in toernooiplanner. 
Monitoren van inschrijvingen, verwerken uitslagen op wedstrijddagen (wedstrijdtafel samen 
met micro en toernooileider), lid van toernooicommissie.  
 
In overleg met huidige toernooisecretariaat en toernooileider kan gekozen worden voor een, 
meer of alle kampioenschapen als plaatsvervanger of lead. 
 
Tijdbesteding:  
- RSK:  
> opzetten toernooi in toernooiplanner + afhandelen inschrijvingen: enkele uren in periode 
van september tot eind november 
> circa half november: loting (1 avond) en maken wedstrijdplanning (enkele uren) 
> eind november: 2 toernooidagen (zaterdag/zondag hele dag) 
> eventueel evaluatieavond in december. 
 
- RJK:  
> opzetten toernooi in toernooiplanner + afhandelen inschrijvingen: enkele uren in periode 
van december tot eind februari 
> circa half februari loting (1 avond) en maken wedstrijdplanning (enkele uren) 
> eind februari: 2 toernooidagen (zaterdag/zondag hele dag) 
> eventueel evaluatieavond in maart. 
 
- RKR jeugd: 
> opzetten toernooi op basis van eindstanden in jeugdcompetitie (enkele uren, na afloop 
competities) 
> opstellen reglement en uitnodigen geplaatste verenigingen 
> verwerken uitslagen op toernooidag, 
 
- RKR senioren, afhankelijk van verzoek bondsbureau 
> opzetten toernooi op basis van eindstanden in bondscompetitie 
> verwerken uitslagen op toernooidag. 
 
4.  Twee (of meer) "vaste" Assistenten kampioenschappen 
Voor het welslagen van onze kampioenschappen hebben we extra ondersteuning nodig om 
ons tijdens toernooidagen te helpen met uiteenlopende taken. 
 
Mogelijke taken: 

- opbouw zalen 
- toezicht 
- bemensing inschrijftafel/financiën,  
- ondersteuning wedstrijdtafel (bijv. microfoon),  
- hand-en-spandiensten toernooileiding (denk aan hulp bij prijsuitreiking, etc.)  

 



   
Tijdbesteding: tijdens toernooidagen RSK (26/27 november 2022) en/of RJK (18/19 maart 
2023) en/of RKR (juni.) 
 
5. Overige vacante plekken: 
- Regiocoördinator voor Noord-Brabant 
Vacature is geplaatst op www.badminton.nl  
- Wedstrijdfunctionarissen (Referee/Scheidsrechter) 
Opleiding via Badminton Nederland voor aanstellingen in Ere- en 1e divisie en op (nationale) 
kampioenschappen. Voor jongere talentvolle wedstrijdfunctionarissen zijn er ook 
doorgroeimogelijkheden richting internationaal. 
 
Vergoeding 
De functie lid regioteam is een vrijwilligersfunctie: er wordt geen salaris toegekend. 
Vergoedingen zijn wel mogelijk. De regeling vergoedingen voor vrijwilligers van Badminton 
Nederland is hiervoor van toepassing. Het bezit van een computer is een voorwaarde. Een e-
mailadres wordt door Badminton Nederland geleverd. 
 
Interesse?  
Heb je interesse in of vragen over de functie neem dan contact op met afgevaardigde en lid 
van het regioteam Frans Neelis (fneelis@badminton.nl) of met regioteamlid Joost Roovers 
(jroovers@badminton.nl).  
 

Voor de functie Regiocoordinator neem contact op met Barbara Mura, 
bmura@badminton.nl of 06-29022819. 

http://www.badminton.nl/
mailto:fneelis@badminton.nl
mailto:jroovers@badminton.nl
mailto:bmura@badminton.nl

