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1. Algemeen: 
Het beleidsplan van de vereniging stelt het bestuur in staat de voortgang van de 

afgesproken doelstellingen te bewaken. De looptijd van het beleidsplan is van 1 
januari 2015 t/m 1 januari 2019. 
In de statuten is het doel van de vereniging vastgelegd: 

 
 “Het doen beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn 

verschijningsvormen.” 
 
In het huishoudelijk reglement is niets opgenomen van de doelstellingen of het beleid.  

 
Dit beleidsplan geeft de doelstellingen weer die het bestuur zichzelf stelt, evenals de 

wijze waarop zij de doelstellingen wil gaan bereiken. 
 

2. Doelstellingen: 

1. Het bieden van speelmogelijkheden voor alle leden, verdeeld als volgt: 
Woensdagmorgen gedurende 2 uur. 

Woensdagavond voor de jeugd, mogelijk in verschillende groepen 
gedurende minimaal 1 uur per groep.  
Woensdagavond voor volwassenen gedurende 2 uur en 30 minuten. 

Zaterdags indien mogelijk, tijden en beschikbaarheid afhankelijk van 
competitiewedstrijden. 

2. Het bieden van trainingsfaciliteiten aan de competitiespelers en reserves. 
Voor de jeugd op woensdagavond tijdens hun speeltijd. 
Voor de seniorenleden op maandagavond gedurende 1 ½ uur. 

3. Het bieden van trainingsfaciliteiten voor beginnende leden en gevorderde 
recreanten. 

4. Het spelen van seniorencompetitie op districtsniveau, zowel in de mix- 
als de herencompetitie met 3 of meer teams. 

5. Het spelen van juniorencompetitie op districtsniveau, zowel in de mix- als 
de meisjescompetitie met 3 of meer teams. 

6. Het spelen van recreantencompetitie met 2 teams. 

7. Het verhogen van het ledenaantal naar 75 senioren- en  30 jeugdleden. 
8. De landelijke bekendheid van de vereniging vergroten. Dit door het 

organiseren van een nationaal open toernooi, in verschillende 
categorieën eens per jaar. 

9. De contributie binnen de perken houden (verhoging met niet meer dan 

gemiddeld 5% per jaar, gedurende de looptijd van dit beleidsplan). De 
haalbaarheid hiervan is zeer afhankelijk van het subsidiebeleid van de 

gemeente Oldebroek. 
   

3. Wijze van bereiken van de doelstellingen: 

1. Huren accommodatie.  
2. Trainer contracteren. Vereist niveau is Sportleider 3 badminton.  

3. Afspraak met ervaren speler, liefst  uit de eigen vereniging. Gewenst 
niveau is Sportleider 2 badminton.  
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4. Door het niveau van de recreatieve spelers te verbeteren, dit door het 
geven van beginners- en gevorderde recreantentraining. Hiermee 

bevorderen we de mogelijkheid voor recreanten om de overstap naar 
competitiespeler te maken. Door goed te plannen wanneer er jeugd 

overkomt naar de senioren, m.n. is het gebrek aan competitiedames een 
probleem. Bij de jeugd al zoveel mogelijk deelname aan de 
jeugdcompetitie promoten waardoor de overstap naar de 

seniorencompetitie makkelijker wordt.  
5. Door jeugdleden aan te trekken en te behouden (zie punt 7). Door 

jeugdleden voor te bereiden en te enthousiasmeren deel te gaan nemen 
aan de regiojeugdcompetitie. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren 
en/of deelnemen aan een competitievorm met onderlinge verenigingen.  

6. Promoten van deze competitievorm bij de gevorderde recreanten (indien 
nodig) 

7. Valt uiteen in 2 delen: 
a) Nieuwe leden werven. 

Activiteiten organiseren zoals een instuif en open avond, deelname aan 
activiteiten in samenwerking met de gemeente en/of andere 
verenigingen. Bekendheid van de vereniging vergroten door de media te 

informeren over evenementen en prestaties van competitieteams.  
b) Verloop binnen de leden zo laag mogelijk houden. 

Activiteiten organiseren voor de leden (activiteitencommissie)  
Leden raadplegen over gewenste verbeteringen, de bezoekers van de 
ALV zijn over het algemeen de “getrouwen”, de mening van de overige 

leden achterhalen is van belang.  
Voor met name de jeugd variatie en uitdagingen creëren, zoals het 

(eventueel met andere verenigingen) houden van toernooien.  
8. Het organiseren van een nationaal open toernooi, in verschillende 

categorieën eens per jaar.  

9. Extra inkomsten werven ten bate van de vereniging. In overleg met de 
activiteitencommissie is het streefbedrag € 500,-. Sponsor- en 

advertentie inkomsten genereren door een actief beleid te voeren hierin.  
 

4. Evaluatie: 

Het bestuur zal periodiek de stand van zaken betreffende het beleidsplan 
moeten controleren. Als een doelstelling niet gehaald lijkt te gaan worden, kan 

het bestuur twee dingen doen: 
1. Het plan wijzigen waardoor de doelstelling alsnog bereikt kan worden. 
2. De doelstelling wijzigen of geheel laten vervallen.  

 De eerste mogelijkheid geniet uiteraard de voorkeur. 
 

 
5. Communicatie: 

Het bestuur zal het beleidsplan met de leden moeten communiceren. 

 Opname op de website en behandeling tijdens de ALV is voldoende. 
 


