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Inleiding 
In dit beleidsplan zijn, mede aan de hand van een analyse van de vereniging, doelstellingen benoemd 
die we als vereniging hebben voor de periode van 2019-2022. Dit beleidsplan is opgesteld door een 
commissie waarin de verschillende groepen binnen de verenigingen vertegenwoordigd waren.  
 
Missie en visie  
De missie van de vereniging, vastgelegd in de statuten, is:  “Het doen beoefenen en het bevorderen 
van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen.”   
 
In de visie wordt aansluiting gezocht op deze missie. Onze visie is:  
 
Het zijn van een vereniging waar competitiviteit en gezelligheid samengaan en waar iedere speler op 
zijn/haar niveau met plezier kan badmintonnen. 
 
Analyse van de vereniging 
Om goede doelstellingen op te kunnen stellen is het van belang om de huidige situatie van de 
vereniging in beeld te brengen. De doelstelling komen immers logisch voort vanuit de huidige situatie 
binnen de vereniging. Bij het maken van de analyse is gekeken naar de sterkten, zwaktes, kansen en 
bedreigingen voor de vereniging. Onderstaand zijn deze aspecten puntsgewijs beschreven.  
 
Sterke punten 

- Voldoende speelmogelijkheden en activiteiten 
- Goed georganiseerde vereniging 
- Bevlogen vrijwilligers, positieve begeleiding van de jeugd.  
- Financieel gezond  
- Sponsoren verbonden aan de vereniging  
- Veel aandacht in de lokale media 

 
Zwakke punten  

- Teruglopend ledenaantal  (in afgelopen decennia)  
- Klein aantal jeugdleden  
- Veel taken bij enkele bestuursleden belegd 
- Mobiliseren van leden blijkt lastig (bijvoorbeeld de lage opkomst)  
- Moeilijk vrijwilligers voor structurele functies te vinden 

 
Kansen 

- Het verhogen van het aantal jeugdleden 
- Het bereiken van een jongere groep jeugd 
- Veel potentie bij huidige leden om de vereniging actiever en aantrekkelijker te maken 
- Bestaande speelmogelijkheden beter benutten 

 
Bedreigingen 

- Populariteit van andere sporten 
- Minder sporters die zich aan een vereniging willen binden 
- Continuïteit van bestuur/vrijwilligers.  
- Weinig flexibiliteit in speelavonden/zaalhuur 
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Doelstellingen 
Om gebruik te maken van de sterke kanten en kansen, en om de zwakke kanten en bedreigingen te 
ondervangen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.  
 

1. Het activeren van de bestaande leden door het bieden van speelmogelijkheden en 
aantrekkelijke activiteiten.   

2. Het bieden van trainingsmogelijkheden voor de competitiespelers en reserves naast de 
reguliere speelavond gedurende het competitieseizoen en tot aan het Kamphaltoernooi. 

3. Het aanbieden van jeugdtraining gedurende het hele jaar (uitgezonderd schoolvakanties, 
feestdagen, bij activiteiten of op dagen dat de zaal niet beschikbaar is).  

4. Het bevorderen van het spelen in competitieverband (bond en regio) en het stimuleren van 
de jeugdcompetitie. Zoveel mogelijk teams samen stellen en mensen bewust maken van de 
mogelijkheid tot spelen van competitie.  

5. Groei van het aantal seniorenleden naar 100 waarbij spreiding over de verschillende groepen 
van belang is. 

6. Groei van het aantal jeugdleden naar 25. Focus in de aanwas ligt op de jonge jeugd om deze 
vroeg aan de vereniging te binden.   

7. Binnen de jeugd in de verschillende leeftijdsgroepen voldoende leden hebben, hiermee is er 
voor alle jeugdleden uitdaging. 

8. Binding tussen de verschillende groepen binnen de vereniging realiseren door gezamenlijke 
activiteiten te organiseren.  

9. Het lidmaatschap voor alle leden betaalbaar en daarmee toegankelijk houden. Uitgangspunt 
hierbij is een eerlijke verdeling in lasten tussen de competitie en recreanten. Indien 
verhoging van contributie nodig is, zal worden bezien of de competitiebijdrage nog passend 
is. Om laagdrempelig te zijn voor jeugdleden proberen we de jeugdcontributie laag te 
houden.  

10. Het verwerven van extra inkomsten naast de contributie door sponsoring.   
11. Het jaarlijks organiseren van een landelijk toernooi.   
12. Het samenwerken met Goed Bezig Oldebroek in activiteiten gericht op jeugd en 55-plussers.  
13. Meer taken binnen de vereniging onderbrengen in commissies. Hiermee kunnen meer leden 

een actieve bijdrage leveren aan de vereniging en worden taken minder bij enkele 
vrijwilligers geclusterd.  In de paragraaf ‘adviezen van de commissie beleidsplan’ worden 
hiervoor enkele adviezen gegeven.  

14. Het behouden en vergroten van de regionale bekendheid van de vereniging door het 
voortzetten van een actief communicatiebeleid.  

15. Het inzetten op blessurepreventie. Hierdoor  kan het aantal blessures verminderd worden. 
 
Evaluatie 
Het bestuur zal samen met alle vrijwilligers binnen de vereniging aan de slag gaan om de 
doelstellingen te realiseren. Jaarlijks zal de stand van zaken van de verschillende doelstellingen bij de 
ALV besproken worden. Indien nodig zullen de doelstellingen geactualiseerd worden.  
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Adviezen van de commissie beleidsplan  

- Het oprichten van een tijdelijke commissie die na gaat denken over de invulling van de 
woensdagavond. Doel hiervan is om na te gaan of de invulling van de avond nog passend is 
en of verandering de opkomst zou kunnen verhogen.  

- Het oprichten van een commissie die na gaat denken hoe blessurepreventie binnen de 
vereniging vormgegeven kan worden. In deze commissie zal in ieder geval één trainer aan 
moeten sluiten.  

 


