
Beleidsplan Badmintonvereniging BC Argus 2017 – 2020 
 
1. Inleiding / doelstellingen. 
De vereniging heeft als doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en het 
laten beoefenen en bevorderen van de badmintonsport in het bijzonder voor alle leden, zowel jong als 
oud.  
Binnen ons ledenbestand wordt onderscheid gemaakt naar minioren en puppillen (t/m de leeftijd van 
12 jaar), junioren (t/m de leeftijd van 17 jaar) en senioren. Jeugd en seniorenleden worden in de 
gelegenheid gesteld om de badmintonsport in wedstrijdverband of recreatief te beoefenen. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging, conform het 
beleid, vastgelegd in het beleidsplan. Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter, 
penningmeester, secretaris, meer specifiek het dagelijks bestuur van de vereniging, aangevuld met 
bestuursleden met nader te bepalen aandachtsvelden. Het beleidsplan vormt de basis voor de 
activiteiten gericht op continuïteit van de vereniging. Leden vanaf 15 jaar hebben stemrecht op de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
2. Randvoorwaarden. 
Een aantal randvoorwaarden zijn bepalend voor de geformuleerde doelstellingen opdat deze op een 
verantwoorde manier kunnen worden nagestreefd. Deze randvoorwaarden zijn: 

 de vereniging is de badmintonsport vereniging voor Heeswijk, Dinther, Loosbroek en 
Nistelrode. BC Argus heeft haar thuisbasis in sporthal Bernrode en sporthal De Zaert en wil, 
zo mogelijk, op termijn al haar activiteiten onderbrengen bij Sporthal Bernrode; 

 het hebben van een voltallig en gemotiveerd bestuur (juiste mensen op een bestuursfunctie 
die bij hem/haar past). 

 Het actief zijn van een of meerdere commissies voor specifieke taken c.q. ter ondersteuning / 
ontlasting van het bestuur 
 

Missie van de vereniging: 
De bevordering van de beoefening van badmintonsport door haar leden de gelegenheid te bieden 
recreatief of in competitieverband wedstrijden te spelen, te trainen en deel te nemen aan toernooien 
binnen en buiten de eigen vereniging en het spelen van gezelligheidswedstrijden en van wedstrijden 
onderling.  
 
Op grond daarvan zijn de volgende nadere doelstellingen geformuleerd: 
a.  Het bieden van voldoende speelruimte voor het spelen van competitie, het bieden van 

trainingen en het recreatief spelen van zowel jeugdleden, senioren maandagavond en 
donderdagochtend en het deelnemen aan toernooien. 

b.  Onze badmintonvereniging is een gezelligheidsvereniging waarbinnen we gelegenheid bieden 
tot recreatief spelen.  

c.  Waar mogelijk, willen we onze leden aanzetten en stimuleren tot deelname aan de competitie. 
d.  Training laten verzorgen voor een ieder die daarvoor in aanmerking wil komen ter bevordering 

van het spelplezier, ter voorkoming van blessures en gericht op het op een hoger plan 
brengen van het algehele spelniveau. 

e.  Met de huidige beschikbare zaalcapaciteit is een verenigingsomvang van 170 leden het 
maximum. In de groei daar naartoe zal tussentijds enkele keren geëvalueerd worden om een 
goede balans tussen aantal leden enerzijds en beschikbare zaalcapaciteit anderzijds te blijven 
waarborgen. Wanneer die omvang is bereikt, is het beleid gericht op het stabiliseren van dat 
aantal. 

f.  Financieel een positief saldo behouden van tenminste 4 maanden zaalhuur. 
g.  Het bevorderen van het clubgevoel. 
h.  Verbreding van het (bestuurs-) kader. 
i.  Opvang nieuwe leden. 
j. Inbedden vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen BC Argus. 
  



3. Bereiken van de doelstellingen 
ad. a 
Het streven van BC Argus is erop gericht om voor de senioren- en de jeugdleden twee speelavonden 
per week aan te bieden. BC Argus wil jaarlijks een of meer BBF toernooi(en) organiseren en stimuleert 
deelname aan een BBF toernooi bij andere verenigingen. Hiertoe worden afspraken gemaakt met de 
gemeente over de zaalhuur, in te huren tijden en het nakomen daarvan in sporthal Bernrode en 
sporthal De Zaert. Senioren en junioren mogen deelnemen aan alle activiteiten van BC Argus (avond 
of ochtend).  
 
ad. b 
Er worden geen topsportfaciliteiten aangeboden. Laagdrempeligheid is uitgangspunt. 
Vrijheid van komen en gaan voor recreanten gedurende hun speelavonden blijft het uitgangspunt. 
Integratie van leden binnen de vereniging is belangrijk. Het sociale en sportieve staan gelijk aan 
elkaar. Voorbeelden hierbij zijn de jaarlijkse feestavond, de bindingsavond en gezelligheidstoernooien 
(einde jaars toernooi, ouder kind toernooi en een slotactiviteit aan het einde van het seizoen). 
Uitgangspunt is dat ieder lid zijn/haar eigen verantwoordelijkheden heeft om met andere leden te 
spelen. Kwaliteit en niet de kwantiteit staan daarbij voorop. 
Optimalisering van het gebruik van de website als centraal informatiemedium met als voorwaarde dat 
het websitebeheer op een relatief eenvoudige wijze kan worden verzorgd. Dit wordt aangevuld met 
het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief. 

 

Ad. c. 
De recreatiespelers van zowel de senioren- als jeugdspelers, zullen worden benaderd om deel te 
nemen met een team aan de competitie van de BBF wanneer ze het juiste spelniveau en de juiste 
wedstrijdmentaliteit bezitten. Deze zullen hiervoor benaderd worden door of in overleg met 
trainers/begeleiders. Het spelen van competitie wordt sterk bevorderd/gestimuleerd vanuit de 
vereniging. Het spelen van competitie bindt leden aan de vereniging en vergroot de kans op 
doorstroom vanuit de jeugd naar de seniorenafdeling op maandagavond.  
 
Ad. d. 
BC Argus zorgt voor voldoende (gediplomeerde) trainers, waar wenselijk worden deze ondersteund 
door trainingsassistenten danwel jeugdbegeleiders, zulks  binnen de financiële mogelijkheden van de 
vereniging. Voor deelname aan (extra) trainingen wordt aan de spelers/leden die daar gebruik van 
maken een extra vergoeding gevraagd bovenop de contributie. De junioren zijn verplicht om deel te 
nemen aan training. Het volgen van trainingen door competitie spelers van de senioren is weliswaar 
niet verplicht, maar wel gewenst. Nieuwe seniorleden op maandagavond zullen uitdrukkelijk worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de training. (half-)jaarlijkse evaluatie van de trainingen met de 
trainers moet informatie opleveren voor verbetering van de trainingen. 
 
Ad. e 
Het aantal seniorleden kan groeien tot ca.100 leden. Uitgangspunt is dan een grootte van de 
seniorengroep op maandagavond van 65 à 70 spelers en op donderdagochtend 25 à 30 spelers. 
Binnen de maandag avond groep wordt een competitiegroep nagestreefd van 20 à 30 spelers (4 tot 6 
teams). Het aantal jeugdleden kan groeien tot ca.70 leden, verdeeld over twee jeugdgroepen van 
ieder maximaal 30 tot 35 leden. De grootte van de competitiegroep wordt nagestreefd over de twee 
jeugdgroepen is 20 à 30 spelers (maximaal 5 competitieteams waarvan 2 minioren teams). Het spelen 
van competitie zal voor de tweede jeugdgroep (vanaf ca. 12 jaar) flink worden gepromoot.  
Hierbij geldt dat de groei daar naartoe tussentijds enkele keren geëvalueerd zal worden om een 
goede balans tussen aantal leden enerzijds en beschikbare zaalcapaciteit anderzijds te blijven 
waarborgen. 
 
Deze beoogde ledenaantallen zullen worden nagestreefd door een actieve ledenwerving. Deze 
werving vindt plaats door goede vindbaarheid via internet, een actuele, wervende website, het gericht 
verspreiden van flyers, berichtgeving in huis-aan-huisbladen, mond-tot-mondreclame (uitnodigen van 
vrienden/buren/vriendjes en vriendinnetjes/familieleden/collega’s of andere introducés, de 
badmintoninstapweken, website,  deelname aan Sjors sportief of andere vormen van ‘sportstimulering’ 
vanuit  de gemeente, BBF of anderszins).  
Ledenwerving is deels maatwerk waarbij de beschikbare zaalcapaciteit en de bereikte omvang van de 
vereniging maatgevend is. 
 



 
Ad. f. 
Het financieel beleid is afgestemd op de behoefte van de vereniging. De contributie van zowel jeugd- 
als seniorleden is een standaard contributie, met een toeslag voor het volgen van (extra) trainingen.  
De neveninkomsten kunnen komen uit diverse vormen van sponsoring vanuit het sponsorplan, 
adverteerders,, inkomsten uit verkoop aan eigen leden op de eigen speelavonden, 
www.sponsorkliks.nl en anderszins. Activiteiten die worden georganiseerd zoals toernooien en 
bindings- gezelligheidsactiviteiten hoeven niet persé kostendekkend te worden georganiseerd. Hiertoe 
zal jaarlijks een budget worden begroot danwel gereserveerd.  
 
Ad. g. 
Het dragen van een Clubtenue is verplicht bij het spelen van competitie. Uitgangspunt is aanschaf van 
het clubtenue voor eigen rekening. Een bijdrage vanuit het sponsorplan kan overwogen worden vanuit 
het bestuur.  
Activiteiten worden zo mogelijk afgesloten een nazit in de gehuurde accommodatie om de onderlinge 
binding te versterken.  
 
Ad. h.  
De volgende kaderfuncties worden onderscheiden: bestuursfuncties, trainers en assistent-trainers/ 
jeugdbegeleiders, teambegeleiders en leden die al dan niet op structurele danwel incidentele basis 
zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten. Er zijn op dit moment geen onderscheidende 
commissies, bijvoorbeeld een technische, sponsor- of jeugd commissie. 
 
Waar mogelijk wordt de belangstelling voor invulling van een functie onder leden en ouders verkend. 
Indien wenselijk kan worden nagegaan of gerichte cursussen nodig zijn. Leden kunnen ook per 
activiteit gevraagd worden om een bijdrage te leveren. Dit is meer laagdrempelig, schept minder 
verplichtingen. Ook kunnen mensen worden gevraagd die geen (actief) lid zijn van BC Argus. Hierdoor 
worden leden en ook niet leden meer bij het reilen en zeilen van de vereniging betrokken.  

 
BC Argus hanteert het volgende aanname beleid voor assistent trainers om ernstige problemen 
voorkomen: 
We houden een kennismakingsgesprek. 
We checken referenties. 
We vragen een VOG aan en herhalen dat elke 2 jaar. 
We maken de begeleider bekend met de gedragsregels die BC Argus hanteert en laten de begeleider 
hiervoor tekenen. 
 
Voorts biedt de vereniging stagemogelijkheden aan leden (in het kader van een relevante opleiding of 
een maatschappelijke stage. 
 
Ad. i. 
Een aanspreekpunt voor (nieuwe) leden op de speelavonden is belangrijk voor een goede opvang. 
Het inschrijfformulier uitreiken aan nieuwe leden en het verstrekken van achtergrondinformatie over de 
gang van zaken binnen de vereniging is in principe een eerste verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden worden door bestuursleden en jeugdbegeleiders 
actief aangesproken over hun eerste ervaringen. Uitgangspunt hierbij is dat BC Argus wil uitstralen dat 
we als vereniging serieus aandacht voor elk lid hebben en dat ze er direct bij horen. Daarbij vinden we 
dat ieder bestaand lid zijn eigen verantwoordelijkheden heeft om met andere leden te spelen.  
 
Overige zaken die van belang zijn voor een goed functionerende badmintonvereniging: 

 spelen met goede shuttles en deze zo nodig op tijd vervangen. 

 uitbreiding van speelmogelijkheden overdag is mogelijk – en daarmee ook een groei van de 
vereniging - indien er een groep 55-plussers/vutters is die geïnteresseerd is om overdag te 
gaan spelen. Deze groep kan toegevoegd worden aan de huidige donderdagochtendgroep. 

 
Ad j: 
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen BC Argus het eerste aanspreekpunt voor iedereen 
die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag 
(agressie, pesten, discriminatie. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon gaat uit 
van de waarheid en beleving van de melder. Hij/zij staat achter en naast de melder en doet niets 



zonder de melder. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld wel samen met de melder in gesprek met 
de aangeklaagde, of zorgen voor een bemiddelaar. De voorzitter is aanspreekpunt voor de VCP. 
 
De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van 
leden en ouders van jeugdleden die met een melding van ongewenste omgangsvormen tijdens 
activiteiten van BC Argus bij de vertrouwenspersoon komen. Het analyseren van voorvallen samen 
met de melder en adviseren hierover en zo nodig de verwijzing naar professionele hulpverleners  

 
 
Opgemaakt en besproken op 22 juni 2016 
 
Actualisatie per 14 september 2016 
Actualisatie per 7 maart 2017 
 
Actualisatie per 14 november 2017 


