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Inleiding 
BadmintonClub Voorburg (BCV) is een badminton-vereniging. Die samenvoeging 

van twee woorden is een nauwkeurige beschrijving van de manier waarop de club 

beleefd wordt. De kracht van BCV, nu en in de toekomst is de combinatie van een 

gezellige en sociale vereniging met sportieve ambities voor alle leden die willen 

presteren in de competitie. Onze leden hebben de ambitie om hun badmintonspel 

te verbeteren, ieder op zijn of haar eigen niveau. 40% van de leden traint, ongeveer 

1/3 speelt competitie. De club doet haar best die ambitie te ondersteunen en het 

potentieel te realiseren. We vragen inzet, en leveren faciliteiten. ‘Je best doen’ hoort 

erbij. Bij BCV wordt wat van je verwacht en daar krijg je wat voor terug: een fijne 

club waar je graag bij hoort.  

De slogan van de vereniging is. 

Bij BCV doe je mee! 

Het meerjarenplan 2016-2019 was doelgericht, met een vertaling naar een 

activiteitenplan. In het nieuwe plan 2019-2022 gaan we na of de doelen zijn 

gehaald, herhalen we de ambities die actueel zijn en zetten we in op nieuwe 

speerpunten. 
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Reflectie op doelstelling van het meerjarenplan 2016-2019 
Het meerjarenplan 2016-2019 was erop gericht om in 2019 de volgende 

doelstellingen te bereiken: 

1. Om financieel gezond te blijven: een ledental dat past bij onze faciliteiten; 

(op basis van een sporthal met 9 banen, 2 speelavonden per week, en 

competitie op zondagochtend gaan we uit van een passend ledental van 

200); 

2. Om leden te binden: tevreden clubleden (uit te werken in een score op 

enquêtevragen); 

3. Om de cohesie zo groot mogelijk te maken: een grote groep vrijwilligers 

binnen BCV (uit te drukken in een percentage van het totale ledenbestand). 

De eerste doelstelling is zeker bereikt. Waar andere badminton verenigingen het 

moeilijk hebben om voldoende leden aan te trekken, blijft het ledenaantal bij BCV 

mooi constant of stijgt het zelfs gering. Per 01/01/2019 zitten we bijna op het 

gewenste ledenaantal. Idealiter zouden we nog wat meer jeugdleden willen 

aantrekken.  

De tweede doelstelling, het binden van tevreden leden, lijkt ook goed te lukken. We 

hebben echter recentelijk geen enquêtes meer gehouden om de tevredenheid van 

de leden te peilen.  

De derde doelstelling, het vergroten van de cohesie door een grote groep 

vrijwilligers, lukt nog niet goed genoeg. Een trouwe groep van ca. 30 vrijwilligers zorgt 

er met veel enthousiasme voor dat alles blijft draaien, maar idealiter willen we meer 

leden inzetten als vrijwilliger om de last op de huidige groep te verminderen. 

Daarnaast willen we graag de groep met recreanten meer betrekken bij 

vrijwilligerstaken en activiteiten. 

De eerste twee doelstellingen blijven actueel, maar vereisen momenteel geen 

bijzondere aandacht. De derde doelstelling zal opnieuw een focuspunt worden in 

het plan voor de komende drie jaar. 
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Nieuwe doelstelling van het meerjarenplan 2019-2022 

1 Nieuwe taakgerichte organisatie met meer vrijwilligers 

Om de werklast op de huidige groep met toegewijde vrijwilligers te verkleinen willen 

we op zoek naar meer vrijwilligers. Echter is het dan wel noodzakelijk om dit 

aantrekkelijker te maken. Hiervoor hebben we een nieuw organisatieschema 

bedacht dat op de volgende pagina is weergegeven. In dit schema blijven huidige 

commissies die momenteel goed draaien bestaan, maar worden onder andere TC 

taken en administratieve taken gesplitst in afzonderlijke taakpakketten.  

Om meer vrijwilligers te werven willen we het stappenplan van de workshop “Meer 

vrijwilligers in kortere tijd” volgen: 

1. Inventarisatie vrijwilligerstaken en een vacaturelijst maken; 

2. Een positief imago creëren; 

3. Een wervingsactie aankondigen en leden (en eventueel ouders) benaderen; 

4. Aan de slag gaan met de nieuwe vrijwilligers; 

5. Een vrijwilligersbeleid met haalbare doelen opstellen. 

Om de groep vrijwilligers te begeleiden en motiveren willen we in ieder geval een 

nieuwe vrijwilliger coördinator/scout aanstellen. Dit is geen manager of 

leidinggevende die de vrijwilligers aanstuurt in hun taken, maar een persoon die het 

bestuur en de club helpt om geschikte mensen te vinden bij de vrijwilligerstaken. Het 

vinden van een dergelijke coördinator zal door het bestuur worden opgepakt. De 

concrete taken van de vrijwilliger coördinator zijn om nieuwe vrijwilligers te werven, 

rollen met mensen te matchen, te kijken of de actieve vrijwilligers nog doen wat ze 

leuk vinden en dan eventueel het takenpakket aan te passen en om de vrijwilligers 

meer waardering geven voor hun inzet voor de club. Met het stappenplan worden 

de benodigde rollen al geïdentificeerd, maar waar nodig kan dat in de toekomst 

veranderen. 

De vrijwilligersrollen, taken en een jaarplanning willen we gaan integreren in het 

“BCV Master Boek”. Denk daarbij aan een spreadsheet die met zo veel mogelijk 

automatisering repetitieve elementen in de jaarplanning eenvoudig opnieuw kan 

inplannen, een overzicht geeft van wat er allemaal moet gebeuren en wie daar 

voor verantwoordelijk is. Als we deze spreadsheet vervolgens koppelen aan vormen 

van communicatie richting de vrijwilligers weten zij op elk moment precies waar ze 

aan toe zijn. Daarnaast is het voor nieuwe vrijwilligers helder voor welke rollen we 

nog nieuwe mensen zoeken en wat voor concrete taken daarbij horen. 

De komende drie jaar gaan we eraan werken om dat beeld te realiseren en zo 

pakken we meerdere problemen tegelijkertijd aan zorgen we dat BCV bij blijft in de 

nieuwe digitale wereld. 
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2 Maatschappelijk verantwoord verenigen 

Als sociale badminton vereniging willen we bijdragen aan maatschappelijk 

verantwoord verenigen (MVV). Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten 

en doelen: 

• Wij willen als vereniging toegankelijk en gastvrij zijn. 

• Wij sluiten ons aan bij initiatieven uit de omgeving. We doen geen onredelijke 

investeringen om dingen mogelijk te maken. We streven naar reële ambities 

en acties in onze plannen die daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

• Wij stellen ons open voor iedereen en willen voor mensen met een beperking 

zoeken naar mogelijkheden om bij ons te komen badmintonnen. We gaan 

echter niet specifiek opzoek naar bepaalde doelgroepen. 

• Wij richten ons op lokale activiteiten, die in beginsel sport gerelateerd zijn of 

de zichtbaarheid van de vereniging vergroten, in samenwerking met onder 

andere S&W en de gemeente. Per activiteit of verzoek beoordelen wij of dit 

onze vereniging ook voldoende oplevert. 

• We oriënteren ons op nieuwe samenwerkingen, ontwikkelingsmogelijkheden 

en kansen in de omgeving. Hiervoor schakelen we hulp in van professionele 

organisaties.  

• Wij richten ons met de Sportclub Academy op het betrekken van onze jeugd 

bij vrijwilligerstaken binnen de vereniging op een maatschappelijk 

verantwoorde manier. 

3 Nieuw trainingsbeleid 

Omdat de opkomst bij de trainingen de afgelopen jaren is teruggelopen willen we 

een nieuwe impuls geven aan de trainingen. Het budget van BCV voor trainingen is 

echter relatief klein. Om een dure trainer te kunnen veroorloven voor al onze 

trainingen zouden de bijdragen van leden, voor training of als contributie, onredelijk 

snel stijgen. In plaats daarvan gaan we op zoek naar een tussenoplossing. We willen 

wel een goede trainer aantrekken die de groep kan motiveren en iedereen kan 

helpen om zijn of haar spel naar een hoger niveau te brengen. Om toch alle jeugd, 

senioren en recreanten groepen van goede training te voorzien willen we ook eigen 

leden in zetten om trainingen te geven, onder begeleiding van meer ervaren 

trainers. Bovendien willen we de selectietraining op vrijdag laten vervallen en 

volledig inzetten op een kwalitatieve training op de maandag avond. 
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Financiën 
De financiële uitgangspunten van BCV zijn: 

• We schrijven al onze leden in als bondslid; 

• Vaste kosten worden ‘hoofdelijk omgeslagen’ in de standaard contributie; 

• We volgen het beleid van BNL in onze contributiestructuur. Variabele kosten 

worden verdeeld op basis van ‘de gebruiker betaalt’, tot een acceptabel 

maximum; 

• We zijn concurrerend ten opzichte van badmintonverenigingen in de regio; 

• We werken aan inkomstenbronnen naast contributie om de kosten te dragen; 

• Trainers hebben bij BCV een schriftelijk vastgelegde overeenkomst, hierdoor 

worden financiële risico’s beheerst; 

• Kosten voor zaalhuur worden beperkt door flexibele inhuur op basis van het 

gebruik. 

• We blijven voorzichtig begroten, door bijvoorbeeld het open toernooi 

neutraal te begroten en geen onzekere subsidies en sponsoring te begroten. 

Status in januari 2019 

• Al onze leden worden ingeschreven bij de bond; 

• We zijn ten opzichte van verenigingen in de regio concurrerend; 

• Competitie, training en shuttles worden nu voor een beperkt deel betaald uit 

algemene inkomsten. De bijdragen die we voor losse diensten vragen zijn 

grotendeels kostendekkend en het verschil wordt uit de standaard contributie 

betaald; 

• Momenteel geen actieve sponsorcommissie om contacten aan te halen en 

(nieuwe) samenwerking te onderzoeken; 

• Trainerscontracten zijn deels gerealiseerd. 

Te ondernemen activiteiten 

1. Zorgen voor eenvoudige en controleerbare financiële processen. Deze actie 

is ongoing, het initiatief gaat hiervoor uit van de penningmeester; 

2. Ledenwerving, acties voor ledenbehoud (open dagen, werving via scholen, 

gebruik van social media, etc.). Deze actie is ongoing, de werving via scholen 

wordt opgepakt via clinics en de PR-commissie onderzoekt het uitbreiden van 

onze social media; 

3. Werken aan inkomstenbronnen naast contributie (sponsoring, losse acties, 

‘vrienden van BCV’, subsidies etc.). Deze actie is ongoing, sponsoring en het 

verkrijgen van subsidies (o.a. voor maatschappelijk verantwoord verenigen) 

wordt momenteel door het bestuur opgepakt; 

4. Elke trainer werkt onder contract. Dis is in concept gereed, het doel voor de 

definitieve realisatie is eind 2019. Actie is belegd bij de TC, maar uiteindelijk is 

de voorzitter contractverantwoordelijk;  

5. Voor de vaststelling van de contributie toetsen we de ‘concurrentiepositie’ in 

de regio. Deze actie is ongoing, dit gebeurt jaarlijks voor de vaststelling van 

de contributie. Het initiatief hiervoor ligt bij de penningmeester. 
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Sportieve Ambitie 
BCV wil zowel een prestatiegerichte als gezellige vereniging zijn. We vinden beide 

aspecten van BCV even belangrijk (dat de sportieve ambitie als eerste wordt 

beschreven wil niet zeggen dat we de sociale aspecten minder belangrijk vinden). 

We vinden dat we op sportief niveau een uitdagend perspectief moeten neerzetten, 

iets om naar te streven voor de hele vereniging. Daarnaast organiseren we jaarlijks 

een open toernooi, waarmee we onze sportieve ambitie ook buiten de club laten 

zien De ambitie beschrijven we in termen van groei (individueel en als team) en niet 

als concreet te bereiken niveau. We vinden het belangrijk dat mensen bij BCV de 

motivatie vinden om te kunnen spelen op het niveau waar ze naartoe willen 

groeien. Dat biedt uitdaging en zorgt ervoor dat mensen bij BCV willen blijven 

spelen. 

Uitgangspunt van BCV is dat iedereen moet 

kunnen groeien. Dit geldt voor jeugd en voor 

senioren. Resultaten in training en competitie, en 

ambitie van de speler zelf, zijn daarbij belangrijke 

input. Van de trainers wordt verwacht dat ze een 

uitspraak kunnen doen over het niveau en 

groeiverwachting van de spelers. Indeling van 

competitieteam is niet puur prestatiegericht, 

afwegingen worden gemaakt op basis van 

speelsterkte, inzet en clubbelang. 

Status in januari 2019 

• Er is training op elk niveau, maar het aantal trainende leden is afgenomen de 

laatste jaren; 

• De trainers hebben input in de teamindeling; 

• Trainers worden structureel geëvalueerd; 

• Doorgroei van jeugd naar senioren is de afgelopen jaren verbeterd, maar het 

aandeel jeugdleden is nog laag. 

Te ondernemen activiteiten 

1. Kwaliteit van training en begeleiding verhogen. Het doel is om vooral de 

kwaliteit van de training te vergroten, eventueel ten koste van de kwantiteit. 

Belangrijk is dat spelers voldoende individuele aanwijzingen krijgen en 

gemotiveerd zijn om altijd naar de trainingen komen. Hiervoor dient voor het 

seizoen 2019/2020 een geschikte trainer te worden aangetrokken; 

2. Percentage jeugdleden laten groeien. Het streven is 80 jeugdleden in 2022, 

initiatief ligt hiervoor bij de JC, bestuur als geheel is verantwoordelijk. Werving 

via scholen blijkt effectief en zal worden voortgezet. Daarnaast werkt de JC 

samen met het bestuur aan het vergroten van de zichtbaarheid van de club, 

door op zo veel mogelijke evenementen voor kinderen aanwezig te zijn om 

BCV te promoten. 
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Sociale aspecten 
BCV is een vereniging van mensen die 

• Komen om te sporten met andere BCV-ers, en 

• Komen voor het sociale aspect van het verenigingsleven.   

We zijn geen bedrijf dat badmintonvelden te huur aanbiedt, maar een club die 

openstaat voor mensen die in verenigingsverband willen sporten.  

BCV stimuleert dat iedereen erbij hoort, en organiseert dat iedereen (leden en 

ouders) zich voor de vereniging kan inzetten. We vinden dat de motivatie om voor 

de club de handen uit de mouwen te steken uit de leden zelf moet komen, en we 

kiezen er niet voor om bijdragen verplicht te stellen of financieel te verrekenen. 

Status in januari 2019 

• Er wordt een aantal sociale activiteiten georganiseerd. De opkomst is vooral 

nog beperkt bij de groep recreatieve spelers op vrijdag avond; 

• Afwisseling van 'groepen' tijdens vrij spelen is beperkt; 

• Er is een kantine die redelijk wordt bezocht; 

• Er is niet altijd bij iedereen oog voor het eerlijk rouleren over de banen.  

• Clubnieuws wordt gedeeld via de nieuwsbrief, website en sociale media. 

• Er is aandacht voor het welzijn van de leden in de zaal en buiten de zaal, 

onder andere door recent een selecte groep leden te instrueren in reanimatie 

via een workshop, een gedragscode op te stellen en een 

vertrouwenspersoon aan te stellen. 

Te ondernemen activiteiten 

1. We gaan meer leden betrekken bij (het organiseren van) sociale activiteiten, 

in het bijzonder laagdrempelige activiteiten voor en door recreanten; 

2. Regels ten aanzien van rouleren over de baan maken we bij iedereen 

bekend, en daar mogen de leden elkaar ook op aanspreken. Rouleren blijft 

een eigen initiatief en wordt niet opgelegd; 

3. Er komen meer laagdrempelige sociale activiteiten binnen de zaal en 

kantine; 

4. Er komt een regelmatig terugkerend seniorenkamp, met een nader te 

bepalen frequentie. 

Voor deze acties ligt het initiatief primair bij de Activiteitencommissie. Het ligt voor de 

hand dat ideeën voor verschillende eenmalige activiteiten door vrijwilligers apart 

worden opgepakt, maar de AC zal het initiatief nemen om deze vrijwilligers hiervoor 

te benaderen. 
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Faciliteiten 
Dit hoofdstuk gaat over de faciliteiten die BCV aan haar leden aanbiedt. De 

faciliteiten zijn berekend op een niveau van dienstverlening voor een vereniging van 

ongeveer 200 leden. Speelavonden zijn steeds op een en dezelfde locatie. BCV wil 

een veilig sportklimaat bieden. 

Status in januari 2019 

• De sporthal omvat 9 banen, training omvat maximaal 4 banen in de zaal 

• We hebben ad-hoc overleg waar nodig met de beheerder; 

• Nieuwe clubkleding wordt geregeld voor seizoen 2019/2020, competitieteams 

spelen in clubtenue; 

• We organiseren een open toernooi;  

• Plastic shuttles (aantal en kwaliteit) zijn vaak aanleiding tot klachten; 

Te ondernemen activiteiten 

1. We hebben ad-hoc overleg waar nodig met de beheerder. Initiatief hiervoor 

ligt bij het bestuur; 

2. Plastic shuttles worden frequenter aangevuld of vervangen. Indien 

noodzakelijk wordt dit als specifieke taak aan een vrijwilliger toegewezen; 

3. Er komt beleid op gedragsregels voor trainers en begeleiders. Wij conformeren 

ons aan de gedragsregels van NOC*NSF. Voor onze vrijwilligers met interactie 

met de jeugd vragen we een VOG aan; 

4. In de periode 2019-2022 is het uitgangspunt dat alle competitieteams in 

dezelfde clubkleding spelen. Om dat te realiseren leggen we een relatie met 

een sportkledingleverancier die korting op kleding aanbiedt en optreedt als 

shirtsponsor. 
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Omgeving 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we met de externe partijen omgaan waar 

BCV een relatie mee heeft en hoe we ons naar buiten toe presenteren. We willen 

een relevante partij zijn in de relatie met gemeente, andere 

badmintonverenigingen, andere sportverenigingen, sponsoren, en de bond.  

Status in januari 2019 

• Er is ad-hoc overleg met vertegenwoordiging van de gemeente; 

• Er is geen informeel periodiek overleg tussen voorzitters van regionale 

badmintonverenigingen in het kader van 'flagship' beleid van de 

badmintonbond. Het flagship bleek een Titanic te zijn, bij BNL moet iemand 

een nieuwe wind in de zeilen blazen om dit verder te helpen; 

• Er is ad-hoc contact met andere, niet-badminton sportverenigingen; 

• Zichtbaarheid van BCV in Leidschendam-Voorburg is ingeregeld door 

aanwezigheid van de club op verschillende bijeenkomsten, en contacten 

met de pers; 

• Er zijn ad-hoc contacten met de Badmintonbond en jaarlijkse vergaderingen 

worden bijgewoond door het BCV bestuur; 

• Er is een eenduidige huisstijl. De website is vereenvoudigd. 

Te ondernemen activiteiten 

1. Wij sluiten ons aan bij initiatieven uit de omgeving, conform de doelstelling 

met betrekking tot maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV). 

 


