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Inleiding. 
Dit is het beleid van BC Woodpecker, in voorliggende periode is er geen beleid vastgelegd.  
Wat niet wil zeggen dat er geen beleid was. Het huidige bestuur streeft er naar om het huidige beleid 
verder uit te bouwen. 
 
Enkele behaalde resultaten die deze basis vormen voor BC Woodpecker:   

 Structuur in de bestuursvergadering middels een 2 maandelijkse bijeenkomst, die 5 tot 6 maal 
per jaar plaats vinden. 

 De zelfstandig functionerende technische commissie (TC) binnen de vereniging. 

 De Jeugdcommissie die met veel enthousiasme de jeugdafdeling laat floreren.  

 De vereniging is financieel gezond met een verantwoorde reserve. 

 De naamsbekendheid van BC Woodpecker is al tientallen jaren groot. 

 De betrokkenheid bij de Regionale Badmintonbond Breda. 
 
Sinds het najaar 2016 is het leden aantal bij de Senioren tot een maximum gestegen van 80 leden. Bij 
de jeugdafdeling is juist een daling waar te nemen, ondanks deze daling is BC Woodpecker nog 
steeds de grootste jeugdafdeling in de regio. De vereniging dient hier over de hele linie in haar beleid 
rekening mee te houden. 
 
 

Beleid. 
Naast bovengenoemde resultaten, blijven ook de bestaande uitgangspunten van kracht in ons beleid: 

 het zijn van een vereniging die de badmintonsport op recreatief en competitief niveau nastreeft; 

 zich op krachtige wijze positioneren in de regionale recreatieve badminton omgeving; 

 het bevorderen van onderlinge contacten, het ondersteunen en stimuleren van haar leden met 
betrekking tot badminton. 

 
Het beleid dient bij te dragen aan het bestaansrecht van de vereniging en dienen toegepast te worden 
op wat de leden verwachten van de vereniging in deze tijd. 
 
De drie beleidspunten van BC Woodpecker voor de komende 3 jaar: 
 
1) Samenbrengen van spelplezier en individuele groei 
BC Woodpecker wil spelkwaliteit / individuele groei  en spelplezier bij elkaar brengen, omdat deze 
elkaar kunnen versterken.  
Dit willen we bereiken door trainingen te verzorgen voor alle spelniveaus en onderlinge 
toernooi/wedstrijd vormen gecoördineerd door de TC.  
De activiteitencommissie organiseert nevenactiviteiten om naast het badmintonspel op een andere 
manier onderlinge contacten te versterken. 
 
2) Een toegankelijke vereniging 
BC Woodpecker is en blijft de open en toegankelijke badmintonvereniging voor junior en senior leden, 
toekomstige leden, RBB en collega verenigingen. Spontaniteit en respect zijn de pijlers voor een 
prettige badminton omgeving voor de diverse spelniveaus en culturen.  
Het bestuur draagt er zorg voor dat een goede opvang en begeleiding van nieuwe leden gedurende 
de eerste spelavond is geregeld. 
De website dient toegankelijk en up to date te zijn qua inhoud en techniek.  
 
3) Ontwikkeling Badmintonsport 
Trainingen worden verzorgd door bij voorkeur gekwalificeerde trainers en begeleiders. Activiteiten om 
de badmintonsport in zijn totale omvang te laten zien worden regelmatig georganiseerd. 
Jeugdbegeleiders en/of leden worden gestimuleerd om cursussen tot badminton begeleider / trainer te 
volgen.  
Bij de jeugd is tenminste 1bij voorkeur gecertificeerde trainer aanwezig.  
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Normen en waarden. 
Respect, Vriendschap en Fair Play 
Ieder lid van BC Woodpecker moet zich prettig, veilig en gerespecteerd voelen. Iedereen moet in zijn 
vrije tijd veilig kunnen samenkomen en sporten zonder in aanraking te komen met ongewenst gedrag, 
in welke vorm dan ook. Leden houden zich aan regels van waarden en normen in de sport. 
Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag past niet bij onze vereniging. Dit geldt voor zowel de 
minder- als de meerderjarige leden. 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we bijvoorbeeld beledigingen, pesten, discriminatie, 
bedreiging, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Leden spreken elkaar hierop aan 
maken hier melding van bij het bestuur en/of bij de daartoe geëigende instanties.  
Via het lidmaatschap van de RBB is Woodpecker lid van Badminton Nederland. Badminton Nederland 
heeft een bondsbeleid geformuleerd teneinde een veilig sportklimaat te creëren en goede begeleiding 
te bieden. Dit beleid dient als grondslag en leidraad. De vereniging zal haar beleid hier met regelmaat 
op toetsen. 

Bestuur en ondersteunende vrijwilligers. 
Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, penningmeester, secretaris. 
De secretaris wordt ondersteund door een ledenadministratie. 
Daarnaast zijn er vier commissies welke het bestuur ondersteunen in de uitvoering van diverse 
activiteiten. 
 

Algemene bestuurstaken. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voldoen een de vigerende wet en regelgeving. 
Het bestuur draagt zorg voor onder andere relevante contracten, verzekeringen 
zaal/verlichting/netten/palen, zaaldienst en kastsleutelbeheer. 
 

Commissies. 
Om de hierboven genoemde doelstelling in de praktijk te kunnen brengen heeft het bestuur drie 
commissies aangesteld en enkele ondersteunende vrijwilligers met ieder een eigen 
verantwoordelijkheid in de uitvoering van bovenstaande beleid. 
Iedere commissie legt verantwoording af omtrent het uit te voeren beleid en de behaalde resultaten 
aan het bestuur. Indien er afgeweken wordt van het beleid wordt dit op voorhand gecommuniceerd 
met het bestuur en achteraf in de jaarlijkse ALV.  
Terugkoppeling is geborgd in de bestuursvergaderingen en doormiddel van verslaglegging van de 
bijeenkomsten met een frequentie die passend is voor de commissie. 
 
PR commissie.  
De Publieke Relaties worden door deze commissie verzorgd. 
De PR commissie heeft als doel om de vereniging op een juiste en verantwoorde wijze naar de leden 
en de buitenwereld te presenteren. 
De aandachtspunten zijn contacten met sponsoren, publicaties in de media, website beheer en interne 
communicatie middelen zoals een nieuwsbrief, het shirtjes beleid. 
 
Jeugdcommissie.  
De jeugdcommissie zal op haar manier de jeugdspelers stimuleren om hun (naar behoefte) zoveel 
mogelijk technische en/of tactische vaardigheden eigen te laten maken, om daarmee hun spelplezier 
te vergroten.  
 
Deze jeugdcommissie dient "breed” van samenstelling te zijn alsook de nodige bevoegdheden te 
hebben om een en ander In goede banen te kunnen leiden. Voor jeugdcommissie leden is het 
essentieel dat zij duidelijk affiniteit hebben met jeugd. Alle trainers en begeleiders bij de jeugd hebben 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
  
Samenstelling :  
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 Trainer, (bij voorkeur SL3) 

 Vrijwilligers, (waarvan tenminste 1 ouder) 

 Bestuurslid, (voorzitter van de Jeugdcommissie) 
  
 
 
 
 
De jeugdcommissie geeft invulling aan:  

 Badminton-opleiding 
De jeugdcommissie draagt zorg voor  het organiseren van evenementen zoals bijvoorbeeld 
training, intern toernooi, etc., etc. Kortom activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de 
sportieve ontwikkeling.  
 
De jeugdcommissie dient rekening te houden met voor badminton belangrijke eigenschappen, 
waarop kinderen van elkaar verschillen zoals: leeftijd, ervaring, aanleg en ambitie. 
Het begeleiden zal zoveel mogelijk rond deze vier kenmerken worden opgebouwd, door 
spelers met gelijke kenmerken te koppelen. Het eventueel vormen van groepen met gelijke 
kenmerken zal gebeuren naar inzicht van de jeugdcommissie met een zwaarwegend advies 
van de trainer.  
 
Jeugd met de ambitie om badminton op hoger niveau te spelen wordt gestimuleerd deel te 
nemen aan de Badmintonschool te Breda. 
 

 Competitie en extern toernooi deelname 
De Jeugdcommissie maakt jaarlijks beleid op deelname aan de NBB jeugdcompetitie en 
eventuele externe toernooien. 
 

 Passende activiteiten 
Per jaar wordt een bedrag begroot dat aangewend zal worden om (seizoengebonden) 
nevenactiviteiten mogelijk te maken waarbij spelplezier en ontspanning de kernwoorden zijn. 
De jeugdcommissie geeft in de bestuursvergadering input aan de penningmeester omtrent 
benodigde financiële middelen. 

 

 Integratie jeugdleden binnen BC Woodpecker (Senioren) 
Doorstroming van de junioren naar de senioren is van belang voor de eigen vereniging maar 
zeker ook voor de badmintonsport in het algemeen. De overgang van junior naar senior vindt 
voor het jeugdlid plaats in een emotioneel onstabiele periode gerelateerd aan de groei naar 
volwassenheid. De jeugdcommissie dient als vertrouwde omgeving de basis te zijn voor deze 
jong volwassenen en ze te ondersteunen waar mogelijk in hun ontwikkeling en groei. 
 
De overgang naar de senioren is gerelateerd aan de leeftijd van 18 jaar. Op het moment dat 
voor de ontwikkeling van het jeugdlid een vervroegde vrijstelling voor spelen bij senioren moet 
komen, wordt dit besproken door de jeugdcommissie en bestuur.  
Begeleiding naar / bij senioren is een taak voor jeugdcommissie en bestuur. De 
jeugdcommissie draagt, in overleg met het bestuur, zorg voor een communicatie naar jeugdlid, 
ouder en senioren dat er een overgang plaats gaat vinden. 
 
Van alle senioren wordt verwacht dat zij open staan voor het spelen van wedstrijden met een 
dergelijk jeugdlid.  

 
Technische commissie.  
De technische commissie (TC) heeft als primaire doel om de leden te ondersteunen in het zich verder 
ontwikkelen in de badmintonsport. De benodigde financiële middelen worden jaarlijks begroot door 
input te geven aan de penningmeester in de bestuursvergadering. 
Hiervoor heeft de TC onderstaande speerpunten: 

 Shuttle beheer. 
Het bestuur wordt door de TC geadviseerd in de te gebruiken shuttles. De TC draagt zorg 
voor de aanwezigheid van kwantitatief en kwalitatief goede shuttles. 
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 Training Senioren. 
Jaarlijks wordt er geïnventariseerd welke trainingsbehoefte er is onder de seniorleden. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende spelniveaus (beginner, gevorderde en 
vergevorderde spelers) en de ambitie (recreant en wedstrijdspeler) 

 

 Competitie mogelijkheid. 
Contacten met de Regionale Badmintonbond Breda (RBB) worden onderhouden door 
bijeenkomsten bij te wonen en gevraagd en ongevraagd input te geven in beleidszaken. 
 
Jaarlijks vindt er een inventarisatie plaats onder de leden naar de behoefte van het spelen van 
competitie en verzorgt de inschrijving en verdere begeleiding. 

 

 Organiseren van interne en externe toernooien. 
Het externe BC Woodpecker toernooi is al sinds jaar en dag een zeer gewaardeerd en 
uitermate goed bezocht toernooi. De organisatie is in handen van de TC met ondersteuning 
vanuit het bestuur. 
 
Gedurende het seizoen worden enkele interne toernooien georganiseerd. Hierbij is tenminste 
één intern toernooi gericht op spelplezier en ontspanning en tenminste één intern toernooi 
gericht op spelontwikkeling en ambitie. 

 
Activiteitencommissie.  
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van (feestelijke en/of creatieve) 
activiteiten. Het primaire doel is om naast de badminton(training) inspanning ook een ontspannende 
activiteit te hebben waar leden op een andere manier met elkaar in contact komen. De benodigde 
financiële middelen worden jaarlijks begroot door input te geven aan de penningmeester in de 
bestuursvergadering. 
 
De activiteitencommissie heeft onderstaande speerpunten om het algemeen verenigingsbeleid te 
ondersteunen. 
 

 Jaarlijkse activiteiten. 
o Ondersteunen jeugdafdeling met badminton gerelateerde neven / feestactiviteiten 
o Bedankavond vrijwilligers, commissieleden en bestuur. 

 

 Lustrumfeest. 
Ieder lustrumjaar wordt de activiteitencommissie gevraagd een passend feest te organiseren. 
Financiële middelen zijn afhankelijk van het beschikbare budget. Het bestuur laat tijdig weten 
welk budget beschikbaar wordt gesteld. 

 
 
 
 
 


