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Missie

Alle competitieteams in de najaarscompetitie
spelen met veren shuttles en ook alle trainingen

Het bevorderen van de beoefening van badmin-

voor competitiespelers worden uitsluitend met

ton in Rotterdam binnen clubverband, voor jeugd

veren shuttles aangeboden: dit bevordert het

en volwassenen, en voor zowel recreatieve als

spelniveau van spelers, is een ontwikkeling die

competitieve niveaus.

meerdere badmintonverenigingen beginnen in
te zetten en komt bovendien de inhoud en plan-

Doelstellingen

ning van de trainingen ten goede. Indien bij
spelers toch een sterke wens bestaat om met
plastic shuttles te spelen, kan hier bij competitie-

Succesvol in de badmintoncompetitie

wedstrijden van worden afgeweken (dus niet bij

De najaarscompetitie biedt de clubleden de

de trainingen).

mogelijkheid hun krachten met andere verenigingen te meten en daarmee hun eigen spel te

Vanuit Badminton Nederland is het verplicht om

verbeteren. Dit is een krachtige stimulans in de

uniforme kledij te dragen tijdens competitiewed-

beoefening van de sport, terwijl Badmintonclub

strijden. Badmintonclub Asterix Rotterdam dient

Asterix Rotterdam als club bekendheid krijgt. Dit

daarom competitiespelers te verplichten om in

kan mogelijk nieuwe spelers en sponsorkapitaal

clubkleding wedstrijden te spelen. Tevens is dit

aantrekken. Het plezier tijdens het spelen van

goed voor de uitstraling van de club. Daarnaast

competitie staat voorop. We zijn van mening dat

is dit onderdeel van de sponsorovereenkomst

het beste in de spelers naar boven komt op het

2018-2021.

moment dat hij zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen door zijn team- en clubgenoten.

Recreantenontwikkeling

We streven naar zoveel mogelijk competitie-

De recreanten worden door middel van verschil-

teams, afhankelijk van maximale zaalruimte en

lende activiteiten gestimuleerd om betrokken te

verdeeld over de verschillende divisies, in de

raken bij de vereniging, waarbij Badmintonclub

najaarscompetitie. Zo kunnen alle spelers van

Asterix zich al snel kan onderscheiden ten

Badmintonclub Asterix op eigen niveau spelen

opzichte van andere verenigingen. De verwach-

en hebben voldoende uitdaging om hogerop te

ting is dat dit een positief effect zal hebben op

komen.

het behoud van recreanten binnen de vereniging.

Activiteiten die hiervoor worden georganiseerd
zijn trainingen van een gediplomeerde trainer
voor beginners en gevorderde recreanten,
diverse interne badmintontoernooien, hussel
avonden en het organiseren van het jaarlijkse
Open Asterix Recreantentoernooi in het najaar.
Opleiding jeugd
De jeugd is net als de recreatieve en competitie
groep spelers een belangrijke tak binnen de
vereniging. De jeugdleden komen immers van
jongs af aan in aanraking met de clubcultuur. Het
is van belang dat de oudere jeugd bij de senioren
goed aansluiting vindt voor het spelen van
najaarscompetitie; zij genieten bijvoorbeeld een
voorkeursbehandeling bij de indeling van nieuwe

De jeugdleden trainen alle 45 op vrijdagavond

competitieteams en mogen deelnemen aan alle

onder leiding van een gediplomeerde trainer en

interne toernooien van de senioren van Badmin-

de jeugdcommissie. Op een andere avond trainen

tonclub Asterix.

de jeugd+ leden een keer in de week extra. Jeugd+
leden zijn jeugdleden die naast de reguliere

Alle jeugdspelers worden bij Badmintonclub

vrijdagavond-speelavond en jeugdcompetitie, ook

Asterix verplicht in het voorjaar jeugdcompetitie

nog aan een aanvullende speelgelegenheid deel-

te spelen, tenzij men het niveau van de jeugd-

nemen.

competitie is ontgroeid. Jeugdspelers worden in

We streven naar grotere capaciteit voor jeugd-

het najaar sterk gestimuleerd om regionale - en

leden zonder dat de kwaliteit ten koste gaat van

indien mogelijk nationale - jeugdtoernooien te

de kwantiteit. Bij groei van het aantal jeugdleden

spelen. Het streven is om ieder jeugdlid in de

zullen toekomstige trainingsgroepen worden

jeugdcompetitie te laten spelen met een gelijk-

ingedeeld naar speelsterkte en leeftijd.

matige verdeling over de verschillende leeftijdsklassen en niveaus.

Behoud van leden
Het ledenaantal is een goede graadmeter hoe

De huidige capaciteit voor de jeugdgroep ligt op

Badmintonclub Asterix functioneert. Elk jaar zijn

45 kinderen. Om een goede doorstroming van

er leden die om verschillende redenen opzeggen

de jeugd naar de senioren te behouden is het van

(rond 20%). Dit verloop dient zich in de loop van

belang om minstens één jeugdtraining vooraf-

elk seizoen te herstellen, zodat het ledenaantal

gaand aan de speelavond van de senioren te

jaarlijks uitkomt op minimaal 170 senioren.

plannen. Op deze manier wordt de drempel voor

De verhouding in de seniorengroep tussen com-

jeugdleden om door te stromen naar de senioren

petitieve en recreatieve leden zal evenwichtig

verlaagd, omdat het dezelfde speelavond blijft.

moeten zijn om een goede balans binnen de

Er dient strategisch te worden omgegaan met

vereniging te creëren.

de wachtlijst voor jeugdleden waarbij kinderen

De beperking van de wachttijd tot een maximum

voorrang krijgen wanneer zij in een (leeftijd of

van 30 minuten en het organiseren van open en

speelsterkte) categorie vallen waarin bij Badmin-

interne toernooien voor recreanten en competitie

tonclub Asterix kinderen tekort zijn.

spelers zijn een aantal van de kwaliteitseisen voor

het behoud van onze leden en het behoud van
het juiste evenwicht tussen competitieve en
recreatieve leden. Daarnaast zijn het regelmatig
organiseren van borrels en het jaarlijkse clubfeest belangrijke evenementen om het gemeenschappelijke clubgevoel te versterken.
Trainingen en coaching dienen bij Badmintonclub
Asterix voor alle leden op kwalitatief hoog niveau
plaats te vinden. Jaarlijks worden de prestaties
van de trainers geëvalueerd door de Jeugdcommissie en Technische Commissie waarbij de
meningen en reacties van de spelers worden
gepeild en meegewogen.
We streven naar een tweede afzonderlijke trainingsavond voor competitiespelers en andere
leden met competitieniveau. Dit is noodzakelijk
vanwege een toenemend aantal competitie

website ook een Instagram account en Facebook

spelers en doelstellingen ten aanzien van het

pagina beschikbaar om in contact te komen met

competitieniveau van de teams van Badminton-

(nieuwe) leden.

club Asterix. De wens is om ambitieuze
competitiespelers van alle niveaus tweemaal per

Via elk communicatiemiddel moet duidelijk naar

week training aan te bieden en ook reserve (en

voren komen dat potentiële leden altijd – geheel

toekomstige) competitiespelers te binden. En

vrijblijvend – tweemaal kunnen meespelen voor-

niet onbelangrijk: het ontlast de vrije speelavond

dat zij besluiten om lid te worden van de vereni-

op woensdag.

ging. Bij het niet halen van de begroting op
aantal leden worden nieuwe promotionele

Werving van leden

a ctiviteiten ingezet om deze doelstelling


De werving van nieuwe leden is - naast het

desondanks te behalen.

behoud van leden - noodzakelijk voor de continuïteit van de vereniging. Deze werving kan op

Om werving van nieuwe leden niet ten koste te

meerdere manieren worden gedaan, zoals het

laten gaan van huidige leden dienen nieuwe,

altijd aanwezig zijn van informatiefolders op de

competitie spelende leden te investeren in hun

speellocaties, de website up-to-date houden met

competitiespelniveau. Badmintonclub Asterix

relevante informatie, stimuleren van het bekend

blijft een vereniging waar spelers graag langdurig

staan als dé badmintonclub van Rotterdam, het

competitie willen spelen, waarbij Badmintonclub

organiseren van badminton in de zomermaanden

Asterix vanwege sfeer en speelsterkte aantrek-

en het aanschrijven van lokale (digitale) nieuws-

kelijk voor nieuwe competitiespelers is zonder

bladen en tijdschriften. Ook het stimuleren van

dat Badmintonclub Asterix (pro)actief nieuwe

leden van het delen van Badmintonclub Asterix

competitiespelers werft: het huidige reglement

gerelateerde zaken via social media behoort tot

van de Technische Commissie ten aanzien van de

een van de middelen om voldoende aandacht te

teamindeling is afdoende voor de toepassing van

genereren voor de vereniging. Het bestuur en de

expliciete regels voor het inpassen van en het

PR/Communicatie commissie heeft naast de

investeren in nieuwe competitiespelers.

Extra activiteiten

Jeugd-, TC- en Recreantencommissie zullen de

Om het clubgevoel te versterken en leden langer

belangrijke pijlers zijn tussen de vele commissies

aan de vereniging te binden is het van belang om

die de vereniging rijk is. Het is daarom van belang

maandelijks, naast reguliere badmintonspeel-

dat elk van deze drie commissies een direct aan-

avonden, extra activiteiten te organiseren.

spreekpunt binnen het bestuur heeft die verant-

Diverse borrels, husselavonden, zomerbadmin-

woordelijk is voor de vertegenwoordiging en

ton, het lustrumkamp, het clubtoernooi, het

belangenbehartiging van de commissie tijdens

clubfeest en diverse interne toernooien zijn hier-

bestuursvergaderingen. Daarnaast is het nood-

van voorbeelden. Ook de Open Toernooien, voor

zakelijk dat de commissies een duidelijk kader en

recreanten en voor competitiespelers, hebben

reglement kennen waarnaar gehandeld kan

hierin een belangrijke functie. De Open Toer-

worden.

nooien hebben naast het behoud van leden nog

Recreatieve, competitieve en jeugdspelers zijn

een andere doelstellingen; namelijk het vergro-

even belangrijke pijlers binnen Badmintonclub

ten van de bekendheid en goede naam van

Asterix.

Badmintonclub Asterix.
Wij staan open voor leden die geïnteresseerd zijn
Kader

in een plaats in een commissie. Commissies en

Voor alle in dit meerjarenplan genoemde doel-

het bestuur kunnen werven voor nieuwe com-

stellingen is het van belang dat er leden zijn die

missieleden, waarbij het bestuur de uiteindelijke

extra aandacht schenken aan deze aspecten en

commissieleden voor de start van het nieuwe

deze verder ontwikkelen. Met andere woorden:

seizoen benoemt. Om duidelijkheid te geven in

vrijwilligers die het op zich nemen om energie te

de activiteiten die een commissie uitvoert, dient

steken in allerlei gerichte acties. De stimulans

voor elke commissie een (openbare) taak

door het bestuur zal zijn in de vorm van sturing,

omschrijving te zijn die jaarlijks geactualiseerd

ondersteuning, evaluatie en communicatie. De

wordt.
De vereniging streeft ernaar dat tenminste 80%
van de leden tenminste twee uur per jaar zich
vrijwillig inzet voor de vereniging. Door actief
vrijwilligers te betrekken bij de vele evenementen zal de betrokkenheid bij Badmintonclub
Asterix van meer leden worden vergroot.
Naast het aantrekken van kwaliteitsvolle externe
trainers zal worden geïnvesteerd in het opleiden
van leden tot trainers binnen de eigen vereniging.
Het bestuur is zich ervan bewust dat in een veranderende wereld wellicht behoefte ontstaat
aan een flexibeler, nieuwerwets lidmaatschap
waarbij meer ruimte is voor persoonlijke lidmaatschapsvoorkeuren. Om hier tijdig op in te spelen
zal door het bestuur de eventuele groeiende
behoefte worden gepeild en hiernaar worden
gehandeld.

Accommodatie

met andere badmintonverenigingen, in welke

Ondanks de grote gemeente waarin de vereni-

vorm dan ook, in Rotterdam in de toekomst

ging zich bevindt is er een tekort aan toereikende

samen te werken.

speellocaties. Het streven is om uiteindelijk naar
twee verschillende speellocaties te gaan met

Financiën

beide tenminste negen banen zodat Badminton-

Badmintonclub Asterix is een vereniging zonder

club Asterix niet te afhankelijk is van één sporthal.

winstoogmerk en heeft het streven om een

Om dit te bereiken zal een jaarlijkse lobby

financiële reserve aan te houden van € 20.000

moeten plaatsvinden bij potentiële (nieuwe)

om het risico op continuïteitsproblemen wegens

speellocaties en omringende verenigingen die

huurverhoging van accommodaties of het verlie-

hetzelfde ruimtegebrek hebben.

zen van een significant aantal leden te mitigeren.

Op dit moment trainen competitiespelers op

Het streven is om jaarlijkse sponsorinkomsten

maandagavond in Pier 80. Om als vereniging te

een structurele bijdrage te laten leveren aan de

kunnen groeien en daarbij iedere competitie

inkomsten van Badmintonclub Asterix. Er zal

speler de mogelijkheid te bieden om te kunnen

door de Sponsorcommissie op zoek worden

trainen, willen we op termijn uitbreiding naar een

gegaan naar potentiële sponsoren. Hierbij kan

extra trainingsavond of een grotere accommo-

ieder lid van de vereniging helpen door kansen

datie.

op mogelijke sponsoren met de betreffende

We willen naast uitbreiding naar een tweede

sponsorcommissieleden te communiceren. Mid-

trainingsavond, de huidige twee vrijspeelavon-

dels deze inkomsten zullen extra activiteiten

den behouden om voldoende speelgelegenheid

worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat

te bieden aan alle soorten leden. Daarnaast

het geld ten goede komt aan de leden van

blijven we de mogelijkheden onderzoeken om

Badmintonclub Asterix.

BC Asterix Rotterdam
Buitenbassinweg 649
3063 TL Rotterdam
secretaris@badmintonrotterdam.nl

www.badmintonrotterdam.nl
 www.facebook.com/bcasterix
 @BCAsterix
bcasterix

