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Hoe verder en wat te doen?
In mei 2015 heeft het bestuur samen met de wervings/evenementencommissie een actieplan voor de komende twee jaren
opgesteld. Dit plan (vinden, boeien, binden en behouden) is door de ALV in november bekrachtigd. Daarbij is aangegeven
dat we dit de komende twee jaren gaan uitvoeren, waarbij enkele acties tot gevolg zullen hebben dat we onze reserves
gaan aanspreken (inhuur trainers, trainingen aanbieden zonder een eigen bijdrage van de leden te vragen, gratis deelname
aan gezelligheidstoernooien, badmintonmanifestaties in de Winkelhof, etc.).
Het lijkt zinvol halverwege de looptijd dit traject te evalueren en mogelijk aanpassingen te doen in het activiteitenplan of
andere onderwerpen bespreekbaar te maken, zodat keuzes opnieuw gemaakt kunnen worden.
De acties uit het actieplan van november 2015 zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd.
Ondanks die inspanningen is er geen substantiële verbetering van de situatie ten opzichte van mei 2015 te constateren;
sterker nog: het aantal leden is wederom gedaald. We zitten nu (status einde seizoen 2016) op 44 leden waarvan 22
jeugdleden!
De opvang en training op zondagen en de competitie voor de jeugd is nog mogelijk door de gigantische inzet van een
beperkt aantal leden (voornamelijk ouders van jeugdleden). Het aantal jeugdleden neemt naar verwachting verder af en
wanneer de ondersteuning van de ouders en de onuitputtelijke inzet van een specifiek bestuurslid stopt, betekent dat
einde van onze jeugdafdeling.
Badminton is niet een ‘stoere sport’ en er zijn veel alternatieven. Ook door de Nederlandse Badmintonbond wordt dit
geconstateerd. Landelijk successen van topsporters zijn onvoldoende stimulerend waardoor aanwas van nieuwe
(jeugd)leden zou kunnen ontstaan. Dat in tegenstelling tot voetbal, hockey, volleybal, tennis en basketbal. Hieraan wordt
veel aandacht besteed in de media, waarbij vooral de televisieaandacht een grote aantrekkingskracht tot gevolg heeft.
Daarnaast is te constateren dat jeugdleden minder gemotiveerd zijn om te trainen om beter te worden. Er zijn ook zoveel
leuke dingen te doen naast badminton, waardoor het moeilijk is jeugd te behouden voor de vereniging. Een vereniging als
BC Shuttlewoude heeft zelfs geen jeugdafdeling!
Daarom de vraag: Hoe verder en wat te doen?
Huidige situatie

Gestage afname van:
o het aantal senior leden (22 leden)
o het aantal juniorleden (22 leden)

Verminderde opkomst op de woensdagavond (12 tot 16 spelers per avond, inclusief spelers BC Shuttlewoude is al een
topavond!)

Nagenoeg gelijkblijvende opkomst op de maandagavond (gemiddeld 12 spelers per avond, inclusief spelers BC
Shuttlewoude)

Nauwelijks groei nieuwe leden (5 nieuwe leden in het afgelopen jaar)

Geen senioren team in de competitie (geen team samen te stellen, mogelijkheid van een (heren)team in de
voorjaarscompetitie wordt onderzocht)

Slechts één jeugdteam in de competitie

Beperkt aantal leden dat bijdrage kan/wil leveren
o Commissieleden (aanvulling leden evenementencommissie)
o Competitieleider jeugd en senioren
o Baancommissarissen (aanvulling op bestaande leden)
Ondernomen acties:

Externe gerichte acties:
o Instellen wervingscommissie (vinden) inclusief actieplan
o Open avonden/dagen
o Publicaties in weekbladen
o Manifestatie in de Winkelhof inclusief reclamecampagne
o Nauwe samenwerking met BC Shuttlewoude

Intern gerichte acties:
o Instellen evenementencommissie (boeien, binden en behouden) inclusief actieplan
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o Instellen technische commissie
o Regelmatige (interne) toernooien op de woensdag (gericht op gezelligheid en niet prestatie)
o Openstellen toernooien leden van BC Shuttlewoude
o Openstellen toernooien introducés
o Aanbieden trainingen (beginners/gevorderden) zowel op de woensdag‐ als de maandagavond.
Maatregelen voor 2016/2017:

2/3 hal huren sporthal de Bloemerd op woensdagen (akkoord verkregen van sportfondsen Leiderdorp)
o Afschermen 1/3 deel, waardoor het drukker lijkt en gezelliger

Bij nog verdere afname van het leden aantal, moeten we wellicht overwegen om een van de sporthalen op basis van
financiën af te stoten of de contributie te verhogen!

Acties voor de korte termijn om vervelende keuzes te vermijden:
o Open avonden in september
o Deelname aan de sportmanifestatie in de Winkelhof in september
o Bezoeken Dutch Open (afhankelijk van aantal deelnemers)
o Cyclus training beginners en gevorderden (8 weken?) op woensdag en eventueel op maandag
o “take your friend” toernooi september of oktober (introducé) en/of Partnertoernooi
o Ouder/kind toernooi
o Handicaptoernooi jeugd

Onderzoeken of een herenteam kan worden samengesteld voor de voorjaarscompetitie Op voorhand gewoon een
team aanmelden!

Onderzoeken hoe, met wie en door wie social media kan worden ingezet om meer mensen te bereiken. Daar zijn we
niet goed in en dat zal toch wel moeten.
Bepalen wat voor vereniging we willen zijn (prestatiegericht, recreatieve/gezelligheidsvereniging, facilitaire vereniging)
of dat we zelfs een fusie aangaan met een collega vereniging. Elke keuze die we maken heeft meer of mindere
consequenties voor de mate waarin we ons gaan inzetten om die doelstelling te bereiken.
Het voert nu te ver om dit in detail te bespreken, maar het lijkt verstandig dat we daar met elkaar over van gedachten
wisselen, zodat we niet verrast worden wanneer we plotseling voor een keuze staan. Die keus wordt allereerst ingegeven
door het aantal leden, de financiën en in hoe verre we daadwerkelijk interen op onze reserves. Hoe lang doen we een
beroep op deze reserves en wanneer besluiten we trainingen niet meer gratis aan te bieden maar tegen kostendekkende
bedragen. Dat betekent dat de prijs voor deelname aan een training wordt verminderd naarmate er meer deelnemers
inschrijven. Ook kan het mogelijk zijn wanneer we kiezen voor het blijven bieden van twee speelmogelijkheden in de week
voor senioren en één mogelijkheid voor de jeugd, ons contributiebedrag omhoog moet gaan.
Graag vernemen we van de Algemene Vergadering welke keuzes we moeten maken. Discussieopties:

Trainingen gratis blijven aanbieden en interen op de reserve

Trainingen aanbieden tegen kostprijs (risico: minder deelname)

Interne toernooien gratis blijven aanbieden

Interne toernooien aanbieden tegen een kostendekkend tarief (risico: minder deelname)

Bij afname aantal leden toch twee sporthallen voor de senioren aanhouden

Bij afname aantal leden een van de twee sorthallen voor de senioren afstoten (vraag is dan wel: welke?)

Bij vertrek jeugdcoördinator een nieuwe coördinator zoeken/werven

Bij vertrek jeugdcoördinator en niet vinden van een vervanger: afstoten jeugdafdeling (evenals BC
Shuttlewoude)?

Wie is bekend met inzetten van soscial media en wie wil dat op zich nemen voor onze vereniging
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