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Voorwoord
Voor je ligt het beleidsplan BC Orion. Dit beleidsplan dient als houvast voor het bestuur, de
vrijwilligers en alle leden van de vereniging.
Het beleidsplan BC Orion is geschreven om te kijken als vereniging “waar gaan we heen en
hoe gaan we dat bereiken”. In dit beleidsplan vind je de doelstellingen die het bestuur heeft
gesteld voor de komende jaren, en hoe we deze doelen willen bereiken.
Er wordt gekeken naar de samenstelling van de vereniging, er zullen doelstellingen worden
gesteld en alle verdere sportieve en recreatieve zaken zullen worden behandeld. Hierbij is
rekening gehouden met de praktische haalbaarheid. Er leven in de vereniging soms meer
ambities dan er in dit beleidsplan terugkomen. Het bestuur gaat echter niet zelf actief op
zoek naar manieren om die verdere ambities in te vullen, omdat het verleden heeft
uitgewezen, dat de mogelijkheden qua geld, zaalruimte en “menskracht” in de praktijk niet
eindeloos zijn. Iedereen die zelf een bijdrage wil leveren aan het realiseren van het
beleidsplan (of aan verdere ambities van BC Orion), wordt hierbij uitgenodigd om zich
daarvoor aan te bieden bij het bestuur.
Het beleidsplan wordt ieder jaar herzien, door de huidige situatie en de doelstellingen voor
de komende 5 jaar te actualiseren. Het is dus bedoeld als een 'levend document'.
Als voorzitter, maar vooral als lid van BC Orion, hoop ik dat jullie de vereniging hierin
herkennen en verder tot een succes zullen maken.
Met vriendelijke groet,
Lodewijk Smit
Voorzitter BC Orion
Samenvatting beleidsplan
BC Orion staat er qua omvang en financiën goed voor. Ieder jaar worden er diverse
activiteiten georganiseerd, allereerst natuurlijk badminton, maar ook enkele andere
activiteiten. Het bestuur heeft als doelstelling om de huidige situatie in grote lijnen voort te
zetten tot 2017. Door uitbreiding van de speelfaciliteiten, doordat vanaf het seizoen 20112012 de hal iedere woensdagavond wordt gehuurd, kan het ledenaantal van BC Orion
gehandhaafd worden op ca. 150 leden.
Doelgroepen
BC Orion is een badmintonvereniging waar ruimte is voor zowel recreatief als competitief
badminton voor jeugd en senioren. Er is dus ruimte voor zowel gezelligheid en sportiviteit
als voor prestatie en het (beter) leren badmintonnen. De doelstellingen zijn daarom
onderverdeeld per doelgroep:


jeugd



recreanten



wedstrijdspelers

Daarnaast zijn er algemene doelstellingen, die voor alle leden of de vereniging als geheel
gelden.
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Algemene doelstellingen BC Orion 2012-2017
De algemene doelstelling van BC Orion is het bieden van faciliteiten aan leden om
badminton te spelen. In de statuten staat hierover:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling in het
algemeen en van de badmintonsport in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder
meer te bereiken door:
a. gelegenheid te geven de badmintonsport te beoefenen en trainingen te houden;
b. wedstrijden uit te schrijven voor leden;
c. deelname aan wedstrijden op regionaal en landelijk niveau te bevorderen;
d. alles wat overigens bevorderlijk kan zijn tot het doel.
Om voldoende faciliteiten te kunnen bieden en financieel gezond te kunnen blijven, streeft
BC Orion naar 150 tot 175 leden. Hiervoor zijn natuurlijk allereerst nieuwe leden nodig (ca.
40 per jaar). Daarnaast is het voor de continuïteit belangrijk dat bestaande leden ook een
aantal jaren lid blijven (maximaal 35 opzeggingen per jaar), dit kan bijvoorbeeld gebeuren
door het verbeteren van de betrokkenheid van leden bij de vereniging. Om financieel
gezond te blijven, is er ieder jaar een sluitende begroting.
Doelstellingen m.b.t. jeugd BC Orion 2012-2017
Om voldoende faciliteiten te kunnen bieden en financieel gezond te kunnen blijven, streeft
BC Orion naar 35 tot 50 jeugdleden. De maximale grootte van 1 trainingsgroep is 40
jeugdleden. Bij een groep groter dan 40 jeugdleden, kan de groep opgesplitst worden in 2
trainingstijden, met 3 kwartier training per groep.
Het gehele seizoen is er voor de jeugd 1 x per week begeleid spelen (3 kwartier training + 3
kwartier begeleid vrij spelen). Plezier en het verhogen van het speelniveau zijn de
belangrijkste doelen bij de jeugd.
BC Orion biedt jeugd de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie. Hierbij kunnen
de jeugdleden kiezen uit regiocompetitie of opstapcompetitie in diverse leeftijdsklassen.
Tijdens het speelseizoen heeft BC Orion verschillende activiteiten voor de jeugd, zowel
toernooitjes als andere activiteiten. Om nieuwe jeugdleden binnen te halen, neemt BC Orion
deel aan het scholenproject: via de gemeente wordt ongeveer 3 keer per jaar een cyclus
trainingen op scholen gegeven.
De oudere en/of betere jeugd moet de mogelijkheid krijgen door te stromen naar de
senioren; dit wordt actief begeleid.
Doelstellingen m.b.t. recreanten BC Orion 2012-2017
Van september t/m mei 1 x per week de mogelijkheid om 3 kwartier training te volgen, om
zo (beter) te leren badmintonnen, zonder dat dit ten koste gaat van het spelplezier. De
beginners- en gevorderdentraining staat onder leiding van een gediplomeerde trainer
(tenminste SLB2).
Het gehele seizoen 3 x per week gelegenheid om vrij te spelen.
BC Orion biedt recreanten de mogelijkheid om deel te nemen aan de recreantencompetitie,
of om door te stromen naar de wedstrijdgroep.
Doelstellingen m.b.t. wedstrijdspelers BC Orion 2012-2017
Van september t/m mei 1 x per week een training van 3 kwartier of 1 uur (indien mogelijk 1
uur), om zo het spelniveau te verbeteren, of op zijn minst te handhaven. Alleen
competitiespelers en invallers mogen aan de competitietraining deelnemen. Het is gewenst
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dat alle competitiespelers aan de training meedoen; voor team 1 t/m 3 is dit in principe
verplicht. De competitietraining staat onder leiding van een gediplomeerde trainer (SLB3 of
hoger)
Het gehele seizoen is er 3 x per week de mogelijkheid om ofwel competitie ofwel vrij te
spelen.
BC Orion biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de regiocompetitie en de
lentecompetitie. Het streven is om 7 tot 10 teams te hebben in alle regionale klassen
(hoofdklasse t/m 5e klasse), zodat iedere speler op zijn niveau kan meedoen aan de
competitie.
BC Orion biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een interne competitie.
BC Orion verstrekt informatie over diverse toernooien die in de regio worden georganiseerd,
waar leden zich voor kunnen opgeven. BC Orion organiseert eens per jaar ook zo’n toernooi.
Actieplan
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, is een actieplan opgesteld. Dit actieplan is
onderverdeeld in de volgende onderdelen:


Vrij spelen (senioren)



Competitie (senioren)



Toernooien (senioren)



Nevenactiviteiten (senioren)



Jeugd



Nieuwe leden



Financiën



Communicatie

Actieplan – vrij spelen (senioren)
Het gehele seizoen biedt BC Orion aan senioren de gelegenheid om vrij te spelen op
maandagavond (3 banen), woensdagavond (3 banen) en zondagochtend (2 banen).
We wijzen leden op de mogelijkheden om woensdagavond en zondagochtend vrij te spelen,
en dat er maandagavond laat vaak meer ruimte is om vrij te spelen. Indien mogelijk
plannen we een half uur ruimte tussen beide competitietrainingen in, zodat er dan meer
ruimte is om vrij te spelen.
Thuisspelende teams worden gespreid, zodat er op woensdagavond en zondagochtend
voldoende ruimte voor vrij spelen is.
Actieplan – competitie (senioren)
We benaderen leden voor competitiedeelname, zowel recreantencompetitie als
regiocompetitie.
Team 1 t/m 3 worden vooral ingedeeld op prestatie en inzet. De overige teams worden
ingedeeld op een combinatie van speelniveau en gezelligheid. Bij gelijke geschiktheid kan
de voorkeur worden gegeven aan spelers die regelmatig trainen, die in het voorgaande
seizoen kampioen zijn geworden en/of aan spelers met de meeste groeimogelijkheden.
De CCP-er houdt de prestaties van alle competitieteams in de gaten. Wanneer er aanleiding
toe is (bijvoorbeeld dreigende degradatie) stelt de CCP-er het bestuur hiervan op de hoogte.
Het bestuur bekijkt of er dan actie nodig/mogelijk is.
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De opzet van de interne competitie wordt herzien, daarna wordt deze interne competitie
actief gepromoot.
Actieplan – toernooien (senioren)
BC Orion organiseert jaarlijks het Orion toernooi, waaraan ook leden van andere
verenigingen kunnen deelnemen.
BC Orion organiseert jaarlijks een gezelligheidstoernooi (alleen voor eigen leden), om de
integratie te bevorderen.
Toernooien in de regio (ook van andere verenigingen) worden op de website vermeld.
Toernooideelname promoten
Actieplan – nevenactiviteiten (senioren)
Orion feest organiseren (1 x per 2 jaar), om de sociale samenhang te bevorderen.
Vrijwilligersuitje organiseren, als bedankje voor commissie-/bestuursleden.
De lief- en leedcommissie zorgt ervoor dat leden bij bijvoorbeeld de geboorte van een kind
of langdurige ziekte een kaartje krijgen.
Actieplan – jeugd
Om de doelstellingen m.b.t. de jeugdtraining te bereiken, streeft BC Orion de volgende
punten na:


Een trainer begeleidt maximaal 20 kinderen (5 banen), een begeleider maximaal 12
kinderen (3 banen). Op een groep van 40 kinderen staan dus minimaal 1 bevoegde
trainer (minimaal SLB2) en 2 begeleiders.



De jeugdtrainer moet toegankelijk zijn voor deze doelgroep. De trainer moet plezier
geven en uitstralen. Ook moet de trainer professioneel zijn voor de spelers die het doel
hebben competitie te spelen en heel goed te worden in deze sport.



De begeleiders moeten plezier uitstralen en affiniteit hebben het deze doelgroep. Ze
moeten controle kunnen houden op het gedrag van kinderen en jongeren.



Kinderen die alleen voor het plezier komen, moeten plezier krijgen. Uitdagende
oefeningen en werken met spelvormen. De trainer / begeleider kan wel eisen stellen aan
het gedrag van deze kinderen: niet meedoen is aan de kant zitten of naar huis. Ouders
moeten hierover ingelicht worden.



Kinderen die komen voor het wedstrijdelement moeten de mogelijkheid hebben goed en
serieus te trainen. Ook moeten zij kunnen meedoen aan de competitie.



De trainer en begeleider zijn de baas. Als zij een training maken en geven, zijn de
kinderen verplicht hier aan mee te doen.

Naast de jeugdtraining zijn er voor jeugd de volgende activiteiten:


Toernooien intern. Deze worden georganiseerd op de jeugdtraining door de trainer en
begeleiders. Bijvoorbeeld: vriendjes – vriendinnetjes toernooi, ouders toernooi,
sinterklaastoernooi en eventueel kleine toernooitjes tussendoor.



Toernooien extern. Samen met andere verenigingen in de regio worden toernooien voor
beginnende jeugdspelers georganiseerd. BC Orion organiseert dit toernooi ook eens per
jaar. De andere toernooien deelt de trainer uit op papier en kinderen kunnen daar
zelfstandig (met hun ouders) naar toe. De trainer doet wel de opgaven, maar is niet
verplicht bij elk toernooi aanwezig te zijn.
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Eindactiviteit: aan het einde van het speelseizoen gaat de jeugd een leuke activiteit
doen. Voorbeeld: bowlen, klimmen, zwemmen. Dit gebeurt tijdens een trainingsavond,
zodat de hal afgezegd kan worden. Van dit geld kan het uitje betaald worden. Het
jeugdbestuurslid regelt dit uitje.

Het scholenproject wordt gedaan door een erkende trainer die binding heeft met Orion als
speler of als trainer. De trainer maakt afspraken met de gemeente over de data. Het
jeugdbestuurslid houdt de voortgang in de gaten en zorgt dat de declaratie van de trainer
bij de gemeente komt.
De doorstroom van oudere en/of betere jeugd naar de senioren gebeurt in 3 fases:
1. Jeugdleden die de overstap kunnen gaan maken naar de senioren, komen om 19:00 uur
volwassenen meespelen met de jeugdtraining. Zij dagen deze jongeren uit tot een
uitdagendere speelsituatie.
2. Jeugdleden die de overstap gaan maken, kunnen 1 seizoen meetrainen met de senioren
en tegelijkertijd competitie spelen bij de jeugd.
3. Het eerste jaar van de overstap krijgt de jeugd de mogelijkheid om de wedstrijden op
zondag te spelen i.p.v. de woensdag.
Actieplan – nieuwe leden
Actuele informatie over de vereniging wordt bijgehouden op de website. Eenmaal per jaar
wordt er een informatieboekje uitgegeven.
Nieuwe leden worden op maandagavond opgevangen door de zaalwacht, in samenwerking
met andere leden.
BC Orion houdt een open avond tijdens de Nationale Sportweek. Dit zal worden
aangekondigd in bijvoorbeeld huis-aan-huis-bladen en op de website.
Wanneer iemand wel een 4 weken formulier invult maar geen lid wordt, of wanneer iemand
het lidmaatschap opzegt, vragen we naar de reden. Aan de hand van de opgegeven redenen
bekijkt het bestuur of er reden is om actie te ondernemen.
Actieplan – financiën
Om financieel gezond te blijven, is er ieder jaar een sluitende begroting voor de vereniging
als geheel en voor het toernooi.
De contributie is voor ieder lid gelijk. De contributie wordt dus niet hoger wanneer een lid
deelneemt aan training en/of competitie.
Alleen trainers worden betaald, vrijwilligers en/of jeugdbegeleiders dus niet.
Er wordt niet bezuinigd op goed materiaal, zoals shuttles. Wel worden de eindtijden in de
gaten houden, zodat bijv. de zaal niet tot 23:00 uur wordt gehuurd terwijl het om 22:30 uur
al leeg is. Ook wordt de contributie geïnd per 3 maanden, dit bespaart bankkosten en werk.
Actieplan – communicatie
Actuele informatie over de vereniging wordt bijgehouden op de website. Eenmaal per jaar
wordt er een informatieboekje uitgegeven.
Er wordt een smoelenboek gemaakt, zodat leden elkaar makkelijk bij naam kunnen leren
kennen.
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