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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het beleidsplan inclusief begroting 2017-2018 van  BC Mariken. Het omvat missie, visie en 

beleid van het secretariaat en de drie commissies van de vereniging: de technische commissie, 

jeugdcommissie en recreanten- en beheerscommissie. Ten slotte vindt u de begroting van het 

komend jaar. Omdat de vereniging op het moment geen voorzitter heeft is er geen stuk van de 

voorzitter opgenomen in het beleidsplan. 

De hoofdstukken zijn verdeeld in missie, visie en beleid. Hieronder wordt kort uitgelegd wat we met 

die begrippen bedoelen: 

Missie: het bestaansrecht van BC Mariken, beschreven vanuit de waarden en identiteit van de 

vereniging. In dit deel staat waar BC Mariken voor staat en wat wij willen bewerkstelligen. 

Visie: om de missie te realiseren wordt in het gedeelte visie het toekomstbeeld beschreven. Het is 

een middellange termijnvisie, die niet de situatie voor het komend seizoen beschrijft, maar een 

leidraad is bij het nemen van beslissingen. 

Beleid: de eerstvolgende stappen op weg naar de visie worden beschreven in het beleid voor het 

komende seizoen. Hierin wordt weergegeven wat we het komende seizoen willen oppakken om de 

missie en visie te realiseren. 

 

Veel  leesplezier gewenst. 

Bestuur BC Mariken 

bestuur@bcmariken.nl 
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2. Beleidsplan secretariaat 2017-2018 

 

Missie 

BC Mariken is een vereniging waar iedereen die wat met badminton heeft, van jong tot oud en van 

competitiespeler tot recreant of ouder,  zich thuis kan voelen en de gelegenheid heeft om te 

groeien.  De vereniging biedt een omgeving waarin de leden gezelligheid, veiligheid en sportieve 

uitdaging kunnen vinden. 

 

Visie 

 

Vrijwilligersbeleid 

BC Mariken is een vereniging met een flink aantal vrijwilligers. Leden en ouders hebben de 

mogelijkheid om zich actief in te zetten en er is voldoende bekend welke taken er gedaan kunnen 

worden. De vrijwilligers voelen zich gewaardeerd voor hun werk. 

 

Communicatie 

De club communiceert tijdig en volledig aan haar leden. Dit gebeurt via verschillende kanalen, zodat 

ieder lid goed geïnformeerd wordt.  

 

Veilige omgeving 

Leden weten waar ze naartoe kunnen met vragen en problemen worden goed opgepakt. Er zijn twee 

Vertrouwenscontactpersonen actief binnen de vereniging. Alle leden weten deze personen te 

vinden. Iedereen die met jeugdleden in aanraking komt is in het bezit van een VOG. De cultuur is 

open, leden gaan goed met elkaar en met bezoekers om. 

 

Badminton promoten 

BC Mariken is een bloeiende vereniging. Mensen weten ons te vinden en voelen zich welkom op de 

club. Op vrijdag is er een goed gevulde sporthal waar alle leden kunnen badmintonnen en na afloop 

gezellig een drankje kunnen doen. We trekken op met verschillende partijen om de badmintonsport 

te promoten. 
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Beleid 2017-2018 

 

Vrijwilligersbeleid 

De vrijwilligers die er zijn moeten we koesteren. Er komt meer aandacht voor het werk wat door 

vrijwilligers wordt verzet via nieuwsberichten. We proberen initiatieven die vanuit de leden komen 

zoveel mogelijk te ondersteunen. Het jaarlijkse etentje voor alle vrijwilligers van de club blijft in ere. 

 

Communicatie 

De nieuwe website is in gebruik genomen. De site moet dé plek worden waar leden hun informatie 

vandaan halen.  Daarnaast blijven we ook actief berichten verspreiden via andere kanalen, zoals de 

nieuwsbrief en de facebookpagina. 

 

Veilige omgeving 

Het vormen van een preventief beleid en het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen wordt dit 

jaar gestalte gegeven.  

 

Badminton promoten 

We blijven ons inspannen om een goed programma aan te bieden voor iedereen die wil 

badmintonnen in Nijmegen, van jong tot oud. We maken volop gebruik van subsidie- en 

promotiemogelijkheden in de gemeente om de badmintonsport te promoten. 

 

Karen Meijer 

Secretaris BC Mariken 

secretaris@bcmariken.nl 

 

  

mailto:secretaris@bcmariken.nl
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3. Beleidsplan technische commissie (TC) 2017-2018 

 

Missie 

BC Mariken wil alle competitief ingestelde spelers in staat stellen om uit te komen in een 

badmintoncompetitie op het niveau dat bij hen past. Daar horen goede trainingen door geschikte 

trainers bij, zodat onze leden zich kunnen ontwikkelen als speler. 

 

Visie 

 

Competitie 

We willen graag in elke competitie-klasse tot en met de eerste divisie vertegenwoordigd zijn met 

minimaal één team. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het aantal competitiespelers en hun niveau. 

Onze vereniging is niet alleen prestatiegericht is. We willen plezier halen uit presteren en uit het 

beter maken van onze spelers. 

Al jaren willen aanzienlijk meer heren dan dames competitie spelen. Ook in de herencompetitie 

willen we op meerdere niveaus vertegenwoordigd zijn. 

  

Teamindeling 

Bij de indeling van de competitieteams staat het verenigingsbelang – het gemeenschappelijk belang 

van alle spelers – voorop. Om jeugdspelers van BC Mariken te stimuleren in hun vooruitgang kunnen 

zij voorrang krijgen bij de teamindeling. 

De teamindeling wordt gemaakt door de TC en de trainers en, indien deze het niet eens worden, 

uiteindelijk het bestuur. Hierbij wordt niet alleen het niveau van de speler, maar ook de inzet en de 

opkomst op de trainingen, de resultaten van het afgelopen competitieseizoen en eventueel 

resultaten bij toernooien meegewogen. We hebben ook oog voor individuele voorkeuren van 

spelers. 

Omdat voor veel competitiespelers de teamindeling erg belangrijk is willen we zo veel mogelijk 

openheid geven in de totstandkoming ervan. Afwegingen en beslissingen willen we op een goede 

manier aan de spelers communiceren. Het moet duidelijk zijn dat de TC de teamindeling námens de 

spelersgroep maakt. 

 

Training 

Voor competitiespelers, reservespelers en recreanten organiseren we twee trainingen per week. Van 

competitiespelers verwachten we dat ze aan beide trainingen meedoen. Andere spelers kunnen ook 

een keer in de week trainen. Soms zullen we jeugdspelers laten meetrainen in 

seniorentrainingsgroepen, om hen extra uit te dagen en te ontwikkelen. 

Voor met name de hogere teams willen we een extra speelavond creëren. Vrijdagavond moet een 

echte clubavond zijn waarop spelers uit alle groepen met elkaar partijen kunnen spelen.  
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Voor iedere groep streeft de TC naar een trainer van minimaal het niveau sportleider 3. De trainer 

moet een goede werksfeer binnen de groep neer kunnen zetten en het liefst uit de regio komen. We 

willen onze trainers in contact met elkaar brengen zodat ze, waar nodig, kunnen samenwerken. Hier 

verwachten we van onze hoofdtrainer een leidende rol. 

De groepsindelingen maakt de TC in overleg met de trainers. Daarbij willen we dat 

 - alle competitiespelers kunnen trainen op een geschikt niveau; 

- in een trainingsgroep spelers van een vergelijkbaar niveau zitten; 

- alle groepen ongeveer even groot zijn, 

- in een trainingsgroep slechts met één shuttlesoort gespeeld wordt. 

  

Oud-papier 

Het ophalen van oud papier in Nijmegen is voor de club een belangrijke bron van inkomsten. Elke 

tweede zaterdag van de maand is één team verantwoordelijk hiervoor. Om te mogen lopen moet 

een speler meerderjarig zijn, een onlinecursus hebben gevolgd en de juiste kleding dragen. 

De TC zorgt ervoor dat iedere maand een team op tijd wordt geïnstrueerd over deze taak. Voor 

aanvang van het seizoen weten alle spelers in welke maand zij aan de beurt zijn. 

 

 

Beleid seizoen 2017-2018 

 

Samenstelling 

De technische commissie bestaat op dit moment uit vier leden: een voorzitter, een competitieleider, 

een lid voor de trainerszaken en een lid voor algemene zaken. Maarten, onze competitieleider van 

het afgelopen seizoen, gaat zijn taken neerleggen. Hij zal wel zijn opvolger op weg helpen. Het is op 

dit moment nog niet duidelijk wie dat gaat worden. 

We willen voor aanvang van het seizoen een nieuw lid toevoegen aan onze commissie. Drie leden is 

echt te weinig. We gaan dus actief op zoek naar versterking. Het liefst hebben we binnenkort weer 

vijfkoppige commissie. 

  

Competitie 

Komend seizoen zullen twee seniorenteams uitkomen in de Bondscompetitie en waarschijnlijk vijf 

seniorenteams in de Regiocompetitie Centrum. Dat is een team minder dan vorig jaar. Dat komt 

doordat er zich veel minder spelers hebben aangemeld voor de competitie. We zien daar niet één 

specifieke reden voor. Een aantal spelers gaf wel aan dat hun spelplezier de laatste jaren is 

afgenomen doordat het lastig was om met spelers uit andere trainingsgroepen te spelen (zie Beleid 

‘Trainingen’). 

Gedurende het competitieseizoen zal de TC op twee momenten officieel evalueren met de teams en 

spelers. Na de eerste drie à vier wedstrijden houden we een informeel gesprek met de teams. Op de 

helft van de competitie volgt weer een evaluatie en na afloop een uitgebreide, schriftelijke enquête. 

Hierin wordt ook naar de mening van spelers over trainingen en trainers gevraagd. We willen 
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komend seizoen bovendien een betere terugkoppeling geven aan de spelers over de resultaten van 

deze enquêtes. De afgelopen seizoenen bespraken we de resultaten al met de trainers maar 

hoorden de spelers daar verder weinig over. 

De volgende leeftijdsverdeling geeft de leeftijdsopbouw binnen de competitiespelers van afgelopen 

seizoen weer. De peildatum was 1 januari 2017. 

 

 < 25 jaar 25 – 30 jaar 30 – 35 jaar > 35 jaar totaal 

BC Mariken 1 1 1 2 1 5 

BC Mariken 2 2 0 0 3 5 

BC Mariken 3 2 0 1 2 5 

BC Mariken 4 0 1 3 2 6 

BC Mariken 5 1 1 1 1 4 

BC Mariken 6 3 0 1 1 5 

BC Mariken 7 2 3 1 0 6 

BC Mariken M1 2 1 1 2 6 

totaal 13 7 10 12 42 

 

Het tussensegment 25-30 jaar is sterk ondervertegenwoordigd. In deze groep zou je wellicht juist de 

meeste competitiespelers verwachten. Verder is meer dan de helft van de competitiespelers ouder 

dan 30 jaar. 

Op langere termijn kan dat het probleem opleveren dat een grote groep spelers tegelijk stopt. Het is 

daarom belangrijk om een goede doorstroom van jonge spelers vanuit onze eigen jeugd te 

bevorderen. Ook komend seizoen maakt een groepje de overstap naar de seniorencompetitie. We 

willen hen komend seizoen meer begeleiden door ze bijvoorbeeld vaker te spreken over hoe de 

competitie verloopt. Ook met seniorenspelers die bij hen in het team zitten willen we meer 

overleggen gedurende het seizoen.  

 

Teamindeling 

Rondom de teamindeling is communicatie en openheid belangrijk. Vorig seizoen hebben we voor het 

eerst de teamindeling bekend gemaakt via een presentatie en niet alleen over de e-mail. Hiermee 

konden we onze afwegingen beter overbrengen. Dit zullen we ook komend seizoen weer doen. 

Spelers aan wier voorkeuren niet kan worden voldaan lichten we van tevoren in. 

We denken verder dat het goed is om meer openheid te geven, nog voor we de teamindeling 

bekend maken. Dit seizoen hebben we ons plan van aanpak verstuurd aan de spelers die zich 

hadden aangemeld. Als dit bevalt willen we dat komend seizoen weer zo doen. 
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Training 

Komend seizoen werken we opnieuw met twee trainingsgroepen bij de veren-competitiespelers 

(Veren 1 en Veren 2). De splitsing van de nylon-trainingsgroep is een succes gebleken. Nylon 2 is 

inmiddels goed gevuld. Komend seizoen zullen we dan ook met twee nylon-trainingsgroepen blijven 

werken. 

Zo zijn we in de afgelopen seizoenen van twee naar vier trainingsgroepen gegaan. Dat heeft een 

groot nadeel gehad. In onze visie staat dat we van de vrijdagavond een echte clubavond willen 

maken, waarop iedereen met iedereen kan spelen. Dat is op dit moment nog niet voldoende 

mogelijk. Het is nu nog niet duidelijk of de trainingen op vrijdagavond hetzelfde blijven. Als dat zo is, 

willen we al eerder in het seizoen (oktober/november) nadenken over een oplossing. 

Over de dinsdagavond zijn we tevreden. Komend seizoen zullen we die hetzelfde invullen als 

afgelopen seizoen. 

Bart-Jan den Hollander blijft komend seizoen hoofdtrainer. Ook met Vincent de Vries, Joop 

Speekenbrink, Ruben Christianen en Jet Wandel gaan we verder. We zijn op het moment alleen op 

zoek naar een trainer voor de vrijdagtraining van Nylon 1. 

We willen komend seizoen onze seniorentrainers meer met elkaar in contact brengen. Aan het begin 

van het seizoen organiseren we een bijeenkomst waarop we het zullen hebben over trainingsinhoud 

en praktische zaken. Hopelijk hebben onze trainers hier wat aan. Het doel is om ze meer te laten 

overleggen en samenwerken. 

Ook de leeftijden van onze trainende leden hebben we bekeken. De peildatum was weer 1 januari 

2017. 

 

 < 25 jaar 25 – 30 jaar 30 – 35 jaar > 35 jaar totaal 

Veren 1 6 1 5 8 20 

Veren 2 1 3 7 9 20 

Nylon 1 8 4 3 6 21 

Nylon 2      

totaal 15 8 15 23 61 

 

Iedere competitiespeler uit de vorige leeftijdsverdeling komt ook in deze tabel voor. De Nylon 2-

groep is niet bekeken, omdat die groep net nieuw was. Wat opvalt is dat de spelers ouder dan 35 

jaar veruit de grootste groep vormen (23 van 61 trainende spelers; 38%). Verder blijkt dat er weer 

zeer weinig spelers in het tussensegment 25-30 jaar zitten (8 van 61 trainende leden, 13%). 

Bij de spelers jonger dan 25 jaar lijkt er een kloof tussen de Nylon 1 groep en de Veren 1 groep. Dit 

zou erop kunnen wijzen dat het moeilijk is voor jonge spelers om op te klimmen in niveau en 

trainingsgroepen. We willen daarom komend seizoen eerder jonge spelers een groep hoger mee 

laten trainen, zodat ze hun spel op kunnen trekken aan het hogere niveau. 

Verder blijkt dat een aanzienlijk deel van trainende leden geen competitie speelt (19 van 61 spelers, 

31%). Dit is geen probleem, want ook aan hen willen we trainingen aanbieden. Wel willen we erop 

letten dat dit geen invloed heeft op de goede werksfeer in de trainingsgroepen. Voor 

competitiespelers moeten de trainingen als doel hebben om te kunnen presteren in de wedstrijden. 
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De trainingen worden op dezelfde momenten geëvalueerd als de competitie. We moeten erop 

letten in oktober ook de niet-competitiespelende leden te spreken. Die komen bij de gesprekken 

met de competitieteams niet langs. 

Voor de competitie en trainingen zullen shuttles beschikbaar gesteld worden. Voor de trainingen 

zullen dit onder andere in de competitie gebruikte shuttles zijn. 

We willen dit seizoen ook weer een zomeroverbrugging en een trainingskamp organiseren. Vorige 

zomer hebben we banen gehuurd op het Radboud Sportcentrum. Dat beviel. Komende zomer willen 

we dat weer doen, waarschijnlijk in samenwerking met BC Heyendael. Voor het trainingskamp eind 

augustus zoeken we een kleine organisatie.  

 

Oud papier 

Voor komend seizoen zullen we een indeling maken waarin we de competitieteams verdelen over de 

zaterdagen. De indeling zal voor het begin van het seizoen bekend worden gemaakt op de website 

en op het competitieschema. 

Ieder team zal een of twee keer aan de beurt komen. Een of twee weken voor de loopdag zullen we 

de teams vragen wie er lopen, zodat we geen mensen tekort komen en boetes voorkomen. Wanneer 

een speler verhinderd is, zorgt deze zelf voor het ruilen van diensten. 

Voorafgaand moeten de lopers de cursus ‘GoedOpWeg’ gevolgd hebben. Daar mailen we de lopers 

tijdig over. Als een loper cursus voltooid heeft mailt hij zijn certificaat naar de TC. We zorgen ervoor 

dat de DAR een actueel overzicht heeft van onze gecertificeerde vrijwilligers. 

Onder de juiste kleding vallen een hesje, handschoenen en veiligheidsschoenen. Deze zijn te leen bij 

de club. Verder bevelen we het dragen van oude kleren aan. 

  

 

Namens de TC, 

 

Pepijn de Lange 

Maarten Solleveld 

Jet Wandel 

Aart van Haaren 

  

tc@bcmariken.nl 

  

mailto:tc@bcmariken.nl
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4. Beleidsplan jeugdcommissie (JC) 2017-2018 

 

Missie  

BC Mariken stelt zich ten doel zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met badminton 

en plezier te laten hebben bij het spelen van badminton.  Verder wil BC Mariken extra gemotiveerde 

kinderen de mogelijkheden bieden om hun talenten goed tot ontplooiing te laten komen. 

 

Visie 

 

Trainingen 

Bij BC Mariken kunnen kinderen in groepjes van ongeveer twaalf kinderen per trainer, op hun eigen 

niveau en met leeftijdsgenoten, twee keer in de week trainen. Bij de jongsten zijn de groepen nog 

iets kleiner en bij de oudsten dan weer wat groter. Bij de jongste kinderen hoeft nog niet meteen 

onderscheid in niveau te zijn en bij de oudsten zullen de meer getalenteerde kinderen al snel naar de 

senioren overstappen, waardoor onze ideale situatie ongeveer bestaat uit één onder-9 (O9), twee 

O11, twee O13, twee O15 en één O17/O19 groep. Om dit te bereiken zijn er ongeveer 100 

jeugdleden. 

We denken dat, door kinderen met leeftijdsgenoten van hun eigen niveau te laten spelen, de sociale 

band het beste bevorderd wordt. Ook twee keer per week trainen is goed voor die band en 

bovendien voor het sneller leren en dus voor plezier. Kinderen met een meer dan gemiddelde 

begaafdheid krijgen de mogelijkheid om sneller door te stromen naar hogere leeftijdsgroepen als ze 

dat willen. 

Door met goed geschoolde en enthousiaste trainers te werken, willen we een vereniging zijn waar je 

echt kunt leren badmintonnen in een goede sfeer. Door de inzet van ouders en enthousiaste leden 

hebben we, vooral bij de jongste groepen, ook nog extra begeleiders, zodat kinderen veel individuele 

aandacht krijgen. 

Om dit geheel betaalbaar te houden, leiden we trainers op uit de eigen jeugd. Het is te lastig en te 

duur om veel trainers van buiten aan te nemen. 

Voor extra gemotiveerde kinderen willen we de mogelijkheid bieden om een derde keer in de week 

te trainen en we werken ook samen met organisaties buiten de club die extra trainingen aanbieden. 

De jeugdopleiding van BC Mariken is hofleverancier van de eigen club en in de hoogste teams spelen 

ook spelers mee uit de eigen opleiding. In principe zou eerste à tweede divisie mogelijk moeten zijn 

met spelers uit de eigen opleiding. 
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Competitie 

We stimuleren kinderen vanaf jonge leeftijd om competitie te gaan spelen. Ook dit heeft weer twee 

doelen: van wedstrijden leer je snel en samen spelen is goed voor de sociale contacten, waardoor 

kinderen langer bij de club blijven. Ongeveer twee-derde van alle jeugdleden speelt in 

competitieteams en dat betekent ongeveer elf teams. BC Mariken heeft eerste en tweede klasse 

teams in alle leeftijdscategorieën, zodat alle kinderen op het juiste niveau en bij hun eigen 

leeftijdsgroep kunnen spelen. Ook hier geldt dat kinderen met een meer dan gemiddelde 

begaafdheid sneller door kunnen stromen naar hogere leeftijdsgroepen als ze dat willen.  

Voor het optimale leereffect is het belangrijk om tijdens de jeugdopleiding voldoende weerstand in 

wedstrijden te ondervinden. Daarom streeft BC Mariken niet naar kampioensteams, maar proberen 

we iedereen zodanig in te delen dat er ongeveer in de middenmoot geëindigd gaat worden. 

Een competitiewedstrijd bij BC Mariken duurt niet onnodig lang en we hebben daarom minstens 

anderhalve baan per team. Verder hebben alle jongere teams één of meerdere vaste coaches. 

 

Toernooien 

Onder begeleiding worden meerdere toernooien per jaar door groepen Mariken spelers bezocht. 

Dat is een mix van toernooien, geschikt voor alle niveaus, opstap-toernooien en toernooien als 

Junior Master en regiokampioenschappen. Ook bij deze toernooien doen Mariken spelers mee om 

de prijzen. Zelf organiseert BC Mariken een open jeugdtoernooi dat qua niveau aansluit bij het 

niveau van de eigen spelers. 

 

Financieel 

Omdat we twee of zelfs drie trainingen in de week aanbieden, met goed opgeleide trainers, zijn we 

niet de goedkoopste club van Nijmegen. We willen niet concurreren op prijs, maar op kwaliteit. 

Verder ook niet met andere badmintonclubs, maar wel met andere sporten.  

Een club moet investeren in de jeugd, maar de ervaring leert dat kinderen die geen competitie gaan 

spelen, vrijwel nooit als senior nog bij de club zijn. Daarom kan de jeugdafdeling alleen voor de 

competitie op een financiële bijdrage van de senioren rekenen.  

Om de extra trainingen en kwalitatief goede trainers betaalbaar te houden, zetten we sponsoring in. 

Voor alle extraatjes gebruiken we de inkomsten van de Grote Clubactie en de loterij van het 

jeugdtoernooi. De Grote Clubactie en de loterij zien we ook als goede mogelijkheid om jongere 

kinderen iets voor de club te laten doen. De oudere kinderen kunnen zich onder andere inzetten 

door begeleiding bij de jongsten. 

 

Organisatie 

Om alles mogelijk te maken is veel werk nodig. Als een groot deel van de ouders een klein iets voor 

de club wil doen, komen we al heel ver. Alle ouders die kunnen badmintonnen, en ook eigen leden 

van de club, denken we vooral in te zetten als begeleiders en coaches en bij de organisatie van 

toernooien en competitie. Daarnaast blijven er nog vele taken over, waarvoor geen 

badmintonkennis nodig is. Het betrekken van ouders en eigen leden bij de jeugdorganisatie is een 

hoofdtaak van de jeugdcommissie. 
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Beleid 2017-2018 

 

Ledenwerving 

In samenwerking met Sportservice Nijmegen verzorgen we dit jaar weer clinics bij basisscholen. Dit 

doen we in series gymlessen en niet meer bij sportdagen. Buiten badmintonnen is meestal geen 

reclame voor de sport, vanwege de wind. Het programma van de clinics is afgelopen jaar verfijnd 

door Pepijn en Lynn en lijkt nu veel op te leveren, dus hier gaan we mee door. We moeten voor 

volgend seizoen weer nieuwe scholen vinden en ook de aandacht blijven richten op Njmegen-Noord 

voor de donderdag groep. De deelname aan Sjors Sportief is ook goed bevallen (twaalf kinderen) en 

zal dus herhaald worden. 

 

Training 

Een groot aantal kinderen vergt ook veel trainers, dus we blijven hieraan werken. Er zijn nieuwe 

begeleiders begonnen en de bestaande trainers hebben begeleiding gekregen van Nathalie Mulders. 

Dit willen we zeker doorzetten. 

De trainingen op dinsdag worden steeds beter bezocht en er is vermoedelijk een vierde groep nodig 

op een gegeven moment. De trainingsduur van anderhalf uur wordt als positief ervaren en dus 

doorgezet. Er is wel een luide roep om later te beginnen op dinsdag.  

De groep op donderdagen in De Triangel is een groot succes. Na twee maanden is er al een vaste 

groep van 14 kinderen. We gaan hier dus mee door en de verwachting is dat hier een splitsing in 

twee groepen op een gegeven moment noodzakelijk zal zijn en het huren van de hele hal komt ook 

in zicht. Even afwachten hoeveel kinderen zich na de zomer weer melden. Dit wordt in de toekomst 

een kans om een derde training aan te bieden voor de echte fanatiekelingen, maar nu zijn daarvoor 

nog geen concrete plannen. De kinderen die op donderdag spelen en een tweede keer willen 

trainen, zijn welkom op dinsdagen in de Jan-Massinkhal. We hebben dan nog plek genoeg. 

Op vrijdagen is er voor het eerst gewerkt met zes groepen: twee niveaus voor drie leeftijdsgroepen. 

Dit lijkt goed te werken en hiermee willen we doorgaan. Op vrijdagen wordt het wel drukker en 

drukker en het moment nadert dat alle kinderen er niet meer tegelijk in passen. Er is nu nog geen 

acuut probleem, maar hier moet wel een plan voor komen. Eerder beginnen is daarbij voor de 

meeste huidige leden niet echt aanlokkelijk. 

De jeugdtrainers zijn afgelopen jaar regelmatig bijeen geweest om over praktische zaken te praten 

zoals groepsindeling en teamindeling, maar ook om meer algemeen naar ons opleidingsplan te 

kijken. Wat er nog moet gebeuren is om dit overzichtelijk te krijgen. 

 

Competitie 

Het lijkt erop dat we volgend seizoen zeven teams gaan krijgen bij de jeugd: 3x O11, 2x O13, 1x O15 

en 1x O19. Bij de jongste groepen zien we nu al, dat ongeveer twee-derde van de leden 

daadwerkelijk competitie gaan spelen, in lijn met de visie. Ook zijn hier dus al teams op verschillende 

niveaus per leeftijdsgroep. In de oudere teams zitten vrijwel geen meisjes meer, dus zal er bij de 

senioren rekening moeten worden gehouden met herenteams. De JC zal moeten gaan uitzoeken 

waarom zoveel meiden stoppen met competitie spelen. 
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Toernooien 

We zullen in ieder geval de clubkampioenschappen en het ouder-kind toernooi weer organiseren. 

Verder staat in april 2018 weer het open jeugdtoernooi op het programma. Ook willen we nog 

steeds meer werk gaan maken van het begeleiden van groepen Mariken spelers naar externe 

toernooien. Dit komt al wel enigszins op gang, maar kan nog beter. Wat we hier ook niet mogen 

vergeten is de coaching tijdens ons eigen jeugdtoernooi. Ook het jeugdtoernooi bij de nationale 

kampioenschappen staat weer op het programma. Voor Kerst wordt er een gezelligheidstoernooi 

georganiseerd in een of andere vorm. 

Vanwege succes (tien teams in 2017) gaan we weer in de kerstvakantie een teamtoernooi voor 

beginnende spelers organiseren. Veel kinderen die eenmaal zoiets hebben meegemaakt zijn daarna 

wel enthousiast voor het spelen van wedstrijden. Een eenmalig toernooi is een veel lagere drempel 

dan een hele competitie en zo rond de Kerst is er daarna nog de mogelijkheid om even na te denken 

over een inschrijving in de echte competitie. Ook proberen we de drempel voor clubs zo laag 

mogelijk te maken door te werken met teams van minimaal drie spelers, zoals ook in de 

regiocompetitie gaat gebeuren bij de laagste jeugdklassen. 

 

Uitjes 

Er is nog geen concreet plan voor een uitje. Meestal ontstaat er in de loop van een seizoen wel een 

goed idee voor een uitje van één dag.  

 

Fondsenwerving 

De jeugd zelf draagt bij aan fondsenwerving tijdens de Grote Clubactie en de loterij tijdens het open 

jeugdtoernooi. Hiervan worden eigenlijk alle leuke activiteiten (niet training of competitie) betaald. 

Onze open toernooien krijgen allerlei sponsoring in meerdere vormen, waarvan een groot deel 

wordt geregeld door de Sponsorcommissie onder leiding van Esther Hanssen. De gemeente betaalt 

ons voor de clinics op basisscholen en heeft ook subsidies voor competentieverbetering. Van dit 

laatste willen we weer gebruik van gaan maken bij het verder opleiden van onze trainers. Voor de 

donderdag is er nog een deel over van de subsidie die vanaf februari gegeven is door de gemeente. 

 

Vrijwilligers 

Er zijn vele vrijwilligers binnen de club en onder de ouders, die iets doen voor onze jeugd. Dit gaat 

vrijwel altijd op ad hoc basis. Wat ik graag zou willen is een structureel vrijwilligers beleid neerzetten 

voor de JC. Het zoeken is nog naar een medestander die hieraan mee wil werken. Als club hebben 

we mogelijkheden om via workshops of cursussen hieraan te werken. 

 

Namens de JC, 

Paul Bruin  

jc@bcmariken.nl 

mailto:jc@bcmariken.nl
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5. Beleidsplan recreanten- en beheerscommissie (RBC) 2017-2018 

 

Missie 

BC Mariken wil alle recreatief (d.w.z. niet-wedstrijdgericht) ingestelde sporters voldoende 

gelegenheid bieden badminton op hun eigen spelniveau te kunnen spelen, met aandacht voor 

onderlinge sociale binding, plezier en gezelligheid. 

 

 

Visie 

 

Spelplezier in badminton 

De meeste van onze recreant-leden willen bij BC Mariken vooral 'lekker kunnen badmintonnen', met 

verschillende spelers van (ongeveer) hun eigen spelniveau. Die wens willen we zo veel mogelijk 

faciliteren.  Want het spelen van badminton is natuurlijk wel het eerste wat ons onderling en bij de 

vereniging bindt. Om het spelplezier er optimaal in te houden willen we recreantleden, behalve 

voldoende speelgelegenheid op de vrijdagse clubavond, ook extra's aanbieden, zoals de 

mogelijkheid om op woensdagmiddag te spelen (bedoeld voor de oudere doelgroep), het 

deelnemen aan een beginnerstraining (bedoeld voor nieuwkomers, met nog weinig spelervaring) en 

het doorstromen naar de trainingen voor de nylon-competitiegroep (voor de wat meer gevorderde 

spelers, die meer uitdaging zoeken).  

Spelplezier halen recreanten ook uit ontmoetingen met spelers van andere badmintonclubs. Dat kan 

zijn in de vorm van een onderlinge uitwisseling, deelname aan een specifiek recreantentoernooi of 

door met een team mee te doen aan de recreantencompetitie van de regio Centrum of enige andere 

vorm van competitie tussen verenigingen in de omgeving. We streven er naar de belangstelling voor 

al deze vormen van recreatief badminton te doen toenemen, zodat we elk jaar belangstellenden iets 

op dit vlak kunnen bieden.  

Op die manier kan iedere recreant bij BC Mariken sportief aan z'n trekken komen. En daarmee 

onderscheiden we ons ook van andere, uitsluitend recreatief ingestelde clubs en groepen in 

Nijmegen, die niet zo'n breed aanbod aan speelmogelijkheden kennen.  

De hoogte van de contributiebijdrage voor recreanten bij BC Mariken moet in verhouding daarmee 

wel concurrerend blijven. 
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Sociale binding en gezelligheid 

BC Mariken wil méér zijn dan alleen een sportvereniging. We willen onze recreantleden ook een 

prettige 'thuishaven' bieden, waar ze andere mensen kunnen ontmoeten op het badmintonveld, 

maar ook daarbuiten. We bevorderen onderlinge contacten tussen de leden door hen uit te nodigen 

ook met andere, in het bijzonder met nieuwe leden, samen te spelen.  

Voor die laatste groep willen we, als 'gastvrije' vereniging, een op maat gerichte opvangmogelijkheid 

bieden zodat de  nieuwe mensen zich welkom en snel thuis kunnen voelen als lid van onze club. Om 

de onderlinge integratie tussen alle leden te bevorderen, organiseren we ieder jaar tenminste één  

gezelligheidstoernooi, met onderlinge wedstrijden en (liefst eigengemaakte) hapjes en drankjes.  Dit 

evenement vindt plaats op de laatste vrijdag vóór Kerstmis.   

Daarnaast houden we ieder jaar aan het slot van het speelseizoen in de Jan Massinkhal een 

gezelligheidstoernooi, waarbij ook niet-leden van onze club welkom zijn. Gedurende het seizoen 

hebben zij ook de mogelijkheid - tegen betaling van een passende bijdrage - om incidenteel of 

meerdere keren (maximaal vijf) met ons mee te spelen.  Dat kan voor sommigen een opstap zijn 

naar een volledig lidmaatschap van BC Mariken.  

We zorgen met z'n allen voor een goede sfeer op de club. Dat loopt van het zich houden aan de 

afgesproken regels voor het afhangsysteem tot aan het meehelpen de zaal na afloop van het sporten 

samen met de zaalbeheerder snel en netjes op te ruimen.  

En aansluitend aan het sporten is er voor iedereen, maar uiteraard vooral voor de liefhebbers, 

gelegenheid voor napraten bij een drankje en een hapje in brasserie Massink bij George. En dat kan 

soms uitlopen tot in de late uurtjes...  

Op vrijdagen dat de hal niet voor onze club beschikbaar is, zoeken we naar een alternatieve 

speelgelegenheid of bieden we andere clubactiviteiten aan (mits we daarvoor voldoende vrijwilligers 

weten te vinden). Dat kan van alles zijn, maar toegankelijkheid en gezelligheid voor iedereen is 

verzekerd. Eens in de vijf jaar (als we als vereniging een lustrum hebben) zorgen we voor een groot 

clubfeest, met alles er op en er aan; daartoe wordt dan een speciale commissie gevormd. 
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Beleid 2017-2018 

Hoofdmoot voor onze recreanten blijft uiteraard de vrijdagse speelavond in de Jan Massinkhal, 

tussen 20.30 en 23.00 uur. We zorgen voor voldoende speelgelegenheid voor al onze 

recreantspelkers (en dit naast de competitietrainingen). 

Op woensdagmiddag handhaven we de speelruimte voor de oudere doelgroep in de hal aan de 

Zwaluwstraat tussen 15.30 en 17.00 uur. 

We gaan komend seizoen de opvang voor nieuwe leden intensiveren. We willen als 'gastvrije 

vereniging' nieuwkomers welkom heten en ze snel wegwijs maken bij onze club. We rekenen daarbij 

wel op actieve medewerking van onze huidige leden. We nodigen nieuwkomers uit deel te nemen 

aan een kort 'kennismakings'-trainingsblok van 2-4 avonden (in het vroege najaar en zo nodig ook na 

de jaarwisseling), waarna ze kunnen doorstromen naar de trainingsgroep voor nylon-2, uiteraard in 

overleg met de trainer voor die groep. 

We proberen net als in het afgelopen seizoen een team in te schrijven voor de Regio-competitie 

voor recreanten in het voorjaar van 2018.   

Daarnaast volgen we met belangstelling initiatieven om te komen tot een regionale competitievorm 

voor badmintonners van 50 jaar en ouder.   

We denken dat daar binnen onze recreantengroep mogelijk belangstelling voor bestaat. Verder 

willen we in het voorjaar - net als in het afgelopen seizoen - weer één of meer 

uitwisselingsmomenten met andere recreant-groepen binnen Nijmegen organiseren. Tenslotte 

bieden de eigen clubkampioenschappen (in april) een mogelijkheid om je spelniveau met anderen te 

meten. 

Succesvolle en leuke evenementen als het Kerstoernooi in december en het invitatietoernooi in mei 

zetten we natuurlijk voort. We bekijken of er daarnaast nog meer op onderlinge integratie gerichte 

momenten gedurende het seizoen wenselijk zijn. Natuurlijk blijft ook het samenzijn in de kantine na 

afloop van het sporten een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Het bekende introductiesysteem voor incidenteel of meervoudig (maximaal vijf keer) meespelen bij 

onze club, zetten we voort. Het kan een opstap bieden tot clublidmaatschap, hoewel dat niet per se 

de bedoeling is. Gastvrijheid, het kennismaken met de badmintonsport en in het bijzonder met onze 

vereniging staan voorop. 

Op die manier blijft BC Mariken niet alleen de grootste, meer ook de gezelligste badmintonverenging 

van Nijmegen ! 

 

Recreanten- en beheerscommissie, 

Gerard Slag 

rbc@bcmariken.nl 
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