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I. INLEIDING 

1. Inleiding 

Het werkplan Technische Commissie wordt opgesteld door de TC (Technische Commissie) van de badminton-
vereniging Stiens (BC Stiens). 

Het plan wordt opgesteld voor een periode van 4 jaar en vastgesteld door het bestuur van de vereniging. 

Het plan resulteert in jaarplanningen die jaarlijks aan het eind van het seizoen worden geëvalueerd. 

De jaarplanning wordt verspreidt onder zowel de leden van het bestuur als de TC. 

Zowel het werkplan als de planning zijn terug te vinden op de website van de vereniging. 

1. Doelstelling van het werkplan TC 

Het werkplan TC dient als leidraad voor de TC en ter informatie naar de leden. 
In het werkplan wordt inzicht gegeven in de organisatie van de TC en de uit te voeren activiteiten. 
Het plan is richtinggevend  en geeft aan waar we als TC over 4 jaar willen staan. 

2. Doelstelling van de TC 
Doelstelling is het zo optimaal mogelijk begeleiden van alle leden waarbij de badmintonkwaliteiten dienen te 
worden bevorderd en bewaakt. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in de navolgende groepen en subgroe-
pen: 

A. Junioren 
1. Beginners 
2. Competitiespelers 

B. Senioren 
3. Beginners 
4. Competitiespelers 
5. Recreanten 

In zijn algemeenheid wordt nagestreefd: 
• dat ieder lid op zijn of haar niveau kan spelen, 
• dat het sociaal aspect een wezenlijk onderdeel is en blijft, 
• dat getracht wordt aansluitende niveau’s te maken tussen jeugd en senioren en de competitie spelende 

teams. 

Versie 004-06.2017



!   !  / !3 8

Speerpunt hierbij is het aantrekken en behouden van nieuwe leden waarbij er speciale aandacht moet zijn voor 
de jeugd. Met name die jeugd is de voedingsbodem voor de vereniging en moet zorgdragen voor de nodige 
doorstroming en verjonging. 

De TC vergadert op momenten dat men het noodzakelijk vindt, maar minimaal tweemaal per jaar. 

II. SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE TC 

De TC wordt ingesteld door het bestuur van de vereniging. In overleg wordt een van de bestuursleden 
aangewezen als voorzitter van de TC. De voorzitter heeft dan zitting in de TC en het bestuur en dient dan ook 
als schakel tussen beide partijen. 

De overige leden worden door de TC benoemd maar dient wel een brede afspiegeling van de vereniging te 
zijn. Dus zowel competitiespelers, de jeugd (eventueel te lezen als jeugdcommissie) en recreanten dienen te 
zijn vertegenwoordigd. 

1. Uitvoerende taken leden TC 
samenstelling van de TC zie bijlage 1 

Alle leden van de TC zijn belast met diverse of specifieke (uitvoerende) taken. Het is een pre om overige 
(bestuurs)leden van de vereniging  bij deze taken te betrekken. 

Ieder seizoen dient voor eind augustus begin september de jaarplanning voor het komende seizoen  klaar te 
zijn. In deze planning dient te worden aangegeven wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren en wanneer de 
diverse activiteiten zijn. 

Het jaarplan wordt vastgesteld door het bestuur. 

2. Trainerbegeleiders 
Voor de jeugdgroep zijn trainingsbegeleiders actief. Hun taken zijn: 

• Trainen en assisteren onder de verantwoordelijkheid van de (hoofd)trainer, 

• Begeleiden van de jeugd tijdens de trainingen, 

• Begeleiden van de jeugd tijdens competitiewedstrijden en toernooien, 

• Kennisoverdracht van de badmintonspel in de breedste zin 

Met name bij competitiewedstrijden en toernooien dient er aandacht te zijn voor het inschakelen van de 
ouders van de jeugdleden. 
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3. Taken TC 

De taken van de TC kunnen als volgt worden omschreven: 

Algemene taken: 

• Kwaliteitsbevordering en -bewaking, 

• Indeling groepen en doorstroming bevorderen, 

• Inkoop en beheer  shuttles 

Wedstrijden en competitie 

• Aanstellen competitieleider 

• In overleg met de competitieleider leden interesseren voor competitie spelen, 

• In overleg met de competitieleider bepalen wat we kunnen aanbieden in het kader van competitiespelen. 
Daarbij valt te denken aan doordeweekse en/of weekendcompetitie etc. 

• Samenstellen competitieteams, waarbij rekening wordt gehouden met sterkte van de spelers, plezier, 
sociale contacten, jeugd/senioren, 

• In het kader van de competitie treedt de TC jaarlijks in contact met de (adspirant)competitiespelers zowel 
individueel als in teamverband, 

• Daar waar mogelijk in voorbereiding op de competitie het organiseren van extra training en 
oefenwedstrijden 

• Evalueren met competitiespelers omtrent de gehaalde resultaten, 

• Zorgen voor aanwas van nieuwe competitiespelers. 

Training en trainer(s) 

• In overleg met het bestuur zoeken naar de juiste en vakbekwame trainer(s), 

• In samenspraak met de trainer(s) het opstellen en updaten en implementeren van een plan van waaruit de 
trainingen kunnen worden aangeboden, 

• Organiseren van trainingen voor jeugd, competitiespelers en recreanten, 

• Organiseren van proeflessen voor scholen, 

• Aanstellen trainingsbegeleiders. 
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Toernooien 

• Het organiseren van de jaarlijkse clubkampioenschappen en het bevorderen van de deelname aan de 
interne mixtoernooien en externe toernooien. 

III. TRAINING EN TRAINER 

De training wordt gedurende het gehele seizoen gegeven en wordt verzorgd door een door het bestuur 
aangestelde trainer. 

De trainer(s) worden bijgestaan door trainingsbegeleiders. 

1. De TC adviseert over 

De TC adviseert het bestuur van de BC STIENS over: 

• De trainingsduur en trainingsintensiteit, 

• De benodigde zaalcapaciteit om de trainingen adequaat te kunnen organiseren, 

• De behoefte aan trainer(s), 

• De behoefte aan trainerbegeleiders, 

• De zaken die zijdelings met de voorbereidingen van het trainingsseizoen te maken hebben, alsmede over 
de continuïteit en de kwaliteit van de trainingen. 

Uiteraard is het aan het bestuur om de nodige (contract)afspraken te maken met de gemeente, sporthal 
organisatie en externe trainers.  

2.  Voordracht trainer 

De TC draagt een trainer voor aan het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk over de aanstelling. 

Voor zowel de senioren als de junioren dient er training te worden gegeven die het niveau van een ieder op een 
hoger plan brengt en kan houden. 

Naast het spelplezier zal de nadruk liggen op het technische en tactische aspect ven het badmintonspeler. 

De trainer zal zich conformeren aan het beleid van de TC. 

Het opleiden van een eigen trainersgroep en/of trainerbegeleidersgroep wordt actief door de TC ondersteund. 
De financiële verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 

3. Trainingsgroepen 
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We onderscheiden de navolgende groepen die training kunnen en/of moeten ontvangen: 

• (Beginners)Jeugd: verplicht *** 

• Competitiespelers: verplicht 

• Beginners Senioren: eerste 4 cessies aanbieden en aangeven dat het een must is 

• Recreanten: op basis van belangstelling middels opgave 

*** Er moet een duidelijke visie zijn ten aanzien van de jeugd en jeugdopleiding. Er moet een garantie zijn voor 
kwaliteit, binding en doorstroming naar de senioren. 

I. COMPETITIE 

BC STIENS is een gezelligheidsvereniging, waarbij individuele inspanningen gemeten kunnen worden tijdens 
de diverse interne en externe competities. 

Het streven is een ‘natuurlijke’ opbouw van de competitieteams. Voorkomen moet worden dat er te grote 
kwaliteitsverschillen ontstaan tussen de teams. 

Het streven is tevens dat jeugd over 4 jaar een groter onderdeel gaat uitmaken van de competitie(teams). 

1. Doelstelling competitie 
Een ieder die wil deelnemen aan de competitie moet daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Er moet naar 
worden gestreefd dat er een aansluiting van niveau tussen de teams aanwezig is. 

Hierbij mag het sociaal aspect absoluut niet uit het oog worden verloren. 

2. Competitie jeugdleden 
De jeugdteams worden in overleg met de jeugdcommissie samengesteld. 

Het inpassen van jeugdleden in senior teams zal met zorgvuldigheid gebeuren. Dat gebeurt niet alleen op 
basis van badmintonkwaliteiten, ook het sociale aspect zal hierbij een grote rol spelen. 

3. Competitie senioren 
De competitie wordt gecoördineerd door de competitieleider. 

4. Teamindeling 
Tegen het eind van het seizoen wordt een teamindeling bekend gemaakt. 

Vooraf inventariseert de TC wie competitie wil spelen of er specifieke wensen zijn van individuele spelers. De 
TC tracht rekening te houden met de individuele wensen van de mensen. 

Criteria waarop de TC de teamindeling baseert zijn: 
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• individueel niveau (technisch, tactisch) 

• onderlinge sociale verhoudingen 

• groeimogelijkheden spelers 

• inzet op training en tijdens wedstrijden 

• tactische indeling (promotie kansen/voorkomen degradatie) 

• competitieresultaten 

• resultaten clubkampioenschappen 

I. TOERNOOIEN 

Met name het spelen van toernooien bevordert de eenwording en gezelligheid binnen een vereniging. Interne 
toernooien voor binding en soms (clubkampioenschappen) ter bepaling van de sterkte. 

Externe toernooien geven aan hoe het staat met het spelniveau ten opzichte van andere verenigingen. 

De TC organiseert jaarlijks clubkampioenschappen en mixtoernooien (o.a. nieuwjaarstoernooi). 

De TC bevordert en stimuleert de deelname aan interne en externe toernooien. 

De toernooien dienen financieel zelfdragend te zijn. 

1. Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen zijn, zeker voor de singles, een graadmeter voor de onderlinge 
krachtsverhoudingen binnen de club. 

5. Interne Mixtoernooien 
Bij een mixtoernooi worden zoveel mogelijk zowel de dames als de heren vanuit alle geledingen(jeugd, 
maandag en vrijdag) op sterkte in poules ingedeeld. Hierbij draait het vooral om gezelligheid en clubbinding. 
Uiteraard zijn er winnaars en vallen er prijsjes te verdienen. 

VI. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

1. Vrij spelen 
Ieder lid moet de gelegenheid krijgen tot vrij spelen. Daarbij kan zelf worden bepaald hoe sterk men wil spelen. 
Daartoe worden op de speelmomenten banen beschikbaar gesteld. 
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6. Shuttlebeheer 

De TC coördineert het shuttlebeheer. 

De leden worden aangespoord met zorg met shuttles om te gaan. 

De inkoop dient centraal te gebeuren, waarbij een zo gunstig mogelijke prijs moet worden bedongen.  

7. Op sterkte spelen (kleuren) 

Het spelen op sterkte, de bekende kleuren, geeft vaak aanleiding tot commentaar. In ieder geval is een 
menging van sterkte belangrijk. Daarbij dienen sterke spelers de zwakke spelers te accepteren op het moment 
dat men met elkaar dient te spelen. Andersom geldt dat overigens ook. Er moet aandacht zijn voor het sterker 
worden van spelers. Met name de jaarlijkse clubkampioenschappen kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het 
instellen van een moment van vrij spelen is een andere oplossing. Men kan dan sterker spelen en zelfs 
overgaan tot singelen. Voorwaarde is dat men de speeltijd van een gehele speelavond goed en volledig benut. 

VII. SLOTOPMERKING 

In dit werkplan legt de TC vast aan welke eisen en voorwaarden men zich conformeert. De clubleden kunnen 
de TC hierop aanspreken. 

Welke trend zich binnen de club ontwikkeld staat niet in dit werkplan. 

De TC constateert dat het een blijvende opgave is om het aantal leden bij zowel de senioren als de jeugd op 
peil te kunnen houden. Ook de verhouding tussen het aantal dames en heren verdient de nodige aandacht.  

Een bloeiende jeugdafdeling is een must en dient een speerpunt te zijn. Het is een basis voor een bloeiende 
vereniging. Daarnaast is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen het aantal competitiespelers en 
recreanten.  

Verandering van het aantal leden op zaterdagochtend, vrijdagochtend en maandagavond kan de druk op die 
speelmomenten verkleinen en/of vergroten. Daar dient slim en transparant mee te worden omgegaan. 

Versie 004-06.2017


