
Rob van Dongen  

“Werken onder spanning” 

Na de grote clubactie werd de vraag gesteld of er goede ideeën waren om geld 
aan te besteden. Ik had de week ervoor net de snaren uit mijn racket geslagen en 
om dit te herstellen moest ik mijn racket wegbrengen naar Leeuwarden. Na drie 
weken had ik mijn racket weer terug met een standaardsnaren. Mijn idee werd 
toen de aanschaf van een eigen bespan apparaat, zodat we het bespannen binnen 
de club zelf konden gaan uitvoeren. Het idee werd goed ontvangen, maar de 
vraag was of het ook zou aanslaan en wie zou dat dan moeten doen? “Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” zei ik alla Pipi Langkous. Ik 
heb in beginsel veel tijd geïnvesteerd in onderzoek naar het effect van snaartypes, 
het effect van strakke of juist minder strakke bespanning, vlechtpatronen of een 
‘Parnell starting knot’. Het ging in het begin dan ook niet altijd even makkelijk 
en ik heb flink wat meters snaar gebruikt om het bespannen onder de knie te 
krijgen. Het bespannen van mijn eerste racket duurde dan ook wel meer dan 6 
uren.  

Inmiddels kan ik zeggen dat ik het bespannen goed beheers. Een racket 
bespannen doe ik nu in anderhalf uur en op basis van iemand zijn speelstijl kan ik 
een goed advies geven over de bespanning. Zo nu en dan kom je nog wel eens 
‘vreemd’ racket tegen waar geen duidelijk vlechtpatroon van te vinden is of een 
racket van vroeger die altijd zo lekker speelde 
(of daar nieuwe bespanning in kan). Door de 
opgebouwde ervaring lukt dit inmiddels ook 
prima. Elke keer als ik een racket afgeef met 
nieuwe bespanning krijg ik vrolijke reacties. 
Mensen worden er blij van en daar word ik 
weer blij van. Op die manier probeer ik mijn 
steentje bij te dragen aan de club.  

Samen maken we de club 😊 .  



Jan Veltman en Fokke 
van der Veen  
 "De interne competitie maakt 
iedereen beter” 

Toen Pieter en Theo ons (Jan Veltman 
en Fokke van der Veen) vorig jaar de 
vraag stelden of we er wat voor 
voelden om dit seizoen de interne 
competitie te willen verzorgen 
hebben we niet lang hoeven nadenken 
en meteen ja gezegd. 
De interne competitie is een leuke 
afsluiting van het badminton jaar. Het 
is een fanatiek toernooi waarbij de 
sportieve onderlinge krachten 
verdeling tot uiting komt. 
Dat het organiseren nog niet zo 
eenvoudig was, kwamen we al snel 
achter. Het samenstellen van de 
deelnemerslijst, het bijhouden van de 
scores en het wekelijks opleveren van 

een ranglijst was een dingetje. Onze 
voorgangers deden dit met de hand 
wat veel tijd kost en ook het nodige 
rekenwerk oplevert. Dit moest anders 
kunnen en hebben we na wat 
brainstorm sessies het verwerkt in een 
Excel bestand waarbij het gehele 
proces nu geautomatiseerd is. 
We zien beide in dat een 
badmintonclub niet alleen door het 
bestuur gedragen kan worden. Niet 
alleen door dat er veel werk te doen is 
maar ook dat het heel belangrijk is 
dat je samen iets opbouwt om zo te 
komen tot een gezonde maar vooral 
leuke vereniging waar je naast het 
uitoefenen van je favoriete sport ook 
graag lid van bent. Samen iets doen 
geeft onderlinge verbinding en 
betrokkenheid bij de vereniging.  De 
tijds investering die wij steken in het 
organiseren van de interne competitie 
valt op zich mee.  In het begin zal het 
wat meer tijd kosten bij het inrichten 
en opstarten van de competitie. Als de 
competitie één keer los is gegaan heb 
je het over een half uur tot een uur 
per week. Dit is prima te doen. Wel 
moet je tijdens de duur van de interne 
competitie aanwezig zijn op de 
maandagavond, maar doordat we 
graag een “shuttletje” slaan, missen 
we sowieso niet graag.

‘Vrijwilliger…Discover your smile’ 
Henk Slot en Pieter Romkema 
Is de vrolijke slogan voor de campagne om binnen 
onze vereniging meer leden te betrekken bij het 
vrijwilligerswerk. Momenteel zijn er, buiten het 

bestuur, ca. tien leden die zich inzetten en het bestuur wil dit aantal graag 
uitbreiden. Toevalligerwijs startte enige maanden geleden een mini cursus ‘Meer 
Vrijwilligers in Minder Tijd’ die wordt verzorgd door BV Sport. Deze cursus 
helpt ons de juiste lijnen uit te zetten om meer leden enthousiast te maken voor 
een taak binnen de club. 
In deze flyer vind je een aantal leuke verhalen van leden die een taak hebben 
opgepakt. Zij vertellen wat zij doen en hoeveel tijd dit gemiddeld kost. Je zult 
lezen dat ze het leuk vinden en er een goed gevoel bij te krijgen.  
Hiervan krijgen wij als bestuur natuurlijk ook een ‘smile’ op het gezicht…. 
Verder vind je de taken die momenteel binnen de club uitgevoerd worden en 
hoeveel tijd dit ongeveer kost.  
Ook zijn de commissies en hun specifieke taken op de website beschreven. 

Veel leesplezier 



Mischa Poortman en 
Epko van der Valk  
website beheerders  
".....dan is het helemaal geen belasting 
maar vooral fun" 
Een website van nul af aan opbouwen 

en beheren 
is niet mijn 
dagelijkse 
werk. 
Maar het 
heeft wel 
mijn 
interesse. 

Dus toen ik de vraag kreeg of ik de 
club wilde helpen om een nieuwe 
website te bouwen en beheren heb ik 
gelijk ja gezegd. Het leuke is dat ik de 
kans heb gekregen iets nieuws te leren 
wat ik ook op andere gebieden zou 
kunnen toepassen. En ik help de club 
ermee, wat een goed gevoel geeft. 
Het beheer van de website doe ik nu 
sinds een jaar samen met Epko van der 
Valk. Het leuke daarvan is dat we het 
werk dat we ervan hebben samen 
kunnen delen. En hij heeft meer 
ervaring met beheer en onderhoud 
waardoor ik er zelf ook veel van kan 
leren. Door samen te sparren en elkaar 
te versterken hebben we een mooie 
website neergezet. De mooiste 
beloning die we hiervoor krijgen is de 
waardering die we ervoor terug krijgen 

vanuit de club. En uiteraard dragen we 
daarmee ook ons steentje bij aan de 
vindbaarheid van de club waarmee we 
hopen nieuwe leden te kunnen trekken 
die ook graag bij ons willen spelen. Iets 
wat waar we natuurlijk allemaal baat 
bij hebben. 
We zien beide wel in dat een club niet 
alleen door een bestuur gedragen kan 
worden. Hiervoor zijn er simpelweg 
teveel taken die moeten gebeuren, vaak 
naast de de dagelijkse werkzaamheden 
die we erop nahouden. Dus als je een 
rol kunt uitvoeren op iets waar je goed 
in bent of wat je graag zou willen leren, 
dan is het helemaal geen belasting, 
maar vooral fun! 
Onze tijdsinvestering verschilt een 
beetje per periode. Aan het begin van 
het seizoen moeten we wat meer zaken 
opstarten en actualiseren op de website. 

En gedurende het 
seizoen neemt de 
tijdsinvestering af. 
In totaal zijn we 
waarschijnlijk 1-2 
uur per week kwijt 
aan de website. En 
door dit samen te 
delen valt dat dus 
reuze mee.

Zoals hier naast al staat vermeld zijn de leden die hun ervaringen in deze flyer 
met jullie delen, niet de enigen die als vrijwilliger de kar trekken 

Wat te denken van de werkzaamheden die de technische commissie dient uit te 
voeren. Het bestuur. De jeugd commissie die competitie en uitjes regelt. Onze 
competitieleider die ervoor zorg draagt dat de teams worden opgegeven bij de 
bond, vervangers regelt e.d. De begeleiders voor de jeugd op de 
zaterdagochtend. De organisatoren van de huidige interne ladder competitie. 
De regelaars van de interne mix toernooien. En als verrassing, jullie allemaal 
als indelers op de speelmomenten. 

Het zijn echter vaak dezelfde leden.  

We hebben een inventarisatie gemaakt van werkzaamheden met de 
daarbijbehorende geschatte uren. Verdeeld over de bestaande commissies en 
uitgesplitst naar taken. Het overzicht vindt je op de volgende pagina’s. Kijk 
ernaar en kom tot de ontdekking dat er echts iets tussen zit wat je leuk vindt. 
Laat het eens in je omgaan! 

Wordt niet nerveus van de gedachte dat er geen rol voor jou is 
weggelegd! In september worden alle leden persoonlijk 
benaderd!  



Takenlijst

Bestuur 
Vrijwilligers zaken 
Ieder bestuurslid fungeert als voorzitter van een commissie, waaronder diverse taken vallen. 

Activiteitencommissie (meerdere personen per activiteit) 
Interne mix toernooi(en)   (9 uur per jaar) 
Opstellen en verspreiden van inschrijf formulier. Verwerken van de inschrijvingen. Het maken 
van een wedstrijdschema (software aanwezig). 
Interne ladder competitie   (8 uur per jaar) 
Na de competitiewedstrijden organiseren van een ladder competitie. Maken van een 
wedstrijdschema en bijhouden standen (software aanwezig). 
Externe toernooien   (0,5 uur per maand) 
Inkomende uitnodigingen van externe toernooien onder de aandacht brengen van de leden 
middels publicatie op de website en/of mededelingen bord vereniging. 
Activiteiten met andere verenigingen (6 uur per maand) 
Bijvoorbeeld klaverjas avonden met TV Stiens. Opstellen en verspreiden van inschrijf 
formulier.  
Braderie    (p.m) 
Inschrijven braderie. Bezetting stand regelen. Verzamelen van de benodigde materialen. 
Feestavond    (p.m.) 
Bepalen van moment van activiteit. Uitnodigen van de leden en verwerken van de opgaven. 
Publicatie op website, publicatiebord etc. Overleg met derden. 
Vrijwiligers uitje    (4 uur per jaar) 
Een keer per jaar een activiteit voor de vrijwilligers regelen. Uitnodigen en verwerken. Bepalen 
van moment en overleg met derden. 

Communicatie commissie 
Website beheer    (4 uur per maand) 
Verzorgt de technische kant van de website en zorgt ervoor dat deze te allen tijde beschikbaar is 
en goed functioneert. 
Externe media    (1 uur per maand) 
Zorgt voor de berichten in de lokale media en ondersteund de commissie daar waar nodig is. 
Ledenwerving    (p.m.) 
Incidenteel 
Deze groep van personen zorgen voor ideeën omtrent acties e.d. ten behoeve van werving van 
(jeugd)leden 
Nieuwsbrief    (1,5 uur per maand) 
Samen te stellen na een bestuursvergadering waarin besluiten worden genomen. 

Technische commissie 
Functioneren TC    (4 uur per jaar) 
Deze groep personen voert het werkplan uit en vergadert tweemaal per jaar. Evalueren jaarlijks 
het werkplan. 

Contactpersonen trainer    (6 uur per jaar) 
Hebben regelmatig mondeling contact met trainers en houden min. tweemaal per jaar een 
evaluatie gesprek. Maken deel uit van de TC. 
Competitieleider senioren/junioren   (1 uur per maand) 
Zijn lid van de TC. Zijn verantwoordelijk voor de team indelingen het informeren van spelers 
en ouders. Ze coördineren de begeleiding, uitslagen invoeren en invallers regelen. Contact met 
bond. 
Shuttle beheer     (0,3 uur per maand) 
Is verantwoordelijk voor inkoop en uitgifte van de shuttles.  
Racket reparatie     (2,5 uur per maand) 
De vereniging beschikt over een reparatieservice voor rackets. De leden kunnen tegen een 
geringe vergoeding hun racket laten repareren. 
Coördinatoren maandag en vrijdag  (0,35 uur per maand) 
De coördinatoren verzorgen het jaarlijkse indeel schema. Daarnaast zorgen ze voor wat 
algemeen zaken zoals het laten versturen van een kaartje aan zieke- of geblesseerde leden. 
Daarnaast het op de speelmomenten mondeling informeren van de leden over bijzondere zaken. 
Begeleiden jeugd     (1 uur per maand) 
Deze groep van mensen dienen als ondersteuning van de trainer als begeleider van de jeugd. 

Financieele commissie 
Kascommissie     (4 uur per jaar) 
Controleert het financieel jaarverslag als officieel vertegenwoordiger van de ALV en adviseert 
haar tijdens de vergadering. 
Sponsoring     (p.m.) 
Onderhouden van contact met en werven van sponsoren. Uitvoeren van alternatieve acties om 
inkomsten te genereren (bv. Loterijen, grote clubactie etc) 
Club kleding     (3 uur per jaar) 
Inkoop en verkoop van club kleding. Doen van voorstellen richting bestuur omtrent uitvoering 
en verkoopprijzen. 

Jeugd commissie 
Intern jeugd toernooi    (5 uur per jaar) 
Opstellen en verspreiden van inschrijf formulier, verwerken van de inschrijvingen.  Maken van 
wedstrijdschema, werven vrijwilligers voor toernooi.  
Jeugd uitje     (4 uur per jaar) 
Deze groep personen organiseert niet met badminton gelieerde uitjes voor de jeugd. 
School toernooi     (6 uur per jaar) 
Deze groep personen organiseert in samenwerking met Grou en LBC een jaarlijks school 
toernooi voor lagere scholen binnen de gemeente. Vooraf regelen van enkele trainingen voor 
scholen binnen Stiens e.o. Helpen met opbouw en spel begeleiding. 
Jeugd toernooien extern(    (p.m.) 
Deze groep verzorgt de inschrijving van spelers voor jeugd evenementen in de buurt. Bedoeld 
voor beginnende /recreatieve spelers. Coördineert het vervoer en de begeleiding voor dat 
evenement. 




