Beleidsplan Lokerse Badmintonclub 2014 – 2017

* ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING:
Wij willen een badmintonvereniging zijn die badminton aanbiedt op alle niveaus. Als
topsport, als wedstrijdsport, als breedtesport en als nevenactiviteit. Wij hebben daarvoor
onze club onderverdeeld in 3 hoofddoelgroepen: de jeugdspeler, de recreant en de
competitie/tornooispeler. Wij willen een vereniging zijn, waarbij het accent ligt op de
volgende kenmerken: het Wij-gevoel, een club die werkt op basis van vrijwilligers, zorgt voor
een grote betrokkenheid, een sociaal karakter, een professioneel kader, zakelijk geleid en
een dienstverlenende organisatie zijn.

* DOELGROEP JEUGD
DOELSTELLINGEN JEUGD:
De individuele jeugdige sporter al vanaf jonge leeftijd in contact te laten komen met
badminton en hem zo goed mogelijk te leren badmintonnen en daardoor het plezier
in de sport te vergroten.
Het uiterste uit het talent van de spelers halen en ze op een zo'n hoog mogelijk
niveau brengen.
De jeugd enthousiast maken voor deelname aan jeugdtornooien, georganiseerd op
provinciaal of Vlaams niveau.
Het gemiddelde niveau van het competitiegedeelte verhogen.
De eerste teams naar de top van de jeugdcompetitie brengen.
De jeugdspelers te behouden voor de sport en de vereniging.
De jeugdspelers dusdanig op te leiden en voor te bereiden zodat hij kan instromen in
de doelgroepen “competitie/tornooispeler” of eventueel“recreant”

BELEIDSPLAN JEUGD:
Als jeugdafdeling zijn wij altijd afhankelijk van het type jeugd dat lid is. Zijn het enthousiaste
sporters die bewust voor de badmintonsport hebben gekozen en is de betrokkenheid van de
ouders groot dan kan je een ambitieus plan schrijven. In andere gevallen zal je het plan aan
je huidige spelerbestand moeten aanpassen. Jeugdspelers blijven slechts voor een bepaald
aantal jaren (tot 18de) jeugdlid dus aanpassingen en bijsturingen van het plan blijven
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daardoor ten alle tijden noodzakelijk. We proberen de jeugd ook buiten de sport met elkaar
om te laten gaan en zodoende echte vriendschappen te creëren. Daardoor blijft het leuk om
op de vereniging te komen. Momenteel draait onze jeugdafdeling zeer goed en kunnen we
een behoorlijk ambitieus beleidsplan voorleggen. Wij willen met onze jeugdafdeling bij de
beste en grootste van Oost-Vlaanderen blijven. Er zijn de afgelopen 3 jaar maar liefst 6 (tot
zeer) getalenteerde jeugdspelers van 13 tot 16 jaar doorgestroomd naar de competitie- of
tornooispelersgroep, wat toch een behoorlijk jonge leeftijd is. Eén speler volgt zelfs een
opleiding aan de topsportschool en hoort in zijn leeftijdscategorie bij de beste spelers van
België.
Met de begeleiding door gediplomeerde en natuurlijk ook geëngageerde trainers hopen wij
eenzelfde doorstroming te bekomen voor de volgende jaren en hopen we een kweekvijver
van nieuwe (top)talenten te blijven zonder natuurlijk de basis uit het oog te verliezen.
Op die manier blijft de jeugd elk op zijn niveau evolueren en groeit de kwaliteit door tot in
de groep van de competitie/tornooispelers.
Vanaf volgend seizoen zal onze club opnieuw een jeugdcup organiseren in Lokeren. (de
jeugdcup is een soort jeugdcircuit). Op die manier geven we onze jeugdspelers (waarvan
sommigen de verplaatsingen niet kunnen/mogen meemaken) de kans om eens van dit
circuit te proeven in de eigen stad.
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* DOELGROEP RECREANTEN
DOELSTELLINGEN RECREANTEN:
Badminton aan te bieden in de eerste plaats als breedtesport of nevenactiviteit
Het oprichten en verder uitbouwen van badminton voor 55+’ers (op maandagnamiddag).
De individuele volwassen sporter een eerste kennismaking met onze vereniging, wat
dankzij de grote variatie aan niveau binnen deze groep goed wordt aangeboden
De doelgroep recreanten richt zijn peilen op alle volwassen leeftijdsgroepen.
Spelers die de Jeugdreeksen doorlopen hebben en die niet geïnteresseerd of
onvoldoende getalenteerd zijn om door te stromen naar de groep
competitie/tornooispelers een waardig en ontspannend alternatief aan te bieden om
op hun eigen niveau verder te genieten van de badmintonsport.
“Laatbloeiers” laten doorstromen naar de groep competitie/tornooispelers.
Een soort landingsbaan aan te bieden aan competitie/tornooispelers die een stapje
terug willen zetten. Oudere spelers blijven we de mogelijkheid aanbieden te blijven
badmintonnen aangepast aan hun niveau.
BELEIDSPLAN RECREANTEN:
Op dit niveau worden geen trainingen aangeboden maar omdat op de recreantenavonden
altijd enkele competitie/tornooispelers aanwezig zijn, wordt op deze manier bijgestuurd
waar nodig en wordt de geest van onze vereniging verder doorgegeven. Ook in deze
categorie zijn de ambities van het beleidsplan afhankelijk van de input die we krijgen. In
tegenstelling tot onze jeugdwerking zitten we in deze categorie een beetje in een
neerwaartse spiraal. Dit heeft vooral te maken dat de vorige jaren behoorlijk wat spelers uit
deze categorie voldoende niveau hadden om door te stromen naar het competitieniveau.
Ons beleid bestaat eruit om deze werking opnieuw op te bouwen door in de eerste plaats
ons aanbod te behouden en ervoor te zorgen dat nieuwe recreanten steeds een
aanspreekpunt hebben. Via een recreantentornooi (dubbel en gemengd) bieden wij onze
recreanten ook de mogelijkheid aan om in eigen stad te proeven van een tornooisfeer of te
spelen tegen recreanten van andere clubs.
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* DOELGROEP COMPETITIE/TORNOOISPELER:
DOELSTELLING COMPETITIE/TORNOOISPELER:
Competitiebadminton te blijven aanbieden op bijna alle niveaus (van 2de liga tot 4de
provinciale) en in alle categorieën (dames-, heren- en gemengde competitie)
Op een gecontroleerde manier ons competitieaanbod aan te passen aan onze
beschikbare competitiespelers, momenteel beschikt onze vereniging over 17
competitieploegen -het grootste aantal van Oost-Vlaanderen- meerbepaald 2
damesploegen, 7 gemengde ploegen en 8 herenploegen. Het is onze bedoeling
naargelang nodig het aantal ploegen nog op te drijven zonder ons te vergalopperen.
Onze meest-getalenteerde jeugdspelers inpassen in de ploegen. Voorlopig speelt er 1
jeugdspeler in de 1ste ploeg, maar binnen 2-3 jaar zouden dit er meer moeten
kunnen zijn.
Op deze manier hopen wij onze jeugdspelers voldoende uitdagingen en
mogelijkheden aan te bieden om ervoor te kiezen bij onze vereniging te blijven. Onze
vereniging moet het hebben van de doorstroming van de jeugd en niet (zoals
sommige andere clubs) van topspelers die van buitenaf aangetrokken worden.
Op korte termijn opnieuw ploegen (zowel dames-, heren- als gemengde ploegen)
naar 1ste liga te brengen. (1ste liga is voor dames en herencompetitie het hoogste
niveau)
De Competitie/tornooispelers voldoende speel- en trainingsmogelijkheden aan te
bieden.

BELEIDSPLAN COMPETITIE/TORNOOISPELERS:
Dit seizoen hebben we de speeltijden voor competitiewedstrijden verdubbeld waardoor het
terug mogelijk was om nieuwe ploegen te creëren. We spelen nu in 2 shiften waardoor de
‘jonge’ ploegen en jeugdploegen de vroege shift bekleden terwijl de hoogste
competitieploegen in de late shift hun wedstrijden spelen. Op die manier brengen we de
jeugd ook in contact met competitiebadminton op hoog niveau. Bijna elke week gaat er een
ligawedstrijd door.
Naar de toekomst toe willen we het aantal competitieploegen nog doen toenemen zodat
alle spelers die de jeugdreeksen hebben doorlopen op een competitieve manier aan
badminton kunnen blijven deelnemen.
Onze visie is in de competitie een piramidale structuur (die we reeds hebben opgebouwd) te
behouden waarbij de top voor onze 1ste ploegen gesteund wordt door een steeds breder
wordende basis. Op deze manier wordt het makkelijker om nieuwe spelers te doen stijgen
van ploeg terwijl spelers die vervangen worden in een ploeg altijd een alternatief
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aangeboden krijgen (eventueel een klein trapje lager). Zonder deze backup (heeft het
verleden ons geleerd) zouden we deze spelers verliezen.
Een andere zuil is het tornooicircuit dat vooral gericht is naar de individuele
badmintonspeler. Als club zijn we natuurlijk afhankelijk van het individuele initiatief hiervoor
maar wij bieden onze spelers een gemakkelijke manier van online-inschrijven aan via de
website. Het beleid dat we hierbij voeren is dat we onze spelers een gefilterde lijst
aanbieden van tornooien in de buurt, aangevuld met enkele grote tornooien. Het gevolg is
dat we hierbij opnieuw in een opwaartse spiraal beland zijn van tornooispelers. Als je weet
dat er andere clubleden aanwezig zullen zijn wordt het aantrekkelijk om ook deel te nemen.
Als club organiseren we jaarlijks een sterk bezet nationaal tornooi.

ALGEMEEN BELEIDSPLAN VAN DE VERENIGING:
Als bestuur blijft het belangrijk om bovenstaande beleidsplannen systematisch te
controleren en bij te sturen waar nodig. We moeten er ook voor zorgen dat de verschillende
plannen die we hebben tot uitvoer kunnen komen. Hierbij wordt geregeld beroep gedaan op
actieve leden of ouders van jeugdspelers. We zorgen steeds voor een nauwe betrokkenheid.
Ook verzorgen het bestuur en de medewerkers vandaag -en ook in de toekomst- een kader
van randactiviteiten waarbij we vooral oog hebben om de 3 subcategorieën van onze club
tot één geheel te smeden. Activiteiten zijn bijvoorbeeld jeugd/oudertornooi, een quiz, een
kampioenenviering, een fietstocht, een galabal, een nachtrdropping en nog veel meer.
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