
Verenigingsdoelen Badmintonclub Netwerk Ede - seizoen 2021-2022

Deze verenigingsdoelen zijn een verdere invulling en detaillering van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Waar strijdig, prevaleren de statuten en het huishoudelijk reglement.

Algemeen
1. BC Netwerk is een competitie spelende club met een senioren-, recreanten- en een

jeugdafdeling
2. voor alle leden streven we naar minimaal één en waar mogelijk twee speelmomenten met

minimaal één trainingsmogelijkheid per week. Bij drukte op de trainingen eventueel
in/doordraaien

3. periodiek label uurtje op de seniorenavond, te regelen door het bestuur
4. maatregelen om integratie binnen de club te bevorderen zijn labelen, toernooien en

activiteitencommissie
5. op www.bcnetwerkede.nl zijn o.a. de speeltijden, het zaalrooster, algemene informatie en de

namen van bestuursleden te vinden
6. nieuwe leden ontvangen een informatie e-mail met o.a. spelregels, handige informatie m.b.t.

bestuurstaken, toernooien etc.
7. elk senior/recreant lid ontvangt een label om te gebruiken om banen af te hangen op de

senioren/recreanten avond. Hiervoor wordt een pasfoto gevraagd
8. we streven naar een activiteitencommissie die (badminton-gerelateerde) activiteiten gaat

regelen voor de leden
9. in de bijlagen is een Omgangsprotocol, Gedragsregels en Intentieverklaring opgenomen over

hoe we met elkaar wensen om te gaan binnen de vereniging
10. in de bijlagen zijn ook de criteria van competitie teamsamenstellingen opgenomen
11. we hebben een groeiambitie en proberen voldoende speelmomenten te blijven realiseren

voor meer badmintonnende leden

Financieel
1. financieel beleid: aan het einde van elk boekjaar € 5.000,- in de pot over houden als buffer,

hierop sturen met de, eventuele en door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen,
contributieverhogingen

2. bestuursleden betalen geen contributie ter compensatie van geleverde inspanningen
3. vrijwilligers bedanken we met een gezamenlijk etentje rondom de ALV
4. de contributiestructuur binnen de vereniging is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel
5. alle competitiespelers (junioren, NJC, VJC en Bond) betalen een door het bestuur

vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering vastgestelde extra bijdrage per jaar voor de
gemaakte kosten voor bijvoorbeeld bond, training, extra zaalhuur en materiaal. Reden voor
deze bepaling is dat de ALV altijd na de start van de competitie en de incassomomenten valt.
Bij >=4 spelers van zelfde geslacht in competitieteam geen volle maar gereduceerde bijdrage
doordat er minder spelen per persoon is. Bij herenteam >=7 heren zelfde regel
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6. om uren besteding van bestuur binnen acceptabele grenzen te houden mag ervoor gekozen
worden bepaalde werkzaamheden extern te laten uitvoeren en dus geld te laten kosten

7. restitutie toernooi gelden voor jeugdleden die minimaal de halve finale bereikt hebben op
hun niveau (maximaal 1 x per seizoen restitutie)

8. er is geen coulanceregeling voor restitutie van contributie in een lopend of reeds afgesloten
seizoen c.q. incassoperiode

9. enkel en alleen indien er een periode van 5 aaneengesloten maanden (één incassoperiode)
niet kan worden gespeeld, kan men een half jaar als slapend lid aangemerkt worden, mits dit
voorafgaand aan een incassoperiode wordt gemeld bij de penningmeester

10. gratis wedstrijdshirt voor nieuwe jeugd competitiespelers. Eruit gegroeid = jammer

Organisatie
Het bestuur heeft een aantal rollen gedefinieerd waarbij de volgende taken horen:

Voorzitter
● bewaakt verenigingsdoelen en het beleid
● leidt bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
● verzorgt uitnodiging ALV aan de leden, inclusief de stukken
● zorgt voor besluitvorming en dat deze door de secretaris wordt vastgelegd
● coördineert de werkzaamheden van en binnen het bestuur
● zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur
● is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe bestuursleden
● onderhoudt contacten met de vrijwilligers en andere badmintonverenigingen
● werkt mee met opstellen zaalrooster

Vice voorzitter
● formele vervanger van de voorzitter

Penningmeester/ledenadministratie
● draagt zorg voor innen contributies, competitie bijdragen en subsidies
● regelt betalingen en declaraties
● debiteurenbeheer
● brengt financieel verslag uit en stelt begroting op
● beheert de bankrekening van de vereniging
● organiseert kascontroles door de kascommissie
● verwerkt nieuwe aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen in de ledenlijst
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Kascommissie
● de taak van de kascommissie is het controleren van het financiële verslag van de

penningmeester ten aanzien van de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar
alsmede de balans

● een lid kan maximaal twee opeenvolgende boekjaren als kascommissielid fungeren
● de kascommissie bestaat uit minimaal twee leden

Secretaris
● verslaglegging bestuursvergaderingen en verspreiden daarvan
● verslaglegging ALV
● fungeert als postbus voor de vereniging

Competitiecontactpersoon (CCP)
● verzorgt aanmelding teams bij de bond
● regelt zaalhuur voor de thuiswedstrijden met de technische commissie
● leden aan- en afmelden bij de bond
● correspondentie met de bond aangaande competitie

Coördinator senioren
● opvangen nieuwe leden en geïnteresseerden op de seniorenavond
● uitvoering verenigingstaken zoals wegwijs maken senioren en inschrijfformulieren uitdelen
● organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van de senioren zoals interne toernooien en

labelavonden

Trainer junioren 8 t/m 17 jaar
● het opvangen en introduceren van nieuwe junioren
● op junioren avond kinderen het badmintonspel laten beoefenen en hun vaardigheden

ontwikkelen en verbeteren
● interesse kweken bij de junioren voor het spelen van competitie
● betrouwbaarheid in aanwezigheid, dus er staat een vergoeding tegenover

Trainer recreanten
● op seniorenavond recreanten het badmintonspel laten beoefenen en hun vaardigheden

ontwikkelen en verbeteren
● interesse kweken voor het spelen van competitie
● betrouwbaarheid in aanwezigheid, dus er staat een vergoeding tegenover
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Trainer competitiespelers
● op de competitieavond competitiespelers het badmintonspel laten beoefenen en hun

vaardigheden ontwikkelen en verbeteren
● adviseert de ccp over de samenstelling  van de teams
● betrouwbaarheid in aanwezigheid, dus er staat een vergoeding tegenover

Technische commissie
● shuttle beheer
● deelt de teams in
● beheer website www.bcnetwerkede.nl
● opstellen zaalrooster in overleg met voorzitter

Activiteitencommissie (vacant)
● (badminton gerelateerde) activiteiten regelen voor de leden

Vertrouwens Contact Persoon
● is contactfunctionaris binnen de sportvereniging, betreffende Seksuele Intimidatie
● is er voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en

hier met iemand over willen spreken
● laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
● bespreekt mogelijke doorverwijzingen
● informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of

tuchtreglement van de betreffende sportbond
● vult het registratie- en rapportage formulier in
● verwijst klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging door naar een NOC*NSF

vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat,
politie en/of andere hulpverleners

● profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie
op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de
sport worden nageleefd

● houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en
sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport

● draagt bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingen niveau met betrekking tot landelijke
ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving

● geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden
ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie.

● is geen bestuurslid
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Bijlage bij Verenigingsdoelen:  Teamindeling competitieteams

BC Netwerk probeert voor zoveel mogelijk mensen een leuke competitie speelmogelijkheid aan te
bieden. Dit betekent dat we per jaar de inschrijvingen bezien en een voorstel voor indeling maken.
Bij aanmelding kun je een voorkeur voor teamgenoten en een team suggestie opnemen, omdat
samen speelplezier hoog in het vaandel staat is dit een belangrijke factor. De concept indeling wordt
door de Technische Commissie* in samenspraak met de trainer gemaakt en voor- en uitgelegd aan
degenen die zich opgegeven hebben. Na wederhoor wordt een indeling definitief vastgesteld.

Verdere overwegingen bij teamindeling zijn in willekeurige volgorde en niet limitatief:
● voorkeuren spelers (voor team, voor koppels + voorkeur meerdere spelers in team),
● speelsterkte op de diverse onderdelen,
● inzet,
● leeftijdsklasse (bij jeugd),
● potentie en ambitie,
● betrouwbaarheid in aanwezigheid (in verleden),
● mentorschap: opleiding/mee op sleeptouw nemen van jongere of minder ervaren spelers,
● maatregelen op slim mensen kunnen laten invallen bij kans op of bestaande blessures,

We hopen dat je snapt dat dit soms een lastige puzzel kan zijn waarbij we voor optimalisatie van het
geheel gaan en niet van individuele wensen. Graag jullie begrip voor deze omstandigheid…

*) als er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling omdat de TC ook competitie speelt, dan
kan de TC een ander bestuurslid vragen deze rol te vervullen voor die categorie.
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Bijlage bij Verenigingsdoelen: Omgangsprotocol

Binnen de badmintonvereniging willen wij een positief sportklimaat behouden. Dit behouden we
door o.a.:

● elkaar te helpen bij het opzetten en opruimen van de netten en de shuttles,
● elkaar te helpen tijdens de training (we zijn er om te leren en voor het plezier),
● met elkaar te communiceren en niemand buiten te sluiten,
● niet in de kleedkamer te wachten tot de start van de training; bij binnenkomst omkleden en

naar de sporthal.

Aanpakken van pesten
Een badmintonvereniging, als kleine gemeenschap, kan helpen om pesten tegen te gaan als dit zich
voordoet. De spelers, ouders, het bestuur, trainers en begeleiders kunnen daarbij een belangrijke rol
spelen. Daarvoor moeten zij eerst erkennen dat pesten een echt probleem kan zijn. Het is belangrijk
om met elkaar vast te stellen: welk gedrag wil je op je badmintonvereniging zien en wat doe je om
dat ook voor elkaar te krijgen?
Laten we beginnen met het gedrag dat wij binnen de badmintonvereniging niet accepteren:

● elkaar beoordelen op uiterlijk,
● ongewenst aan spullen van een ander zitten,
● elkaar uitlachen,
● elkaar met een ongewenste bijnaam aanspreken,
● vloeken, schelden,
● en roddelen.

Wat is pesten?
Pesten heeft een aantal duidelijke kenmerken:

● Pesten gebeurt opzettelijk;
● Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal);
● Bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere

personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer);
● Pesten gebeurt systematisch;
● Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen;
● Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een typisch

menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken.

Hoe te handelen bij pestgedrag?
● Probeer het eerst zelf onderling op te lossen,
● Lukt dit niet, geef dit door bij de desbetreffende trainer/begeleider. De trainer/begeleider

heeft de ruimte om met de betrokken personen in gesprek te gaan. Zo nodig zal de
trainer/begeleider de ouders van de personen informeren en concreet aangeven wat er is
afgesproken. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de trainer/begeleider duidelijk
stelling en komt er een gesprek met de betrokken personen, ouders, trainer en voorzitter.
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Bijlage bij Verenigingsdoelen: Gedragsregels begeleiders in de sport

Deze gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen
sporters en begeleiders. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of
meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties
volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind u een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de
sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport. De 11 gedragsregels geldend binnen BC
Netwerk Ede:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht
met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming
is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(naar: ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)
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Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag
binnen BC Netwerk Ede

De ondertekenende partij verklaart:

1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen BC Netwerk Ede om Seksuele
Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag in deze sportvereniging te
voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als
risicogroep. Onder het maximaal haalbare valt tenminste het volgende: het thema
Grensoverschrijdend Gedrag wordt opgenomen in het beleid van de sportvereniging met
daarin vastgesteld het aannamebeleid ten aanzien van trainers/ coaches en waar leden
terecht kunnen voor meldingen/ klachten/ vragen (vertrouwenscontactpersoon) en wat dan
de procedure is. Tevens vindt hierover zorgvuldige communicatie plaats naar leden.

2. Ervoor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de
sportvereniging.

3. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF en
de eigen sportbond worden uitgereikt.

4. Ervoor te zorgen dat bij BC Netwerk Ede besluiten zijn genomen en draagvlak is gecreëerd is
voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele intimidatie en ander
grensoverschrijdend Gedrag binnen een jaar na ondertekening.

De volgende definitie van Seksuele Intimidatie wordt gehanteerd:
1. Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst* verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een Seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft
dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

2. Onder Seksuele Intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239
t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar
gestelde feiten. De definitie van Seksuele Intimidatie omvat gedragingen die als ongewenst
ervaren kunnen worden. Een ervaring van een persoon is echter moeilijk te objectiveren. Het
gaat in dit geval om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt
aanvaard als een normale omgangsvorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.

Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC Netwerk Ede door
Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag bespreekbaar te maken, alle
betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein
mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.

Plaats: Ede
Datum: 15 november 2021
Naam sportvereniging: BC Netwerk
Ondertekend door: S. Jongbloed
Functie ondertekenaar: voorzitter
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