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1.

Inleiding

DVS is een prachtige, kleinschalige badmintonvereniging in Utrecht. De vereniging heeft een
belangrijke relatie met de wijken Hoograven, Lunetten en Rivierenwijk. Om de kwaliteiten
van DVS verder te ontwikkelen en om gericht de vereniging verder op te bouwen, is dit
beleidsplan gemaakt. Het beleidsplan bepaalt de koers van de vereniging voor de periode
2019 tot en met 2025. Samen met haar vrijwilligers werkt DVS de komende jaren aan het
realiseren van haar (hernieuwde) ambities.
Evaluatie
Minimaal één keer per jaar wordt de balans opgemaakt. Hoe staat het met de ambities?
Welke doelen moeten worden bijgesteld? Het bestuur neemt het initiatief om het beleidsplan
te evalueren en doet dat in nauwe samenwerking met de algemene ledenvergadering.

2.

Identiteit en visie

2.1. Missie
Sporten is goed voor de gezondheid. Daarnaast verbindt sport mensen van verschillende
leeftijden, verschillende achtergronden en verschillende inkomensniveaus. DVS wil inwoners
van Utrecht en omgeving stimuleren en motiveren om te (gaan) badmintonnen. De missie
van DVS is daarom als volgt geformuleerd:
De missie van DVS is om badminton voor iedereen in en om Utrecht toegankelijk te
maken.

2.2. Visie
De volgende drie uitgangspunten volgen logischerwijs uit onze missie en vormen samen de
visie van de vereniging:
DVS is een open badmintonvereniging voor alle leeftijden.
De vereniging moet openstaan voor nieuwe badmintonners. Nieuwe badmintonners moeten
zich welkom voelen bij DVS. Ongeacht de leeftijd, DVS is er voor iedereen. De drempel om
een paar keer te komen badmintonnen is laag.
DVS vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten
Plezier tijdens het badmintonnen is misschien wel de belangrijkste factor om mensen
structureel te laten badmintonnen. DVS heeft daarom het plezier tijdens het sporten hoog in
het vaandel staan en draagt actief het belang van plezier in badminton uit.
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Mocht zich een situatie voordoen waarbij de vereniging te maken krijgt met mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking, zullen we per situatie kijken of spelen bij DVS
mogelijk gemaakt kan worden.
DVS vindt het belangrijk dat iedereen badminton kan spelen op zijn niveau en
gestimuleerd wordt om door te leren
De vereniging heeft een breed aanbod. Jong of oud, beginner of gevorderde: voor iedereen
is er aanbod dat past bij zijn of haar badmintonniveau. DVS vindt het belangrijk om iedereen
te stimuleren zich te ontwikkelen. Trainingen, workshops en andere manieren om het
badmintonspel te verbeteren worden laagdrempelig aangeboden.

2.3. Doelstelling
Om de missie van DVS uit te voeren, is er ook een bepaalde verenigingsomvang nodig. Om
voldoende vrijwilligers te werven om haar missie uit te dragen en te concretiseren, maar ook
voor een duurzame financiële bedrijfsvoering. Onze ambitie is om de volgende
verenigingsomvang te bereiken:
Leden

Wedstrijdteams

Recreatieve spelers

125 (50%)

4 (nu 2)

Jeugdspelers

75 (30%)

5 (nu 4)

Competitiespelers

50 (20%)

10 (nu 8)

Totaal

250

19

Het aantal jeugdleden dient voor een stabiele bedrijfsvoering circa 30% van de vereniging te
zijn. DVS kiest er voor om aan jeugdleden een lagere contributie te vragen, om kinderen te
stimuleren om te gaan sporten. Een deel van de kosten voor het jeugdaanbod wordt daarom
gedragen door de andere leden.
Het bestuur ziet erop toe dat het ledenaantal in balans blijft. We streven ernaar om zoveel
mogelijk mensen een plaats te geven binnen de vereniging, met het speelplezier op nummer
één. Een eventuele ledenstop wordt zo lang mogelijk uitgesteld door andere maatregelen te
nemen (zaalhuur uitbreiden, spreiding over de avond stimuleren).

3.

Sportaanbod

3.1. Vrij badminton spelen
DVS biedt niet alleen trainingen en wedstrijden aan, maar ook vrij spelen. Tijdens deze
momenten kunnen alle leden, ongeacht hun lidmaatschapsvorm, voor 20 minuten een
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badmintonveld reserveren. Deze momenten staan in het teken van badmintonplezier en
ontmoeting. DVS streeft er naar om:
•
•

Voldoende ruimte te faciliteren om vrij te kunnen spelen;
Een gezonde en plezierige sfeer te creëren tussen de recreatieve badmintonners en
de competitiespelers.

3.2. Recreatief badminton
Aantal badmintonners

125

Aantal wedstrijdteams

4

Aantal trainingsmomenten per speler

1 keer per week, 60 minuten

Aantal badmintonners per trainer

10

Het recreatieve aanbod is gericht op plezier in badminton, ontmoeting en
badmintonontwikkeling.
Starttrainingen
Om de ontwikkeling van recreatieve spelers te stimuleren, bieden we ook starttrainingen aan.
Deze trainingen zijn voor alle recreatieve spelers toegankelijk zonder bijbetaling. De
trainingen zijn ook instaptrainingen voor nieuwe badmintonners:
•
•
•
•

Toegankelijk aanbod waar nieuwe badmintonners eenvoudig in kunnen stappen;
Streven naar een diverse spelersgroep van recreatieve leden en nieuwe
badmintonners;
Eén trainingsmoment per speler per week voor alle recreatieve badmintonners;
Streven naar voldoende begeleiding/ ondersteuning: gemiddeld 1 trainer per 8
spelers.

3.3. Competitief badminton
Aantal badmintonners

50

Aantal wedstrijdteams

10

Aantal trainingsmomenten

2 keer per week, 90 minuten

Aantal badmintonners per trainer

15

•
•
•
•

Op ieder niveau een team (spreiding van de teams);
Gezonde competitieafdeling van circa 50 spelers en circa 10 competitieteams;
Iedereen kan competitie spelen op zijn eigen niveau;
Streven naar voldoende begeleiding: gemiddeld 1 trainer per 15 spelers;
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•

Twee trainingsmomenten per week voor alle competitiespelers.
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3.4. Jeugdbadminton
Aantal badmintonners

75

Aantal wedstrijdteams

5

Aantal trainingsmomenten per speler

2 keer per week, 90 minuten

Aantal badmintonners per trainer

10

•
•

•
•
•

Toegankelijke jeugdafdeling;
De reguliere jeugdactiviteiten zijn vanaf 7 jaar. Indien er voldoende vraag is naar
badminton voor jongere doelgroepen, wordt gekeken of het haalbaar is om daar
aanbod voor te organiseren (badminiton);
Er is een soepele overgang van de jeugdafdeling naar de seniorenafdeling;
Streven naar voldoende jeugdbegeleiding: gemiddeld 1 trainer per 10 spelers;
Jeugdactiviteiten buiten de badmintonactiviteiten.

3.5. Bijzonder sportaanbod
Naast het reguliere aanbod, vinden er ook regelmatig bijzondere sportactiviteiten plaats:
Open toernooi
In de komende periode wordt er een jaarlijks open toernooi voor volwassenen
geïntroduceerd. Het open toernooi zet de vereniging op de kaart in de badmintonwereld en
vormt een laagdrempelige manier voor beginnende badmintonners en recreatieve
badmintonners om mee te doen aan een toernooi.
Open jeugdtoernooi
Ook voor de jeugd wordt er een jaarlijks terugkerend open toernooi georganiseerd. Het
toernooi zal goed aansluiten bij de wensen en behoeften van jeugdspelers. Het open
jeugdtoernooi stimuleert jeugdspelers om naast de competitie ook deel te nemen aan
toernooien. De wedstrijdervaringen zijn belangrijk voor de badmintonontwikkeling van
jeugdspelers.

4.

Accommodatiebeleid

Sporthal Hoograven is de thuisbasis van DVS. De meeste (sport)activiteiten vinden plaats in
deze sporthal. We vinden het belangrijk dat de activiteiten zo veel mogelijk in één
accommodatie plaatsvinden, zodat het voor leden laagdrempelig is om van jeugdbadminton
naar badminton voor volwassenen door te stromen en van recreatief badminton naar
competitief badminton en terug. De doelstellingen met betrekking tot de omvang van de
vereniging en het aanbod van de vereniging leiden tot de volgende ambities:
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•
•

De introductie van een volwaardige derde speelavond;
Een evenredige verdeling van de trainingen over de speelavonden.

Wanneer de kans zich voordoet om een derde speelavond te realiseren in een andere
sporthal (bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone), is dat het overwegen waard. De
vereniging is diep geworteld in de wijken Hoograven, Lunetten en Rivierenwijk. Daar wordt
rekening mee gehouden bij de huur van accommodaties.
Kantine
Ook zet het bestuur zich in om de kantine open te houden conform de gemaakte afspraken
(competitiewedstrijden, speelavonden, etcetera). Indien noodzakelijk, gaat het bestuur in
gesprek met de gemeente en de uitbater van de kantine.
Ideale speelschema
In het ideale speelschema van DVS worden de trainingen evenwichtig verdeeld over de
speelavonden. Daardoor is er op iedere avond trainingsaanbod en is er ook iedere avond
voldoende ruimte om vrij wedstrijden te spelen.
Maandag

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

17:30 – 23:00

17:30 – 23:00

19:00 – 23:00

12:30 – 18:30

2 jeugdtrainingen

2 jeugdtrainingen

1 recreatieve training

1 recreatieve training

1 competitietraining

2 competitietrainingen 1 competitietraining

Vrij spelen

Vrij spelen

5.

2 jeugdtrainingen
1 recreatieve training
Vrij spelen

Competitie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging. Zij vormen het bestuur, voeren dit
beleidsplan uit, organiseren trainingen of geven training. DVS stimuleert haar leden om een
steentje bij te dragen, hoe klein ook.
De organisatie bestaat uit de algemene ledenvergadering, het dagelijks bestuur en
uitvoerende teams.

5.1. Rol van het bestuur
Het bestuur heeft een strategische en beleidsmatige rol. Het bestuur heeft in ieder geval de
volgende taken:
•
•

Het bereiken en het monitoren van de ambities van dit beleidsplan
Een coördinerende rol met betrekking tot de vrijwilligers, waarbij het bestuur zorgt
voor voldoende vrijwilligers waar nodig of gewenst:
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•

o De bezetting van de vrijwilligerstaken;
o Voldoende trainers en begeleiders bij (sport)activiteiten;
Een coördinerende rol met betrekking tot de communicatie. Het bestuur zorgt er voor
dat alle communicatie-uitingen samenhang hebben en aansluiten bij onze ambities;

5.2. Werving van vrijwilligers
Om de vereniging te voorzien van voldoende vrijwilligers, zal er bij aanmelding gevraagd
worden voor welke activiteiten en/of klussen leden gevraagd willen worden om een bijdrage
te leveren. Daarmee bouwt DVS een nuttig bestand op van potentiële vrijwilligers. Op deze
manier kunnen we de taken van onze vrijwilligers beter spreiden over de leden.
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5.3. Rol van uitvoerende teams
De vrijwilligers van DVS hebben concrete taken die helder zijn omschreven, en waarin de
vrijwilligers een uitvoerende rol hebben. De algemene ledenvergadering en het bestuur
geven kader aan de uitvoerende vrijwilligers.
De bestaande commissies worden vervangen door een netwerk van vrijwilligers, gebundeld
in teams. De vrijwilligers in de teams hebben hun eigen helder geformuleerde, concrete
taken. De teams zorgen er samen voor dat hun taken onderling worden afgestemd en
uitgevoerd. De teams zijn flexibel, kennen geen vaste vergaderstructuur en kunnen wisselen
van tijd tot tijd.
De vereniging heeft in ieder geval de volgende uitvoerende teams en uitvoerende taken:
Sportinhoudelijk team
•
•
•
•
•

De organisatie van de jeugdcompetitie
De organisatie van de bondscompetitie
De organisatie van de recreantencomeptitie
De organisatie van de trainingen voor volwassenen
De organisatie van de trainingen voor kinderen

Toernooiteam
•
•
•

De organisatie van de interne toernooien
De organisatie van het open toernooi voor volwassenen
De organisatie van het open toernooi voor kinderen

Activiteitenteam
•
•

De organisatie van niet-badmintonactiviteiten voor volwassenen
De organisatie van niet-badmintonactiviteiten voor kinderen

Promotieteam
•
•

Verantwoordelijk voor het werven van nieuwe badmintonners
Verantwoordelijk voor het behouden van badmintonners

5.4. Omgang met vrijwilligers
De vrijwilligers zijn voor DVS van essentieel belang. We waarderen de inzet van al onze
vrijwilligers daarom enorm, hoe groot of klein de bijdrage ook is. De vereniging neemt haar
vrijwilligers serieus. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers minimaal jaarlijks een bedankje
van de vereniging en wordt er jaarlijks een vrijwilligersdag georganiseerd om de vrijwilligers
in het zonnetje te zetten.
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6.

Veiligheid

Een sportvereniging moet een veilig klimaat bieden voor iedereen (in het bijzonder voor
kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen). Daarom zijn er binnen DVS altijd twee
vertrouwenspersonen: één vrouw en één man. Iedereen moet een veilige plek hebben om te
kunnen praten over problemen, onveilige situaties of vervelende voorvallen. De
vertrouwenspersoon kent de vereniging goed. De vertrouwenspersoon behandelt alle
hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de
melder daarmee instemt. De vertrouwenspersoon is dan ook een sociaal, toegankelijk en
oprecht persoon die het vertrouwen heeft van leden en vrijwilligers.
Daarnaast moeten alle vrijwilligers die in hun taken voor DVS te maken hebben met
minderjarigen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen bij aanvang van hun taken
als vrijwilliger van DVS. Het bestuur houdt hier toezicht op. Een vrijwilliger moet iedere 4 jaar
een nieuwe VOG overleggen.
Calamiteiten
Binnen DVS zijn er verschillende leden die een EHBO- en/of BHV-diploma hebben. Er is in
de sporthal altijd een lijst aanwezig en duidelijk zichtbaar waarop men kan zien wie er
geroepen kan worden in geval van nood. Hiernaast faciliteren we jaarlijks een EHBOopleiding die leden kunnen volgen.

7.

Financiën

DVS streeft naar een gezonde en stabiele financiële situatie. Er wordt gestreefd naar een
financiële buffer van 50% van de jaaromzet. Wanneer de vereniging boven dit percentage
komt, zal het bestuur de ledenvergadering adviseren om de buffer te verkleinen, bij een
financiële buffer lager dan dit percentage zal het bestuur de ledenvergadering adviseren om
een grotere financiële buffer aan te leggen.
Onze vereniging wil een toegankelijke badmintonvereniging zijn, waarbij we rekening houden
met mensen met een kleiner budget. Contributies worden zo laag mogelijk gehouden.
Daarnaast wordt er voor doelgroepen met een kleiner budget geprobeerd om de impact te
verlagen. DVS doet daarom mee met U-pas en biedt DVS een studentenkorting. Bovendien
is gespreid betalen mogelijk.
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