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Brugse Badminton Club
Beleidsplan
ALGEMEEN
Doelstellingen van de Brugse badmintonclub
De doelstellingen van de Brugse BC zijn:
1. De mogelijkheid scheppen om alle leden op een plezierige manier hun sport te laten beoefenen op het
niveau dat ze zelf bepalen.
2. Van de Brugse BC een gezellige club maken waarin iedereen er zich thuis kan voelen.
3. Het organiseren van sociale nevenactiviteiten die een goede verstandhouding tussen de leden
bevorderd.
4. Gezien de Brugse BC een competitieclub is, stimuleren we de deelname van onze leden aan diverse
toernooien en competitie.
5. Ook in de Brugse BC wordt de Olympische gedachte “deelnemen is minstens zo belangrijk als winnen”
hoog in het vaandel gedragen. Dit uiteraard op een sportieve basis met FAIRPLAY als inzet.

Uitgangspunten van het beleid van de Brugse badmintonclub
Om omstandigheden te scheppen “waarin alle leden zich op een plezierige manier hun sport kunnen
beoefenen op het niveau dat ze zelf verkiezen” is het beleidsplan gebaseerd op volgende uitgangspunten.
1. Het stimuleren van de eenheid binnen de club.
 De leden, jeugd- recreanten- en competitiespelers, moeten het gevoel hebben dat zij spelen bij een
club die aandacht voor hen heeft. Zij dienen gezien en gehoord te worden in hun wensen en
kwaliteiten, in hun kritiek en in hun behoeften om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de
club. Onze leden kunnen hiervoor terecht bij al onze bestuursleden.
2. Voldoende aanbod voor iedereen garanderen.
 Gezien het grote ledenaantal zijn wij genoodzaakt om verschillende sportzalen te huren. Dit heeft als
voordeel dat wij speelgelegenheid kunnen organiseren op verschillende plaatsen en op
verschillende speeldagen.
In onze club kan je spelen op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag.


Om onze jeugdleden (T en KK) niet van elkaar te isoleren en als volwaardig lid van de club te laten
meedoen, zullen we gezamenlijke jeugdactiviteiten, zoals een Kerst- en Carnaval-happening
organiseren maar wel binnen onze eigen clubgrenzen. Ook het jeugd/oudertoernooi zal
plaatsvinden. Ook kunnen er nevenactiviteiten door de werkgroep teambuilding ingelast worden op
maat van onze jongeren. Uw ideeën zijn altijd welkom.



Net zoals bij de competitiespelers is er binnen de groep recreanten een grote speelbehoefte. Jong
en oud willen er hun wekelijks pluimpje slaan. We garanderen voldoende speelmogelijkheden en
hebben respect voor ieders speelniveau. Uitsluiting of kliekjesvorming worden door de club NIET
aanvaard.



Zowel competitie- als recreatieve spelers zelf kunnen instaan voor de opvang van nieuwe leden en
het uitleggen van de spelregels ervan, enz… Bij specifieke vragen kan altijd beroep worden gedaan
op een bestuurslid. Deze persoon neemt dan alle informatie door met de eventueel, toekomstige
nieuwe speler.
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Bij “Doelstellingen van de Brugse BC” is al verwoord dat de Brugse de omstandigheden nastreeft
waarin alle leden op een plezierige manier hun sport kunnen beoefenen op het niveau dat zij zelf
verkiezen.
Binnen deze gedachte streeft de Brugse naar beoefening van wedstrijdsport op een zo hoog
mogelijk niveau. Het beogen naar deelname van competitieploegen wordt dus als heel natuurlijk
beschouwd.
Per seizoen stelt de competitieverantwoordelijke, in overleg met het bestuur, de doelstellingen en de
daartoe benodigde middelen vast voor de verschillende competitieploegen.

3. Het opstellen van een PR-plan voor het verwerven van leden en sponsors
 Omdat voor de functie van PR-verantwoordelijke nog niemand effectief aangesteld is, is het bestuur
nog steeds op zoek naar een of meerdere leden die zich hiervoor willen engageren. Hun taak zal zijn
om via gerichte marketingacties de werkingsmiddelen van de club een nieuwe financiële injectie te
geven. Momenteel worden de werkingsmiddelen enkel gehaald uit: lidgelden, sponsoring bij de
toernooien en de werkingstoelagen van Stad Brugge. Jammer genoeg hebben we alleen sponsors
voor ons internationaal-toernooi.


De manier om deze inkomsten te blijven waarmaken hangt sterk af van de wijze waarop de Brugse
zich profileert naar de buitenwereld (eigen leden, potentiële leden, sponsors en Stad Brugge) toe.
Tot op heden, en dit nu al sinds 1967, genieten wij een prachtige naam en faam.

4. Het vrijwilligerswerk
 Een goed bestuur, met een goed programma kan maar slagen als zij haar steun en medewerking
vindt in de medewerking van vrijwilligers. Wil zij slagen in haar doelstellingen dan is het van groot
belang dat de club zich blijft focussen op de onbetaalbare inzet van deze groep leden.


Net zoals bij ledenwerving is het aantrekken van vrijwilligers belangrijk. Vrijwilligerswerk is een
onbetaald, ernstig werk, maar dient voor de vrijwilliger zelf wel verrijkend te zijn. Velen onder onze
spelers zijn al vrijwilliger zonder dat andere leden dit weten. Jammer, want ze verrichten enorm veel
werk!
Zonder jullie is het absoluut niet mogelijk om onze club draaiende te houden.

5. Werkgroep teambuilding
 Het bestuur zal zich actief inzetten om zich nog meer te engageren in het organiseren van
nevenactiviteiten.
Daarnaast werd beslist om een werkgroep teambuilding aan te spreken die via verschillende
workshops, het beleid verder zal helpen uitstippelen. Leden die zich hiervoor willen inzetten kunnen
contact opnemen met het bestuur.

Jeugdbeleidsplan van de Brugse badmintonclub
In een specifiek jeugdbeleidsplan, staan de doelstellingen die we, met de Brugse badmintonclub, willen
bereiken.
Het plan omvat allerlei richtlijnen en doelstellingen die we met al onze jeugdleiders willen bereiken.
Het doel van dit jeugdbeleidsplan is:
 om trainers, ouders en alle belanghebbenden inzicht te geven in de werkwijze van de jeugd binnen
onze club,
 het verbeteren van de jeugdopleiding zowel voor spelers, trainers en jeugdcoördinator,
 om jeugdspelers makkelijker te laten integreren bij de “oudere” clubspelers,
 het behoud van jeugdspelers, zorgen dat ze zich goed voelen in hun club,
 een eenheid vormen in taken en bevoegdheden van begeleiders,
 een structuur uitzetten voor meerdere jaren.
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