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Beleidsplan 2021-2024  

 

 

Inleiding  

BC Haminton ontstond in 1985 uit een lokaal initiatief in samenwerking met de Gezinsbond Hamme 

(toenmalige Bond van Grote en van Jonge Gezinnen): een initiatiereeks opgestart in Sporthal De Wuiten 

in samenwerking met de familiebadmintonclub uit Kruibeke.  

In september ’85 werd een heuse recreatieve badmintonclub opgericht in de gloednieuwe 

gemeentelijke sporthal Meulenbroek en vanuit de toenmalige leden werd de naam BC Haminton 

gekozen . Het ledenaantal groeide gestaag in de loop der jaren. Van aanvankelijk een 50-tal tot ruim 

120 leden momenteel.  

Onze huiskenmerken zijn recreatief sporten, familiaal, fun en gezelligheid!  

In 2012 kwam een fusie tot stand met een gelijkaardige recreatieve club BC 85, waardoor we het 

wekelijks aantal speeluren konden verdubbelen van 2u naar 4 u, gespreid over 2 speeldagen, woensdag 

en vrijdag: BC Haminton ‘85 was een feit!  

Intussen startte er in 2009 ook een heuse jeugdwerking op zaterdagmorgen, onder leiding van 

gekwalificeerde lesgevers. Ruim 30 kinderen en jongeren van 6 tot 16, opgedeeld in 3 leeftijdsgroepjes, 

doen enthousiast mee. Ouders kunnen gelijktijdig vrij komen spelen. 

Dankzij een team van een 12-tal enthousiaste vrijwilligers betekent onze club meer dan een ‘gewone’ 

sportclub. Dit bewijst het groot aantal nevenactiviteiten het hele jaar door. Dit vrijwilligersteam vormt 

de rode draad doorheen de club, zowel op bestuurlijk, sporttechnisch als ethisch vlak.  

Heel veel dank gaat dus naar alle mensen die hier zowel in het verleden als nu bij betrokken waren en 

nog steeds zijn! 

Bestuur BC Haminton ‘85 

  

 

1. Missie en visie: Sla eens een pluimpje met de hele familie! 

De doelstelling van onze club is eenvoudig gesteld: badminton spelen voor het plezier en dit volgens ieders 
mogelijkheden. Iedereen is dus welkom: van jong tot oud! We zijn er voor het hele gezin met specifieke 
aandacht voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking en een hoog fungehalte waarbij beweegplezier voorop staat. 

In onze club waarborgen we maximale speelkansen voor ieder lid. Er wordt niet in competitie gespeeld en er 
gebeuren geen selecties. Vanuit dat oogpunt vragen wij om onze gedragscode 100 % te respecteren, want deze 
is erop gericht om het clubleven maximale ontplooiingskansen te geven. 

  



BC Haminton 85, Beleidsplan 2021-2024 
 

2. Organigram en interne werking 
 

CLUBLEDEN (130 clubleden aangesloten) 

 API’s 
(Aanspreekpunten 
Integriteit: 
Steven/Els) 

CLUBBESTUUR: Roland, Henri, Greet, Michèle, Dimitri, Sofie, Antonia 

Coördinatie (R met 
inspraak voltallige 
bestuur) 

Secretariaat 
(S/H) 

Jeugdwerking 
(R + 
lesgeversteam) 

Communicatie en 
promotie 
(D/M/A/G) 

Nevenactiviteiten 
(iedereen van het bestuur) 

Beleidsplan Leden Coördinatie Website Nieuwjaarseceptie 

Vergaderingen Financiën Begeleiding Mailings  Familie- en vriendenquiz 

Subsidies Verzekering Opleiding  Clubkledij +16 Familieweekend LESGEVERSTEAM: 
Roland  - Johan 
Theo - Lutgard 
Michèle - Joren 

Vertegenwoordiging 
sportraad 

Contactpunt 
federatie 

Bijscholing Clubkledij jeugd Tornooien 

Vertegenwoordiging 
werkgroep 

Teambuilding Didactische 
hulpmiddelen 

5-jaarlijkse 
vieringen 

Familie-badminton-dag 

EVS-beleid en 
gedragscode 

Onthaal 
nieuwe leden 

Materiaal Flyers (extern) Eindeseizoensactiviteit 

Contact sportdienst Attesten 
ziekenfonds 

Opvolging ‘Basic 
tot Best’ 

Uitnodigingen 
(intern) 

Externe acties  
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3. Voorbereidende analyse via SWOT (sterkte-zwakte-analyse van de club, 

door interne en externe evaluatie) 
 

3.1. Interne analyse (sterktes-zwaktes) 

Doel: Wat zijn de interne sterktes & zwaktes van onze club (waar zijn we goed in, waar minder goed)  

Werkwijze: BC Haminton 85 organiseerde een online bevraging van de leden via Survey Monkey om 

de tevredenheid en de kwaliteit van het clubleven te meten. Er werden 37 vragen gesteld met een 

beoordelingsschaal en een vakje per vraag om een persoonlijke noot toe te voegen. De onderdelen die 

werden bevraagd: 

- De kwaliteit van de accommodatie (en omgeving) 

- De clubgebonden activiteiten (speelavonden, begeleiding, jeugdwerking) 

- De omkadering van de club (bestuur, EVS klimaat) 

- De nevenactiviteiten 

- De communicatie (website, mailverkeer, logo) 

Er waren 34 reacties op 98 uitnodigingen  ( 35 %) 

Conclusies: 

 Sterktes Zwaktes (werkpunten) 

Sporthal en 
omgeving 

Ruimte en beschikbare uren  Netheid van de zaal (vloer) 
Netheid van kleedkamers en 
douches 

Clubactiviteiten Vlotte organisatie en verloop 
Lage drempel 
Begeleiding (lesmomenten) jeugd en 
volwassenen 
Hoog goed-gevoel gehalte bij de leden 

Onthaal nieuwe leden 
Frequentie van de lessen voor 
volwassenen (aanbod) 

Omkadering Hoge betrokkenheid van het bestuur in het 
geheel van de club 
Laag lidgeld (drempelverlagend) 
Aandacht voor EVS  met onafhankelijke API’s 
Opleiding lesgevers 

Permanentie van 
bestuursleden tijdens 
wekelijkse speelmomenten 

Nevenactiviteiten Gevarieerd en gewaardeerd aanbod 
Betrokkenheid familieleden verhoogd 
familiaal karakter 

Variatie binnen de soort 
activiteit (bv quizthema’s – 
locatie weekend…) 

Communicatie Gewaardeerde communicatie via mail en 
website 
Doel (goede informatiestroom) wordt 
duidelijk bereikt 
Eigentijds logo 

Sociale media? !Meerwaarde, 
behoefte?) 
Clubkledij 

Varia Hoog belevingsgehalte en familiaal karakter 
Financiële zekerheid komende jaren 
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3.2. Externe analyse (zijn er kansen of bedreigingen voor onze clubwerking?) 

 

Kansen? 

o Aandacht voor sport en bewegen in het algemeen 

o Interesse voor badminton als echte gezinssport 

o Mensen willen samenzijn (zeker na corona) 

o Jeugd zoekt alternatieve uitlaatkleppen via recreatieve sport 

 

Bedreigingen? 

o Aantal beschikbare lesgevers-begeleiders (jeugd-volwassenen) 

o Beschikbaarheid van de sporthal (door concurrerende activiteiten: zaalvoetbal) 

o Beschikbaarheid nieuwe vrijwilligers op middellange termijn? 

 

 

4. Strategie: Van uitdagingen tot doelstellingen naar een actieplan 2021-

2024 
 

 

Uitdaging 1: gelet op ons sterk gewaardeerd aanbod met een hoog tevredenheidsgevoel van 

de leden en familiaal karakter willen we bij uitstek een familiale en gezinsgerichte club blijven 

en verder uitbouwen. Deze uitdaging leidt tot ons eerste strategisch doel: 

 

 

Strategisch 
doel 1  

In 2024 is BC Haminton 85 een gezinsgerichte sportclub met een 
uitgesproken recreatief aanbod dat gewaardeerd wordt door de 
leden. 

  

Werkdoel 
1  

BC Haminton 85 organiseert jaarlijks een recreatief en 
gezinsgericht badmintonaanbod 

Actie 1 Onze club organiseert een wekelijks aanbod van 4 u aan badmintonactiviteiten 
voor 15+ het hele jaar door. 

             Actie 2 Onze club organiseert een specifiek en begeleid aanbod voor jeugd van anderhalf 
uur per week gedurende 30 weken. 

Actie 3 Onze club organiseert jaarlijks een recreatief badmintontornooi voor +16 in 
samenwerking met andere gezinssportclubs uit de regio. 

Actie 4  Onze club organiseert jaarlijks een recreatief badmintontornooi voor -16 in 
samenwerking met andere jeugdclubs uit de regio. 

Actie 5 Onze club neemt jaarlijks deel aan de maand van de sportclub om nieuwe 
potentiële leden te laten kennismaken met het clubaanbod 

Actie 6 Jaarlijks organiseert de club initiatielessen voor starters + 16  en geïnteresseerde 
leden +16. 

Actie 7 Onze club promoot herkenbare clubkledij met logo voor jeugd en volwassenen. 

Actie 8 Onze club reserveert jaarlijks de nodige accommodatie via de gemeentelijke 
sportdienst en lobbyt bij de gemeente in functie van de kwaliteit van de zaal, 
terreinen en kleedkamers (onderhoud, netheid, beschikbaarheid…) 
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Werkdoel 
2 

BC Haminton 85 organiseert jaarlijks minstens 5 
nevenactiviteiten waaraan meerdere gezinsleden kunnen 
deelnemen. 

Actie 9 Onze club organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie 

Actie 10 Onze club organiseert jaarlijks een vrienden- en familiequiz 

Actie 11 Onze club organiseert jaarlijks een sportief familieweekend 

Actie 12 Onze club organiseert jaarlijks een familie-badminton-dag voor heel het gezin 

Actie 13 Onze club organiseert jaarlijks een gezellig samenzijn voor heel het gezin eventueel 
in combinatie met een fiets- of wandeltocht 

 
 
 

 

Werkdoel 
3 

BC Haminton 85 streeft naar een hoge tevredenheidsgraad van 
de leden.  

Actie 14 Onze club organiseert een 4-jaarlijkse tevredenheidsbevraging bij de leden. 

Actie 15 Onze club houdt rekening met de resultaten van de bevraging bij het opmaken van 
het beleidsplan door deze te evalueren met het bestuur. 

Actie 16 Onze club besteedt aandacht aan het onthaal van nieuwe leden door hen wegwijs 
te maken in de club gratis materiaal ter beschikking te stellen. 

Actie 17 Onze club informeert en communiceert systematisch en regelmatig over het 
aanbod van alle activiteiten via persoonlijke e-mails en de website met regelmatige 
updates. 

Actie 18 Onze club heeft een herkenbare huisstijl 

Actie 19 Onze club sluit de leden aan bij Gezinssport Vlaanderen via de gebruikelijke 
applicatie en doet beroep op de verzekering persoonlijke ongevallen en B.A. 

Actie 20 Onze club beschikt over een eigen EHBO-koffer en houdt deze up-to-date 
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Uitdaging 2: gelet op het potentieel van vrijwilligers in de club, willen we verder investeren in 

een goede omkadering zowel op bestuurlijk, sporttechnisch als ethisch vlak om zowel de 

kwaliteit als de tevredenheid hoog te houden. Deze uitdaging leidt tot ons 2de strategisch doel: 

 
Strategisch doel 

2  
In 2024 is BC Haminton 85 een kwaliteitsvolle club, zowel 
op bestuurlijk, sporttechnisch als ethisch vlak. 

  
Werkdoel 4  BC Haminton investeert jaarlijks in kwaliteitsvolle 

opleidingen en bijscholingen. 
Actie 21 Onze club stimuleert de lesgevers om erkende sporttechnische opleidingen 

en bijscholingen te volgen via de Vlaamse Trainersschool. 

                       Actie 22 Onze club stimuleert de bestuursleden om bestuurlijke opleidingen en 
bijscholingen te volgen via Gezinssport Vlaanderen of de Vlaamse 
Sportfederatie 

Actie 23   Onze club stimuleert de Aanspreekpunten Integriteit  (API) om 
bijscholingen te volgen via VSF of ICES. 

Werkdoel 5 BC Haminton streeft jaarlijks naar een ‘Best-Label’ bij het 
jeugdsportproject ‘Basic tot best’ van Gezinssport 
Vlaanderen 

Actie 24  Onze club neemt jaarlijks deel aan het jeugdsportproject van Gezinssport 
Vlaanderen 

Actie 25  Onze club optimaliseert de clubwerking in functie van de voorgestelde 
criteria. 

Werkdoel 6 BC Haminton investeert in een kwaliteitsvol 
(vrijwilligers)beleid. 

Actie 26 Onze club organiseert 2-maandelijks een bestuursoverleg met een 
duidelijke agenda en opvolging 

Actie 27 Onze club organiseert een jaarlijkse teambuildingactiviteit voor de 
vrijwilligers in de club 

Actie28 Onze club heeft een duidelijk en taakgericht organigram voor de vrijwilligers 

Actie 29 Onze club is vertegenwoordigd in de lokale sportraad 

Actie 30 Onze club is vertegenwoordigd in de regionale werkgroep badminton van 
Gezinssport Vlaanderen. 

Actie 31 Onze club investeert in een ethisch verantwoord beleid aan de hand van 
duidelijke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen en de 
aanstelling van onafhankelijke API’s (Aanspreekpunten Integriteit) 

Actie 32 Onze club ondersteunt de lesgevers met de aankoop van sporttechnisch en 
didactisch materiaal. 

Actie 33 Onze club dient jaarlijks een aanvraag in voor werkings- en projectsubsidie 
bij de gemeente. 

Actie 34 Onze club voert een transparant financieel beleid en investeert de 
middelen in de clubwerking waar nodig. 

Actie 35 Onze club organiseert overleg tussen bestuur en API’s wanneer nodig via de 
werkgroep EVS 

Actie 36 Onze club maakt een 4-jaarlijks beleidsplan met een jaarlijkse opvolging en 
evaluatie. 
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Actie 37 Onze club volgt met zorg de covid-19-maatregelen via de Vlaamse en 
Gemeentelijke overheid en past de werking aan om de veiligheid van de 
leden te bewaken. 

 

5. Financieel: meerjarenbegroting 2021-2024 
 

Inkomsten (€) 2021 2022 2023 2024 

lidgelden 1.200 (*) 1.500 (*) 6.000 6.000 

subsidies lokaal 1.600 1.600 1.600 1.600 

Subsidies GSV 1.500 900 900 900 

nevenactiviteiten 2.500 2.500 2.500 2.500 

     

     

     

Totaal 6.800 6.500 11.000 11.000 

 

(*) beperkt lidgeld: slechts 15 euro per lid als compensatie voor covid-19 (beperkte speeltijd) 

 

Uitgaven (€) 2021 2022 2023 2024 

sporthal 750 1.500 1.500 1.500 

materiaal 250 500 750 750 

Vrijwilligers 
lesgevers 1.500 1.500 1.750 1.750 

promo 250 500 500 500 

organisatie 1.500 2.000 2.000 2.000 

nevenactiviteiten 1.000 2.500 3.000 3.000 

verzekering 800 1.200 1.250 1.250 

     

Totaal  6.050 9.700 10.750 10.750 

 

Saldo 2021 2022 2023 2024 

 750 -3.200 (*) 250 250 

 

(*) bijpassing uit clubreserves 

 

 

 

 Contact:  

BC Haminton ‘85 
bchaminton@gmail.com 
www.haminton.be 
p/a Boserf 10 
9220 Hamme (Moerzeke) 

Speelmomenten in Sporthal Meulenbroek, 
Kaaiplein, 32  - 9220 Hamme 

Woensdag 20-22u 
Vrijdag 19-21u 
Zaterdag 11-12.30 (jeugdwerking) 

 

mailto:bchaminton@gmail.com
http://www.haminton.be/

