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INLEIDING
Deze Seizoensinformatie is bedoeld om jullie zo veel mogelijk informatie over het seizoen
2021/2022 te geven. Het seizoen loopt formeel van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022. De
Seizoensinformatie is vooral bedoeld als naslagwerk gedurende het seizoen. Niet alles
staat in deze informatie zelf, want er wordt ook verwezen naar onze website.
Het seizoen 2021/2022 zal in ieder geval voor een deel nog worden beïnvloed door
geldende coronamaatregelen. De informatie in deze Seizoensinformatie gaat uit van de
situatie dat er geen coronamaatregelen zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld speeltijden of
evenementen in werkelijkheid anders kunnen zijn dan in deze Seizoensinformatie staat.
De geldende coronaregels en daaruit volgende consequenties kun je tijdens het seizoen
vinden in de laatste nieuwsflits en op de homepage van de website.
De volgende onderwerpen vind je in de Seizoensinformatie:
• contactgegevens (colofon, op pagina 2)
• communicatie met leden en extern
• speelgelegenheden (tijden en zalen)
• competities
• evenementen
• lidmaatschap (hoe word je lid en welk soort)
• tarieven
• sociale veiligheid
• omgangs- en gedragsregels
• werving van leden
• sponsoring
• clubkleding
• senioren - informatie (spelen en trainen)
• junioren - informatie (spelen en trainen)
• wie is wie? (foto’s).
De belangrijkste activiteiten van BC Randstad zijn opgenomen in deze Seizoensinformatie. Op de website staat tijdens het seizoen de actuele agenda. Houd die goed in
de gaten want de agenda kan gedurende het seizoen wijzigen!
Ben je op zoek naar informatie over speel- en trainingsmogelijkheden van
overgangsleden? Kijk in deze Seizoensinformatie dan bij senioren èn junioren.

COMMUNICATIE (LEDEN EN EXTERN)
HEB JE VRAGEN?
Vragen kun je altijd stellen: per e-mail, telefonisch of face-to-face in de zaal. Onze
contactgegevens staan in de colofon en zijn te vinden op de website. Je kunt het bestuur
in de zaal herkennen via de foto’s achterin deze Seizoensinformatie.
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INFORMATIE VAN BESTUUR EN COMMISSIES
BC Randstad gebruikt voor haar communicatie naar jullie:
• mededelingen op/aan het speelbord in de zaal
• digitale nieuwsflitsen (via e-mail)
• de website
• social media.
De juniorencommissie deelt inschrijfformulieren voor competitie en evenementen ook
fysiek uit en gebruikt voor (eenzijdige) mededelingen ook een “JC-WhatsApp groep”.
Via de website en social media bereikt BC Randstad ook niet-leden. Daarnaast zorgt de
PR-commissie ervoor dat de club zoveel mogelijk in het (plaatselijke) nieuws komt, zoals
in kranten en op sites.
DIGITALE NIEUWSFLITSEN
Het bestuur en de commissies houden de leden via digitale nieuwsflitsen op de hoogte
van de verschillende activiteiten en ontwikkelingen binnen BC Randstad. Deze
nieuwsflitsen worden per e-mail verstuurd aan de leden.
Ieder lid ontvangt aan het begin van elk seizoen per e-mail deze Seizoensinformatie en
daarnaast een aantal maal per jaar een nieuwsflits.
De juniorencommissie verspreidt ook een aantal keer per jaar nieuwsflitsen “van de
juniorencommissie” die alleen aan de junioren, overgangsleden, ouders en verzorgers
verstuurd worden per e-mail (en een verspreidingsmelding in de “JC-WhatsApp groep”).
Hierin staat vooral informatie over een juniorenevenement, een incidentele
speeltijdaanpassing van de junioren etc.).
Tip:
Ontvang jij geen nieuwsflits? Check dan of BC Randstad jouw laatste e-mailadres heeft
door een e-mail te sturen naar secretariaat@bcrandstad.nl
Een juist e-mailadres is ook van belang voor ontvangst van je digitale ledenpas van
Badminton Nederland (zie verder de informatie over het lidmaatschap).
WEBSITE
Algemene informatie over de club, de Seizoensinformatie, actuele tussenstanden voor de
competitie, de activiteitenkalender, foto’s van evenementen, de laatste nieuwsflitsen;
zomaar wat zaken die je kunt vinden op de website. Neem dus zelf regelmatig een kijkje
op:

www.bcrandstad.nl
SOCIAL MEDIA
BC Randstad maakt gebruikt van de volgende social media:
Facebook algemeen: https://www.facebook.com/bcrandstad
Facebook leden:
https://www.facebook.com/groups/bcrandstadleden
Instagram:
https://instagram.com/bcrandstad
Youtube:
https://www.youtube.com/user/bcrandstad
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De Facebook groep “leden” is een besloten groep, alleen toegankelijk voor leden van BC
Randstad. Berichten op Facebook “algemeen” zijn ook door niet-leden te zien.
BC Randstad houdt zich aan de algemene fatsoensregels, ook voor wat betreft gebruik
van social media. Houd rekening met elkaar! Zie ook de informatie over de omgangs- en
gedragsregels.

SPEELGELEGENHEDEN
We kunnen in principe het hele jaar door (52 weken) in De Altis spelen, zodat er bij de
senioren voor het vrij spel geen einddatum van het seizoen is opgenomen. Bij de
junioren wel omdat er bij de start van de zomervakantie 2022 bij de junioren een korte
zomerstop is gepland. Dit seizoen zijn de volgende speeltijden en zalen van toepassing.
Er kunnen tijdens het seizoen wijzigingen voorkomen. In dat geval communiceert het
bestuur of een commissie dat altijd via een nieuwsflits en de website naar de leden.
In de volgende tabel is met [x] verwezen naar de nadere toelichting onder de tabellen (2
bladzijdes verderop).
SENIOREN (EN OVERGANGSLEDEN)
DAG / DATUM

TIJD

Dinsdag
Vanaf 7 september 2021

ZAAL / ACTIVITEIT

De Altis
17.00-18.30 uur

‘Senioren middaggroep’ (3
banen), groep in oprichting [1]

Vanaf 17 augustus 2021 t/m

19.30-21.00 uur

Vrij spel (2 banen) [2]

19.30-21.00 uur

Vrij spel (9 banen) [2]

21.00-23.00 uur

Vrij spel (9 banen)

19.30-21.00 uur

Competitietraining (7 banen)

22 februari 2022

Vanaf 1 maart 2022
(en 10 augustus 2021)
Vanaf 10 augustus 2021

Training:
Vanaf 17 augustus 2021 t/m
22 februari 2022 [2]
Woensdag

Vanaf 18 augustus 2021 t/m

De Altis

19.00-21.00 uur

Vrij spel (minimaal 5 banen) [2]

23 februari 2022
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Vanaf 2 maart 2022 (en 11

19.00-21.00 uur

Vrij spel (9 banen) [2]

21.00-23.00 uur

Vrij spel (9 banen)

Vanaf 18 augustus 2021 t/m

19.00-20.00 uur

Recreantentraining en

23 februari 2022 [2]

20.00-21.00 uur

Beginnerstraining (4 banen)

augustus 2021)
Vanaf 11 augustus 2021
Training:

➢ vanaf 6 oktober Probeerbadminton
20.00-21.00 uur

➢ 18 augustus t/m 29 september:
20.00-20.30 uur vrij spel door
leden trainingsgroep op de

trainingsbanen, en vanaf 20.30
[1] M.u.v. Koningsdag 27 april 2022

uur 9 banen vrij spel

Donderdag

De Hoornbloem

Vanaf 2 september 2021 t/m 19.30-21.00 uur

Extra training

27 januari 2022 (m.u.v. 21
oktober en 30 december)
Zondag
19 september 2021 t/m 20

De Altis
10.30-15.00 uur

februari 2022

Najaarscompetitie - thuis
(wedstrijdschema per team)

(alleen in competitiespeelweken)

Circa 6 maart t/m 12 juni

10.30-15.00 uur

2022

Voorjaarscompetitie - thuis
(wedstrijdschema per team)

(alleen in competitiespeelweken)

Vanaf 5 september 2021
in niet-competitiespeelweken

10.30-15.00 uur

Mogelijkheid tot evenementen,
zie activiteitenkalender en nieuws-

flitsen/website (tijdens het seizoen)
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JUNIOREN (EN OVERGANGSLEDEN)
In de tabel is met ‘[x]’ verwezen naar de nadere toelichting onder de tabel.
DAG / DATUM

TIJD [2]

Zondag

ZAAL / ACTIVITEIT
De Altis

Vanaf 29 augustus 2021 t/m

09.00-11.30 / 10.30 Training junioren, mini’s en

10 juli 2022

uur

overgangsleden [3]; eindtijd in
competitiespeelweken 10.30 uur

31 oktober 2021 t/m 22 mei
2022

10.30-15.00 uur

Jeugdcompetitie (BN),
thuiswedstrijden

(alleen in

competitiespeelweken)

Circa 6 maart t/m 12 juni
2022

10.30-15.00 uur

Opstapcompetitie (BN),
thuiswedstrijden

(alleen in

competitiespeelweken)

Vanaf 5 september 2021

10.30-15.00 uur

Mogelijkheid tot evenementen,
zie activiteitenkalender en nieuws-

in niet-competitiespeelweken

flitsen/website (tijdens het seizoen)

[4]

Dinsdag

De Altis

Vanaf 5 oktober 2021 t/m 28 17.30-18.30 uur

Training mini’s (2 banen), groep

juni 2022

in oprichting [3]

Vanaf 17 augustus 2021 t/m
28 juni 2022

18.30-19.30 uur

Training junioren (en overgangsleden die niet meedoen met

senioren-competitietraining) [3]
[1] Senioren - middaggroep
Dit seizoen start BC Randstad met een nieuwe speelgelegenheid en een bijbehorend
nieuw senioren middaglidmaatschap. Ook ‘reguliere’ seniorleden kunnen
dinsdagnamiddag spelen, maar moeten hier wel voor reserveren via WhatsApp
(omdat de ruimte beperkt is): meer informatie volgt in een nieuwsflits.
Via werving is de geplande start van spelen met seniormiddagleden op 5 oktober
2021. Vanaf 7 september kunnen reguliere leden al spelen op dinsdagnamiddag
(reserveren). Zie verdere informatie bij Lidmaatschap.
[2] Senioren – training
De senioren competitietraining, recreanten en beginnerstraining (op dinsdag en
woensdag) eindigen op de laatste speeldag van februari 2022. Voor die laatste dag
wordt informatie verstrekt over een doorstart van deze trainingen in de maanden
maart t/m mei. Bij voldoende belangstelling is er een doorstart van de training en
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dan zijn er in maart t/m mei op dinsdag en woensdag tot 21.00 uur minder dan 9
banen beschikbaar voor vrij spel.
[3] Junioren - trainingsdagen
De junioren, mini’s en overgangsleden trainen op zondagochtend en dinsdagavond.
Op zondag op hetzelfde tijdstip in verschillende trainingsgroepen en op dinsdag op
verschillende tijdstippen. Op dinsdag trainen de overgangsleden, die seniorennajaarscompetitie spelen, mee met de senioren (zie de tabel met speelgelegenheden
van de senioren). Zie verder ook “junioren - informatie (spelen en trainen)”.
[4] Evenementen
Gedurende het seizoen organiseert de juniorencommissie verschillende activiteiten:
zie ook de activiteitenkalender verderop in deze Seizoensinformatie. Na de
competitieperiode (circa 12 juni 2022 trainen de junioren door tot eind juni.
Maar vanaf medio juni tot en met medio juli spelen de junioren op zondagmorgen
ook leuke partijen tegen elkaar en zijn er toernooien en andere activiteiten, voordat
de korte zomerstop voor de junioren in gaat. Door een speciaal georganiseerde
activiteit kan er op andere zondagen ook incidenteel afgeweken worden van de
standaardindeling van de zondagochtend.

COMPETITIES
Badminton Nederland (BN) organiseert verschillende competities. In principe kan ieder lid
van BC Randstad meedoen: voor elk niveau is er een competitiesoort. BC Randstad
stimuleert de deelname van senioren aan de competitie. Junioren en overgangsleden
spelen in principe altijd competitie:
• De overgangsleden spelen of senioren najaarsbondscompetitie (start medio
september) of jeugdcompetitie (start eind oktober);
• De nieuwe leden spelen opstapcompetitie (start eind februari);
• De overige meer gevorderde junioren spelen jeugdcompetitie (start eind oktober).
De mini’s spelen competitie niet altijd competitie, maar doen mee zodra dat volgens de
trainers qua vaardigheden mogelijk is.
NAJAARSCOMPETITIES
Senioren
Vanaf medio september tot en met half februari organiseert BN de
najaarsbondscompetitie voor senioren. BC Randstad doet (met senioren en
overgangsleden) mee aan de bondscompetitie in divisies die regionaal zijn ingedeeld
(regio Zuid-West: ruwweg Zuid-Holland/Zeeland), waarbij de tegenstanders idealiter
binnen een straal van 25 kilometer liggen. Dit is een gemengde competitie, wat wil
zeggen dat de teams uit mannen en vrouwen bestaan. Hierbij speel je als team 12 tot 14
wedstrijden, met elke keer 8 partijen, om het kampioenschap van de poule en om
promotie/degradatie.
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Daarnaast is er in hetzelfde speelgebied, met evenveel wedstrijden en partijen per
wedstrijd, een mannencompetitie. Hierbij is er geen promotie/degradatie mogelijk. Als
team strijd je wel om het kampioenschap van de poule. BC Randstad doet aan deze
competitie mee als er meer mannen dan vrouwen najaarscompetitie willen spelen. Dit
seizoen is dat niet geval.
In de regio Zuid-West is er ook een recreantencompetitie (niet door BN georganiseerd)
voor senioren die met badminton beginnen of op een wat lager niveau toch competitie
willen spelen. BC Randstad doet alleen aan deze competitie mee als zich hiervoor spelers
aanmelden. Dit seizoen is dat niet geval.
Junioren
Vanaf eind oktober tot en met medio mei organiseert BN de “jeugdcompetitie” (nieuwe
competitieopzet vanaf 2020) voor spelers “onder 19 jaar”. BC Randstad doet hieraan
mee in regionaal ingedeelde klassen (regio Zuid-West: ruwweg Zuid-Holland/Zeeland),
waarbij de tegenstanders idealiter binnen een straal van 25 kilometer liggen. Dit is in
principe een gemengde competitie, wat wil zeggen dat de teams uit jongens en meisjes
bestaan. Hierbij speel je als team in twee fasen 14 tot 17 wedstrijden, met elke keer 8
partijen. De sterkte volgens de eindstand van de poule in de eerste fase (6 of 7
wedstrijden) bepaalt de poule-indeling van de tweede fase (8 tot 10 wedstrijden. In de
tweede fase speel je om het kampioenschap van de poule. Een team dat kampioen wordt
in de jeugdcompetitie, moet (medio juni) deelnemen aan de regionale
teamkampioenschappen van de leeftijdsklasse.
VOORJAARSCOMPETITIES
Vanaf eind februari tot en met half juni organiseert BN de voorjaarscompetities. Het gaat
om:
• Een juniorencompetitie:
De opstapcompetitie, voor beginnende junioren tot 19 jaar (t/m 18 jaar, die 1 tot 2
jaar badminton spelen en zo leren competitie spelen);
• Twee seniorencompetities:
De mannencompetitie en de vrouwencompetitie, die zijn gericht op spelers van
19 jaar en ouder. Bij BC Randstad kun je aan deze twee competities deelnemen, mits
er voldoende leden inschrijven.
Bij alle voorjaarscompetities speel je als team 8 tot 10 wedstrijden, met elke keer 8
partijen, om het kampioenschap van de poule. Hierbij is er geen promotie/degradatie van
teams mogelijk. De opstapcompetitie is ingedeeld in poules per leeftijdsklasse.
COMPETIE BIJ BC RANDSTAD
De TC (senioren) verspreidt in februari de inschrijfformulieren voor de najaarscompetities
aan alle seniorleden. Hetzelfde gebeurt begin oktober voor wat betreft de seniorenvoorjaarscompetities. De inschrijfformulieren staan ook op de website. Let dus op deze
inschrijfformulieren en schrijf je in! Eind augustus/begin september ontvangt iedere
competitiespeler een overzicht met de wedstrijden per team. Dit schema wordt ook op de
website geplaatst. Daarnaast kun de indeling en stand van je eigen team via de website
volgen op toernooi.nl.
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De junioren, overgangsleden en hun ouders en verzorgers ontvangen medio juni van de
juniorencommissie (JC) een brief met de informatie over de juniorencompetities in het
volgende seizoen (per e-mail en uitgedeeld in de zaal). Daarbij vraagt de JC informatie
op ten behoeve van speeldagen, vervoer naar uitwedstrijden e.d. Eind september
(jeugdcompetitie) of eind januari (opstapcompetitie)verspreidt de JC een overzicht met
de wedstrijden per team, inclusief vervoersafspraken naar uitwedstrijden. Een
totaalschema met de wedstrijden van alle teams wordt op de website geplaatst (en zo
nodig aangevuld).

EVENEMENTEN
ACTIVITEITENKALENDER BC RANDSTAD
Elk seizoen organiseert BC Randstad diverse evenementen voor de leden. Deze zijn
(vanaf september) te vinden in de activiteitenkalender op de website
www.bcrandstad.nl/kalender/. Gedurende het seizoen wordt deze bijgewerkt. Specifiek
voor het einde van het seizoen van de junioren plaatst de JC in het voorjaar een
overzicht op www.bcrandstad.nl/junioren/activiteiten-junioren/
De belangrijkste evenementen uit de activiteitenkalender zijn:

Evenement

Voor

Dag

Datum

Strandwalfestival - 6 t/m 12
september
Nationale sportweek - open dagen
14-26 september

externen

woensdag
zondag
zondag
dinsdag
woensdag

8 september 2021
12 september 2021
12 september 2021
14 september 2021
15 september 2021

dinsdag,
woensdag en
zondag
zondag

Vanaf begin oktober
via probeerbadminton.nl

externen
[2]

(nationalesportweek.nl)

Probeerbadminton [6]
(gedurende 10 weken)
BN cursus Bamito

(met lunch)

senioren en
junioren
externen

12 september
(09.00-17.00 uur,
1/3 zaal)

Yonex Dutch Open - bezoek:
- zaterdag – 10 halve finales
- zondag - 5 finales
Algemene Leden Vergadering
(ALV)
Familietoernooi (JC)

senioren en
junioren

zaterdag
(Almere)

(op eigen initiatief)

senioren en
junioren
junioren

vrijdag

Clubkampioenschappen senioren

senioren &
junioren
senioren

22 oktober 2021 [1]
(start 20.00 uur)

zondag

(en senioren)

Nieuwjaarstoernooi & buffet

16 en/of 17 oktober
2021

9 januari [5]
(09.00-ca. 13.00 uur)

zondag

2 januari 2022
(vanaf 13.00 uur)

zondag

27 februari 2022
(09.00-22.30 uur)
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Open toernooi BC Randstad

senioren

zaterdag

14 mei 2022 [1]
(09.00-22.00 uur)

Open Toernooi – Opstap BN
Clubkampioenschappen junioren

externen,
junioren
junioren

zondag

12/19 juni 2022 [5]
(De Altis v/a 09.00 uur)

zondag

26 juni 2022
(09.00-15.00 uur)

Einde seizoenevenement

junioren

zondag [3]

3 juli 2022 [3]

Activiteit op de speelavond

senioren

dinsdag

Data te bepalen [4]
(21.00-22.30 uur)

Introducé dagen

senioren

zondag

Data te bepalen [4]

Teamtoernooi senioren

senioren

zondag

Vriendentoernooi

junioren

zondag

Saté-avond

senioren

woensdag

senioren en
junioren

zomer 2022?

Nog in te plannen
(2e helft seizoen) [4]
nog in te plannen
(dec’21-juni’22) [4]
Datum juni/juli
2022 te bepalen [4]
zie de toelichting op
evenementen
hieronder

(10.30-15.00 uur)

Tiende lustrum

Noteer de bekende data alvast in je agenda!
Voetnoten
[1] datum en tijd onder voorbehoud
[2] tijdens de normale speelgelegenheid inclusief speeltijden
[3] einde seizoenevenement junioren: één dag activiteiten of een weekend jeugdkamp
(later in het seizoen bekend)
[4] datum is later in het seizoen bekend
[5] verwachte maar nog definitief in te plannen evenementen (maand/dag/tijd)
[6] probeerbadminton.nl, website van BN voor werving van nieuwe leden waar BC
Randstad aan meedoet; oktober-december 10 lessen aan junioren, mini’s, senioren
avond, senioren dinsdagmiddag.
TOELICHTING BIJ EVENEMENTEN
• Medio 2020 bestond BC Randstad 50 jaar. De geplande festiviteiten konden in 2020
niet doorgaan vanwege de coronasituatie. Verschuiven naar 2021 kon ook niet. Maar
natuurlijk gaat BC Randstad het nog wel vieren. De verwachting is dat eind 2021
besloten kan worden wanneer de lustrumfestiviteiten georganiseerd gaan worden
(hopelijk: medio 2022).
• De technische commissie (senioren) organiseert gedurende het seizoen een aantal
keer activiteiten op de speelavonden. Deze zijn mede vanwege de coronasituatie
aan het begin van het seizoen qua datum nog niet gepland (zie het voorgaande
overzicht) en volgen via nieuwsflitsen. Maar de TC maakt deze altijd ook minimaal één
week van tevoren in de zaal bekend (mededeling op het speelbord).
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• Clubkampioenschappen senioren:
Elk seizoen organiseert de TC met hulp van de CKS-toernooicommissie de
Clubkampioenschappen voor senioren, waarvoor ook de betere/oudere junioren een
uitnodiging ontvangen. De CKS-toernooicommissie/TC kan ervoor kiezen om in de
weken voor de toernooidag op zondag, een aantal wedstrijden als voorrondes op
dinsdag- en woensdagavonden te organiseren.
• De juniorencommissie (JC) organiseert in januari (Nieuwjaars-periode), rondom Pasen
(dan is er geen competitie) en in de “activiteitenmaand medio juni-medio juli/”
een aantal activiteiten, waaronder het topevenement Clubkampioenschappen
junioren. De activiteiten staan deels al in de voorgaande tabel vermeld, maar soms
nog zonder datum. Welke evenementen wanneer plaatsvinden, geeft de JC gedurende
het seizoen ook door via e-mails en de “JC-WhatsApp groep”.
• In het najaar (begin november) peilt de juniorencommissie de belangstelling voor een
jeugdkamp. Als er voldoende belangstelling is en er genoeg begeleiders zijn dan zal
een aparte kampcommissie begin juli 2022 een kamp organiseren.
• De JC stimuleert tijdens het seizoen ook de deelname aan een aantal eendaags open
jeugdtoernooien. De JC stuurt hiervoor een informatie aan de potentiële deelnemers,
die zich dan zelf digitaal in kunnen schrijven.
WIL JE IETS ORGANISEREN?
Als je ideeën hebt voor het organiseren van een leuke activiteit, kom er dan mee! De PRcommissie kan je daarbij helpen en ook andere vrijwilligers mobiliseren. Zo nodig kan de
PR-commissie budget vragen aan het bestuur.
FOTO’S
Op de website en in nieuwsflitsen, promotiemateriaal e.d. publiceert BC Randstad foto’s
die zijn gemaakt tijdens de competitie of andere evenementen. Hierop staan leden,
waaronder ook juniorleden. Dat is mogelijk op grond van de Algemene voorwaarden van
BC Randstad, waarbij het voor wat betreft juniorleden mogelijk is om daar bezwaar tegen
te maken.
Indien een lid of ouder/verzorger van een juniorlid hier bezwaar tegen heeft, dan moet
hij/zij dat schriftelijk (e-mail) kenbaar maken bij het secretariaat.

LIDMAATSCHAP
SOORTEN LIDMAATSCHAP
BC Randstad kent twee “hoofd” soorten lidmaatschap: seniorlid en juniorlid.
Seniorlid ben je als je lid wordt op een moment dat je 19 jaar of ouder bent, of als je
juniorlid was en 19 jaar bent geworden.
Vanaf seizoen 2021 / 2022 heeft BC Randstad op dinsdagnamiddag voor senioren een
nieuwe mogelijkheid om te spelen van 17.00 – 18.30 uur. Welke seniorleden kunnen in
dit tijdsblok op 3 banen in De Altis spelen? Dat kan:
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1) Als je specifiek “senioren middaglid” bent, waarvoor je een lagere contributie betaald.
Je kunt dan niet spelen de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.
2) Overige seniorleden, mits je van tevoren aanmeldt via WhatsApp bij de
contactpersoon van de dinsdagmiddag.
De senior-middagleden hebben altijd plek en hoeven zich van tevoren alleen af te melden
als ze niet komen.
Deze nieuwe doelgroep met apart lidmaatschap is aan het begin van het seizoen “in
oprichting” en start voor de eerste groep op 5 oktober (na werving, via
Probeerbadminton.nu) en voor de tweede groep op 7 september. De contributie voor de
senior-middagleden (eerste groep) gaat waarschijnlijk 100 euro per jaar bedragen, maar
dat moet door de Algemene Leden Vergadering van eind oktober bekrachtigd worden.
Juniorlid ben je als je lid wordt op een moment dat je jonger dan 19 jaar bent. Dat blijf
je tot de eerste dag van het kwartaal nadat je 19 jaar bent geworden. Dan gaat je
lidmaatschap automatisch over naar het seniorlidmaatschap. Als 19-jarig lid mag je het
lopende seizoen bij de junioren afmaken, de jeugdcompetitie van dat seizoen uitspelen
(als je op 1 januari van dat jaar nog geen 19 jaar was, mag je daaraan meedoen) en tot
dat seizoeneinde (30 juni) dus bij de senioren èn de junioren spelen ook al was je geen
overgangslid (zie hieronder).
Daarnaast zijn er drie aparte statussen voor leden jonger dan 19 jaar:
1) Overgangslid
Ieder juniorlid dat minimaal 16 jaar is kan overgangslid worden. Daarnaast kan de
juniorencommissie een juniorlid jonger dan 16 jaar bij het bestuur voordragen om
overgangslid te worden. Als overgangslid kun je bij de junioren én de senioren spelen.
Je hebt dan de rechten van een junior- en seniorlid samen. Als je meedoet aan de
najaarsbondscompetitie van de senioren, dan word je overgangslid, uiterlijk bij de
start van het desbetreffende seizoen.
2) Mini-lid
Als je een junior bent, en nog geen 8 jaar (7 jaar of jonger) dan ben je een ‘mini’. Een
mini speelt minder uren per week, maar wel twee keer, en volgt een apart trainingsen begeleidingsprogramma (met een lagere contributie). Als je 8 jaar wordt dan gaat
het lidmaatschap, per de eerste dag van het kwartaal daarna, over op “regulier”
juniorlid. Dat kan op een eerder moment als de Juniorencommissie (en de trainers)
vinden dat iemand jonger dan 8 jaar qua niveau al over kan naar de junior- in plaats
van minitrainingsgroepen en –tijden.
3) “Jong seniorlid”
Als je 16 jaar of ouder bent op het moment dat je lid wordt van BC Randstad dan
komt het voor dat starten bij de juniorenafdeling niet goed uitkomt. Dan mag je in één
keer als 16-, 17- of 18-jarige bij de seniorenavonden spelen. Als je dat doet en je hebt
niet bij de juniorenafdeling van BC Randstad gespeeld, dan word je wel meteen
seniorlid (inclusief bijbehorende contributie).
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Ben je een junior van 16 jaar of ouder, maar nog geen overgangslid, maar wil je dat wel?
Informeer dan bij iemand van de juniorencommissie of stuur een e-mail naar
JC@bcrandstad.nl.
Speelmogelijkheden per soort lidmaatschap
Elk lidmaatschap biedt verschillende mogelijkheden qua vrij spelen, training, competitie
en deelname een overige evenementen. Over deze onderwerpen lees je meer in deze
Seizoensinformatie (verderop) en op de website.
LID WORDEN, HOE GAAT DAT?
Alle belangstellenden kunnen eerst één week gratis meespelen. Omdat het voor veel
mensen lastig te bepalen is om na één keer meespelen direct ‘vast’ lid te worden, heeft
BC Randstad een aantal mogelijkheden om te kijken hoe leuk je badminton vindt. Je kunt
kiezen uit:
1. Een (standaard) proeflidmaatschap van vier weken voor € 10,00 (senioren) of € 7,50
(junioren).
2. Een seizoens-ACTIE-proeflidmaatschap van drie maanden voor € 25,00 (mits op
uiterlijk 31/12 lid geworden; senioren en junioren).
3. Direct een ‘vast’ lidmaatschap met een eenmalige korting van € 15,00 op de
jaarcontributie.
Een proeflid kan gedurende de proefperiode (zijnde aaneengesloten speelweken)
meespelen tijdens de desbetreffende speelgelegenheden, maar niet deelnemen aan de
competities. Na de proefperiode wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in
een ‘vast’ lidmaatschap, tenzij het proeflid bij een bestuurslid heeft aangegeven geen
(vast) lid te willen worden.
Bij inschrijving als ’vast’ lid geldt dat je ten minste één jaar lid blijft van BC
Randstad, ook als je eerst proeflid bent geweest.
Om (proef)lid te worden, vul je het inschrijfformulier in dat je ontvangt van de
juniorencommissie of het aanspreekpunt voor senioren (kom je spontaan, ga dan naar
persoon achter de bar in onze eigen verengingsruimte die uitkijkt op de banen. Het is
belangrijk dat je alle gegevens goed en volledig invult, ook voor Badminton Nederland en
het ontvangen van e-mails. Als je proeflid wordt dan moet je bij inlevering van het
inschrijfformulier meteen de geldende bijdrage via pin (of cash) betalen. De contributie
van het vaste lidmaatschap wordt alleen per automatische incasso geïnd. Daarom teken
je via het inschrijfformulier (ook als je eerst proeflid wordt) een machtiging tot
automatische incasso.
BC Randstad hanteert Algemene Voorwaarden, deze staan op het inschrijfformulier en
kun je downloaden via de website (bij Informatie).
DIGITALE LEDENPAS BADMINTON NEDERLAND
Als je ‘vast’ lid bent van BC Randstad dan ben je automatisch ook lid van de Badminton
Nederland (BN), de nationale badmintonbond. Ieder lid ontvangt van BN een digitale
ledenpas. BN stuurt de ledenpas naar je eigen e-mailadres (die je aan BC Randstad hebt
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doorgegeven). Ook daarom is het van belang dat je ervoor zorgt dat BC Randstad jouw
juiste e-mailadres heeft. Mocht je geen e-mailadres hebben, dan geeft BC Randstad voor
de ledenpas een centraal e-mailadres van de vereniging op.
Leden die deelnemen aan competitie en/of toernooien dienen de digitale ledenpas uit te
printen en mee te nemen naar de wedstrijden.
OPZEGGEN?
Als je het lidmaatschap wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk. Natuurlijk is een e-mail
voldoende. Die kun je sturen naar: secretariaat@bcrandstad.nl. Het secretariaat stuurt
altijd een bevestiging van ontvangst. Dus als je geen bevestiging hebt ontvangen,
stuur het bericht dan nog een keer of neem op een andere manier contact op
met het secretariaat! BC Randstad hanteert een opzegtermijn van drie maanden die
ingaat per het einde van de maand waarin de opzegging is ontvangen.
OOIEVAARSPAS
Bij BC Randstad kun je gebruik maken van de ooievaarspas. Dan geldt een korting op de
contributie van 50% voor leden vanaf 18 jaar en 100% voor leden tot 18 jaar, mits nog
geen contributie via de Ooievaarspas voor een andere sport is vergoed. Is dat het geval
dan geldt een korting van 50% op ‘de tweede sport’ (of derde sport etc.) en moet het lid
zelf nog 50% van de contributie aan de club betalen. De korting wordt door de Gemeente
Den Haag vergoed. Aan het gebruik van deze pas heeft de vereniging een aantal
voorwaarden gekoppeld om de afhandeling, ook administratief, voor zowel de vereniging
als het lid zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze voorwaarden zijn hieronder
vermeld, maar ook te vinden op de website (bij Informatie).
Ben je al lid, heb je de Ooievaarspas, maar maak je er bij BC Randstad nog geen gebruik
van? Stuur dan een bericht naar penningmeester@bcrandstad.nl. BC Randstad maakt
gebruik van een apart inschrijfformulier voor een lidmaatschap via de Ooievaarspas.
De voorwaarden voor gebruik van de Ooievaarspas bij BC Randstad zijn:
1. In de maand september is het op de dinsdag- en woensdagavonden in De Altis
mogelijk de pas te laten lezen door de computer. Pas na het succesvol lezen van de
pas is de reductie op de contributie van 50% of 100% gerealiseerd. De reductie geldt
vanaf het begin tot het einde van het seizoen, dat is 1 juli tot en met 30 juni. De pas
moet elk seizoen worden gelezen om de reductie voor dat seizoen te realiseren.
2. Een lid dat gebruik maakt van de ooievaarspas is verantwoordelijk voor de betaling
van de resterende contributie. Deze wordt per jaar betaald en zal door middel van een
incasso worden geïnd. Het lid geeft daartoe toestemming bij inschrijving. Het lid geeft
tevens toestemming om alle andere bijdragen die niet door de ooievaarspas worden
vergoed, zoals extra training en deelname aan de competitie, te incasseren.
3. De vereniging heeft een kopie van de ooievaarspas nodig. Een lid dat zijn pas komt
laten lezen dient een kopie van de pas mee te nemen en af te geven.
4. Kinderen tot 18 jaar krijgen 100% vergoeding, mits BC Randstad de eerste vereniging
is waar de ooievaarspas wordt gebruikt, anders wordt de vergoeding 50% en geldt de
betalingsverplichting, zoals in punt 2 van de voorwaarden is aangegeven.
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Voor nieuwe leden zijn er een aantal aanvullende voorwaarden:
5. Nieuwe leden dienen hun pas voor het einde van de opvolgende maand te laten lezen.
Indien dat niet mogelijk blijkt, dient men het jaarbedrag eerst voor te schieten. Nadat
de pas gelezen is wordt het desbetreffende bedrag terugbetaald.
6. Als men een lidmaatschap aangaat voor 1 oktober dan ziet de Ooievaarspas dat als
een lidmaatschap voor het gehele seizoen (dat wil zeggen van 1 juli t/m 30 juni). Als
men lid wordt na 1 oktober wordt naar rato de contributie tot het einde van het
seizoen geïnd (ook bij de Gemeente Den Haag). De verplichting van minimaal een jaar
lidmaatschap blijft bestaan, ongeacht of in het volgend seizoen de ooievaarspas
gebruikt zal worden.
7. Bij aanvang van het lidmaatschap moet er ook bij gebruik van de ooievaarspas een
waarborg worden betaald.

TARIEVEN
ALGEMEEN
De tarieven voor contributies (inclusief waarborg) worden jaarlijks door de Algemene
Leden Vergadering (ALV) van BC Randstad vastgesteld. De nieuwe tarieven zijn geldig
vanaf 1 januari volgend op de ALV. De verschuldigde bedragen worden via automatische
incasso geïnd. Hierbij heeft het lid de keuze uit inning per kwartaal, halfjaar of jaar.
De overige tarieven (competitiebijdragen, bijdrage proeflidmaatschap en inschrijfgeld
voor bijvoorbeeld extra trainingen en toernooien) worden niet door de ALV vastgesteld.
Voor aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur de competitiebijdrage en de bijdrage
proeflidmaatschap. Deze bijdragen voor het huidige seizoen zijn hieronder vermeld. Het
inschrijfgeld voor extra training en toernooien wordt tijdens het seizoen bepaald. Hierbij
houdt het bestuur rekening met de tijdens de laatste ALV afgesproken begroting.
Hierover legt het bestuur achteraf tijdens de ALV verantwoording af.
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CONTRIBUTIE
Onderstaand zijn de contributies weergegeven zoals vastgesteld op de laatste ALV.

Contributies (op jaarbasis) per 1 januari 2021
Incasso
periodieke
betaling [1]
Per kwartaal
Per halfjaar
Per jaar

Seniorlid
(regulier)

€224,00
€222,00
€220,00

Senioren
middag
[2]

€ 100,00

Juniorlid
[3]
€212,00
€210,00
€208,00

Overgangslid
[3]
€236,00
€234,00
€232,00

Minilid

Non
playing

€136,00
€134,00
€132,00

€42,00

[1] Het bedrag op jaarbasis wordt afhankelijk van de keuze voor de incassoperiodiek door de
penningmeester gespreid geïnd over het hele seizoen.
[2] Dit bedrag is onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering (ALV)
[3] Het junior- en overgangslidmaatschap is inclusief deelname aan de juniorencompetities,
waaraan in principe alle juniorleden en overgangsleden deelnemen. Als een overgangslid
deelneemt aan de senioren-najaarscompetitie dan betaalt het overgangslid een aanvullende
competitiebijdrage (omdat deze competitie meer kost). Alle seniorencontributies zijn exclusief
deelname aan competities.

WAARBORG
De waarborg moet worden voldaan bij aanvang van het vaste (reguliere) lidmaatschap.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de waarborg verrekend met de resterende
termijn waarover contributie is verschuldigd.

Waarborg (eenmalig)
per 1 januari 2021
Seniorlid (inclusief middaglid),
juniorlid (inclusief mini’s) en
overgangslid

€60,00

PROEFLIDMAATSCHAP (STANDAARD)
Het proeflidmaatschap is voor vier weken aaneensluitend spelen op dinsdag- en/of
woensdagavond voor senioren en op zaterdagochtend voor junioren, waarvoor
onderstaand tarief geldt. Dit bedrag moet contant in de zaal worden voldaan bij aanvang
van het proeflidmaatschap.

Bijdrage proeflid (standaard)
per 1 januari 2021
Seniorlid
Juniorlid

€10,00
€7,50

Naast het standaard proeflidmaatschap van vier weken hanteert het bestuur in dit
seizoen een actie proeflidmaatschap: drie maanden spelen voor €25,00 (senior- en
juniorleden), mits het inschrijfformulier is ingeleverd op uiterlijk 31 december.
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COMPETITIEBIJDRAGEN
Bij aanvang van één van de competities waaraan wordt deelgenomen, wordt een
competitiebijdrage geïnd in verband met de door de vereniging te maken kosten als
bijdrage aan Badminton Nederland, zaalhuur, shuttlegebruik en training. In de volgende
tabel zijn de bijdragen per competitiesoort en soort shuttle weergegeven.

Competitiebijdragen voor het seizoen 2021/2022
Senioren
Soort
competitie:
Soort shuttle
Veren [1]
Nylon

Junioren

Najaar
mix/mannen

Voorjaar
vrouwen/
mannen

Overgangsleden in
Najaar

Junioren
jeugd/
opstap

Juniorenmini/
opstap

€92,50
€67,50

€77,50
€57,50

€48,00
€23,00 [3]

€12,50 [2]
n.v.t. [2]

n.v.t.
€44,50 [4]

[1] Voor de competitiebijdrage voor competitie met veren shuttles geldt een toeslag ten
opzichte van het spelen met nylon shuttles.
[2] Voor junioren (& overgangsleden) is deelname aan de juniorencompetities met
nylonshuttles begrepen in de contributie. Daarom geldt er voor competitie met
nylonshuttles geen competitiebijdrage.
[3] Overgangsleden die in het najaar meedoen aan de senioren Bondscompetitie betalen
een kleine aanvullende (op de juniorencompetitie die is inbegrepen in de contributie)
competitiebijdrage voor deze competitiesoort.
[4] Mini-leden doen niet ‘standaard’ mee met de juniorencompetities, zodat deelname
aan competitie bij mini-leden niet is begrepen in de contributie. Indien een mini-lid
deelneemt aan een van de juniorencompetities dan geldt de vermelde
competitiebijdrage.

SOCIALE VEILIGHEID
Als vereniging beoogt BC Randstad dat de fysieke en sociale veiligheid is gegarandeerd.
Vooral omdat BC Randstad als vereniging met en voor minderjarigen werkt, is zorgen
voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen sporten heel belangrijk.
En dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (sport)omgeving en veilige materialen,
maar ook om het voorkomen van (seksueel) misbruik.
BC Randstad heeft omgangs- en gedragsregels die gelden voor alle leden en een
gedragscode voor de vrijwilligers. Deze bieden duidelijkheid over wat alle leden van
elkaar mogen verwachten. De omgangs- en gedragsregels zijn hierna vermeld en samen
met de gedragscode voor de vrijwilligers, te vinden op de website (bij Informatie).
Binnen de vereniging zijn vertrouwenspersonen aangesteld die fungeren als eerste
aanspreekpunt bij meldingen:
- Petra Vugts
- Nelleke Breeschoten
- Paulien Hoogerbrugge (vooral voor de junioren).
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Ieder lid van BC Randstad kan een vertrouwenspersoon vertrouwelijk benaderen of
vertrouwelijk e-mailen via e-mailadres: vpbcrandstad@gmail.com

OMGANGS- EN GEDRAGSREGELS
Om met plezier met elkaar te spelen is een goede omgang en respect voor elkaar
onontbeerlijk. Daarom gelden binnen BC Randstad de volgende gedragsregels waaraan
alle leden zich moeten houden.
I. Omgangs- en gedragsregels tijdens speeldagen
1. Pas de ‘maatschappelijk geldende’ gedragsregels jegens elkaar toe. Onsportief en
onfatsoenlijk gedrag, en ook grof taalgebruik dat door de zaal klinkt, behoren daar
bijvoorbeeld niet toe.
2. Verhang geen spelerspasjes van anderen!
3. Stop niet voor het einde van de speeltijd om met voorsprong als eerste bij het
baanreserverings-bord te komen.
4. Als het aan het begin van de speeldag rustig is, hang je spelerspasje dan niet alvast
op een later tijdstip op waardoor je langer door kan spelen.
II. Omgangs- en gedragsregels voor competitiespelers
1. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. In principe dient het hele team een kwartier voor de
wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn bij uit- en thuiswedstrijden. Als je om wat voor
reden niet op tijd kunt komen, meld dit dan aan de teamcaptain (senioren) of de
coach (junioren). Zorg er als team in ieder geval voor dat de teammap aanwezig is en
bij thuiswedstrijden ook de shuttles. Het niet op tijd komen veroorzaakt niet alleen
frustraties bij tegenstanders maar ook bij teamgenoten. Zorg er ook voor om
speelklaar te zijn als je eigen partij begint; wachten vindt niemand leuk.
2. Licht bij verhindering altijd een TC-lid (senioren) of de coach (junioren) in zodat deze
voor vervanging kan zorgen.
3. Tellen bij thuiswedstrijden is een verplichting. Van elk teamlid wordt verwacht dat
hij/zij telt; spreek van tevoren af wie wat telt. Als je telt doe dit dan geconcentreerd
en vooral ook eerlijk. Verlaag je niet tot het niveau van iemand die volgens jou
onpartijdig telt.
4. Speel zo sterk als je kunt, maar probeer je ook tijdens de wedstrijden te gedragen.
Denk erom dat je het visitekaartje van de vereniging bent (zie ook I-1).
Daarnaast gelden er een aantal gebruiken tijdens de competitie waar alle deelnemers
zich aan houden:
- dragen van de clubkleding
- helpen bij het klaar maken en opruimen van de zaal bij thuiswedstrijden.
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III. Omgangs- en gedragsregels overig
Deze zijn niet ‘strikt’ maar wel sfeerbepalend.
1. Speel ook met nieuwe leden.
2. Als je van jezelf vindt dat je tot de “betere” spelers behoort, wees dan niet zo arrogant
om niet met “minder goede” spelers te willen spelen. Realiseer je dat je zelf ook eens
bent begonnen en dat je spelpeil is verhoogd door tegen ‘betere’ spelers te spelen.
3. Rouleer regelmatig en speel niet de hele speeldag met hetzelfde groepje
4. Ren niet, alsof je een olympische limiet moet halen, naar het spelersbord.
5. Duw geen andere spelers omver om bij het spelersbord te kunnen.
6. Haal je kaartje niet weg als er spelers bij je hebben gehangen waar je liever niet mee
of tegen speelt.
7. Kom op tijd bij de training wanneer je jezelf hebt opgegeven of wanneer je bent
ingedeeld (junioren). Meld je af als je weet dat je niet kunt komen.

WERVING VAN LEDEN
Het is belangrijk dat BC Randstad voldoende leden heeft: om tegen te spelen op de
speeldagen, maar ook voor financiering van de voorzieningen (vooral zaalhuur). Daarom
is behoud van huidige leden en groei met nieuwe leden in de komende seizoenen nodig.
Met de ingebruikname van onze nieuwe thuisbasis ‘De Altis’ heeft BC Randstad weer
ruimte om actief nieuwe leden te werven. Nieuwe leden, junioren en senioren, zijn
van harte welkom! En natuurlijk ook de nieuwe doelgroepen: mini’s en senioren
middagleden.
ACTIE DOOR LEDEN
Mond-op-mond reclame werkt erg goed. Dus vraag eens na in je eigen omgeving of
iemand het leuk lijkt om eens te badmintonnen! Heb je vrienden, vriendinnen, buren,
collega’s of familieleden die geïnteresseerd zijn: neem ze een keer mee! Bijvoorbeeld
naar de open dagen.
Maar het is ook fijn als je wervingsberichten van BC Randstad op social medio liked /
tagt / doorstuurt!
OPEN DAGEN – “Strandwalfestival” & “Nationale Sportweek” (NOCNSF)
BC Randstad vestigt zelf de aandacht op de open dagen via social media, een flyer via de
website en een aantal openbare locaties, en het Strandwalfestival. Bij het jaarlijkse
Strandwalfestival in Rijswijk (6 t/m 12 september) organiseert BC Randstad op
woensdag 8 september en zondag 12 september in De Altis “Try Outs” waarvoor
iedereen zich via de website van het Strandwalfestival kan inschrijven.
Op zondag 12 september (tot 15.00 uur), dinsdagavond 14 september en
woensdagavond 15 september is het in De Altis “open huis” bij BC Randstad.
Iedereen is welkom om langs te komen en om een shuttle mee te slaan.
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Deze datums zijn niet toevallig gekozen: in die week start namelijk de “Nationale
Sportweek” 2021 die NOCNSF organiseert (t/m 26 september 2021). Daarin wordt de
sport landelijk gepromoot. Kijk op: https://nationalesportweek.nl.
Daarnaast doet BC Randstad mee aan de landelijke wervingscampagne van Badminton
Nederland: “Probeerbadminton.nu”. Daarbij kunnen belangstellenden zich (vanaf
begin september) via deze website inschrijven voor 10 proeflessen in de periode
oktober-december bij een badmintonvereniging “in de buurt” of die speelt op “een dag
die goed uitkomt”. BC Randstad doet mee met de volgende doelgroepen:
• Junioren – mini’s, 5 t/m 7 jaar, dinsdag 17.30 – 18.30 uur
• Junioren – 8 t/m 18 jaar, zondag 09.00 – 10.00 uur
• Senioren – middaggroep, dinsdag 17.00 – 18.00 uur
• Senioren – ‘regulier’, woensdag 20.00 – 21.00 uur.
Ken je iemand die het leuk lijkt om mee te doen? Geef het dan door!
Vanaf september kunnen er dus nieuwe leden komen op dinsdag- en woensdagavond
(senioren) en op zondagmorgen (vooral junioren) die reageren op de open dagen en
berichten op social media. Help op de speelavonden mee, zodat nieuwe leden het leuk
vinden om lid van BC Randstad te worden.
PROEFLID - KORTINGSACTIE
Iedereen die uiterlijk 31 december lid wordt van BC Randstad door het inschrijfformulier
ingevuld en ondertekend in te leveren, kan vervolgens drie maanden spelen en trainen
voor maar €25,00. Na drie maanden eindigt dit actie-proeflidmaatschap en gaat het
automatisch over in het vaste lidmaatschap, tenzij het nieuwe lid na drie maanden wil
stoppen (en dit voor het einde van de proefperiode meldt aan een bestuurslid).
CLINICS / SCHOLEN
Regelmatig verzorgt de juniorencommissie badmintonclinics bij scholen, BSO’s, via
Haaglanden Beweegt of “de Ontdekkers”. Een clinic bestaat uit een korte lesperiode en
eindigt (bij voorkeur) met een toernooi in De Altis. BC Randstad helpt met de lessen en
organiseert het toernooi. Hopelijk blijft een aantal kinderen badmintonnen bij de club.
HULP GEWENST!
Een gezonde vereniging kan niet zonder voldoende leden. Help alsjeblieft mee!
Een positieve houding in de zaal en een leuk praatje met een gastspeler is heel fijn. Maar
als je gevraagd wordt om mee te werken aan de open dag, het Strandwalfestival, of een
leuk evenement, probeer dan tijd vrij te maken.
Het is helemaal fijn als je jezelf aanmeldt om te helpen, bij een bestuurslid of de PR- en
activiteitencommissie. Als je dan wordt benaderd, kun je altijd nog nee zeggen als het op
dat moment niet uitkomt. Vele handen maken licht werk!
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SPONSORING
BC Randstad heeft een sponsorplan. Hierin zijn verschillende mogelijkheden tot
Sponsoring opgenomen, zoals bijvoorbeeld de sponsoring van één team.
Wil je BC Randstad sponsoren of weet je iemand die daar belangstelling voor
heeft? Graag! De club kan alle hulp gebruiken.
Neem contact op met Marcel van Velzen van de sponsorcommissie, of spreek een ander
bestuurslid aan!

BC RANDSTAD wordt gesponsord door:

CLUBKLEDING
WAAROM CLUBKLEDING?
Volgens de richtlijnen van Badminton Nederland moeten de spelers van de
competitieteams in uniforme kleding spelen. Voor iedereen die voor BC Randstad
competitie speelt (ook invallers) is het daarom verplicht om tijdens de
competitiewedstrijden clubkleding te dragen. Daarnaast is het, ook als je geen competitie
speelt, gewoon leuk om clubkleding te dragen.
Het competitieshirt is verplicht om te dragen tijdens uit- en thuiswedstrijden van de
najaars- en voorjaarscompetitie van senioren. Dit competitieshirt gaat lang mee. Het
juniorenshirt is wat goedkoper (vanwege groei vaker een ander shirt nodig) en verplicht
voor de jeugd- en opstapcompetitie.
Heb je geen (passend) clubshirt? Meld je dan bij de TC (senioren) of JC (junioren)!
Voor dit seizoen geldt zeker tot het voorjaar 2022 dat de competitieshirts niet
beschikbaar zijn (nog 1 in maat XL op voorraad) omdat de leverancier in de
coronaperiode failliet is gegaan. Ook voor de senioren wordt voor de najaarscompetitie
2021 / 2022 dus helaas gebruik gemaakt van de laatste voorraad van het shirt dat ook
de junioren dragen.
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SENIOREN – INFORMATIE (SPELEN EN TRAINEN)
SPEELDAGEN DE ALTIS: EIGEN KANTINE
Op de speeldagen in De Altis heeft BC Randstad haar eigen verenigingsruimte (“de
kantine). BC Randstad participeert met de medegebruiker (Loko, basketbal) in ‘de
Stichting ’die de gemeenschappelijke kantinezaken regelt. De exploitatie van de kantine
wordt verzorgd door de barcommissie van BC Randstad, die uit leden van de vereniging
bestaat. Zie hiervoor de website onder ‘de vereniging’ - ‘commissies’ - ‘barcommissie’.
TECHNISCHE COMMISSIE (SENIOREN)
De Technische Commissie (TC) richt zich vooral op de senioren en zorgt voor onder
andere:
• organisatie van de (senioren) najaars-bondscompetitie, najaars-mannencompetitie en
voorjaars mannen- en vrouwencompetitie
• organisatie van de training voor senioren (waar ook overgangsleden aan meedoen)
• coördinatie van de onderlinge afstemming tussen alle trainers (in overleg met de JC)
• coördinatie van de Clubkampioenschappen senioren en het Open Toernooi van BC
Randstad (voor de organisatie van deze toernooien stelt de TC een aparte
toernooicommissie aan)
• organisatie van evenementen op de speeldagen (dinsdag- en woensdagavond,
zondagmiddag als er geen competitie is).
Voor vragen over deze onderwerpen kun je terecht bij de TC. Voor beleidsmatige zaken,
vragen over je lidmaatschap en dergelijke kun je terecht bij het bestuur.
TEAMINDELING NAJAARSCOMPETITIES
De teamindeling van de najaars-bondscompetitie en najaars-mannencompetitie van dit
seizoen is afgelopen mei via e-mail bekend gemaakt aan de deelnemers. Deze is ook
terug te vinden op de website www.bcrandstad.nl onder Senioren\Najaarscompetities. De
uitslagen kun je hier ook volgen door bij jouw team eenvoudig op de link te klikken naar
toernooi.nl.
Begin september ontvangt iedere competitiespeler een overzicht met de uit- en
thuiswedstrijden per team. Dit schema wordt dan ook op de website geplaatst.
TRAINING SENIOREN
Voor de senioren (en overgangsleden) organiseert de TC de competitietraining op
dinsdagavond, de Beginners- en Recreantentraining op woensdagavond en daarnaast
de extra training (competitieniveau) op donderdagavond.
Om aan een senioren training deel te nemen, moet je altijd inschrijven via het
formulier “Reguliere en extra training”. Dit formulier verspreidt de TC vanaf half maart
(voorafgaande aan het seizoen) via e-mail en op de bar in de zaal. Het is dan ook te
vinden is op de website.
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De reguliere trainingen (gratis) voor senioren zijn op de dinsdagavond van 19.30 tot
21.00 uur (competitiespelers en spelers van vergelijkbaar niveau) en woensdagavond
19.00 – 20.00 uur, en bij hoge deelname ook 20.00 – 21.00 uur, (beginners en
recreanten) in De Altis. Deze trainingen loopt van medio augustus tot eind juni.
Ben je competitiespeler van de najaarsbondscompetitie, dan gaat de TC ervan uit dat je
deelneemt aan de training op dinsdag, mits je dit aangegeven hebt op het
inschrijfformulier.
De extra training (inschrijfgeld € 97,50) op de donderdagavonden begint (bij genoeg
aanmeldingen) begin september van 19.30 tot 21.00 uur in De Hoornbloem (Den Hoorn),
en eindigt eind januari. Als je vergeten bent je om in te schrijven, dan kun je je alsnog
via de TC aanmelden, tot uiterlijk eind augustus.
Voor alle trainingen geldt het dringende verzoek om vooraf af te melden als een keer niet
kunt. Dat kan op dinsdag en donderdag bij de TC (Leo Hoogerbrugge, 06-43603339) en
op woensdag bij de trainer (Bob Muis, 06-nummer bekend bij deelnemers van de
training).
De aangeboden trainingen op dinsdag, woensdag en donderdag zijn als volgt:

Soort Activiteit

Voor

Door

Tijd

# banen

André
(begeleider
Gerard)

19.30 21.00 uur

7

19.00 20.00 uur

4

19.00 –
20.00 uur
20.00 –
21.00 uur

zie recr.

19.30 21.00 uur

6

Dinsdag
Training senioren
(v/a 17 augustus)

•

Woensdag
Recreanten
- v/a 18 augustus

Recreanten

Bob
(begeleider
Shivani)

Beginnende senioren

Bob
(begeleider
Shivani)

Beginners
- v/a 18 augustus
t/m eind september
- v/a begin oktober
(probeerbadminton)
Donderdag
Extra training
(v/a 2 september)

•

Competitiespelers
najaar
Overgangsleden
(op uitnodiging
JC) [1]

• Competitiespelers
najaar (verwacht)
• Overgangsleden
[1]

André
(begeleider
Gerard)

3

[1] Zie ook de informatie over de trainingsmogelijkheden voor de junioren verderop in
deze Seizoensinformatie.
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JUNIOREN – INFORMATIE (SPELEN EN TRAINEN)
AANWEZIGHEID
De juniorencommissie (JC) gaat ervan uit dat junioren (inclusief mini’s) en
overgangsleden elke week aanwezig zijn op zondag èn dinsdag (op dinsdag
overgangsleden bij de junioren- of de seniorentraining).
Mocht je toch een keer niet kunnen, geef dat dan de week ervoor in de zaal al door aan
de JC, ofanders kun je tot en met zondagochtend 08.00 uur of dinsdag 16.30 uur (als je
bijvoorbeeld ziek bent) een whatsappbericht sturen naar 06-31639797 (Chris) of een email sturen naar JC@bcrandstad.nl.
Graag ontvangt de JC altijd een afmelding als je niet kunt komen.
JUNIORENCOMMISSIE
De Juniorencommissie (JC) verzorgt de algehele opvang en begeleiding van de junioren,
mini’s en overgangsleden op zondag en dinsdag en tijdens de door de JC georganiseerde
competitie en overige evenementen. Dat komt vooral neer op:
• aanspreekpunt voor de ouders- en verzorgers van de junior- en overgangsleden
• organisatie van de speelochtenden (zaal/banen, baanverdeling, regelen training,
begeleiden speelbordsysteem met spelerspasjes
• organisatie jeugd- en opstapcompetitie
• organisatie van de training voor junioren en overgangsleden (1e training op zondag en
2e training op dinsdag)
• organisatie van deeldiploma’s via het Bamito-trainingsprogramma van BN
• bijdrage aan het TC overleg met alle trainers ten behoeve van onderlinge afstemming
• organisatie van de Clubkampioenschappen junioren
• stimuleren van deelname aan (open) toernooien
• organisatie van activiteiten op de speeldag (of daarbuiten)
• organiseren van clinics als onderdeel van de werving van juniorleden..
Voor vragen over deze onderwerpen kun je terecht bij de JC. Voor beleidsmatige
verenigingszaken, vragen over je lidmaatschap en dergelijke kun je terecht bij het
bestuur (dat kan via Chris van Dop die namens de JC in het bestuur zit, of via de
contactgegevens in deze Seizoensinformatie op op de website).
INDELING ZONDAGOCHTEND (verplichte training en vrij spel)
Om 09.00 uur begint de warming-up, meestal in een leuke spelvorm. Het is de bedoeling
dat iedereen die zondag komt spelen ook bij de warming-up aanwezig is en actief
meedoet. Kom je om een goede reden later dan geldt dat je dat, net als een afmelding
voor de hele ochtend, van tevoren doorgeeft aan de JC (Chris, 06-31639797)!
Na de warming-up gaan alle juniorleden trainen en partijen spelen. Afhankelijk van de
fase van het seizoen (wel / geen competitieweek) en het aantal leden gaat dat in één
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tijdsperiode of twee afzonderlijke tijdsperiodes (waarbij niet alle leden tegelijk trainen of
partijen spelen).
Vrij spelen betekent dat je zelf met een partner en tegenstanders, zonder trainer,
partijen speelt. De JC kan daarvooreen baanreserverringssysteem gebruiken (met
naambordjes). Neem zelf drinken en eten mee! Op de zondag geldt de regel dat mobiele
telefoons gebruikt mogen worden, maar niet om te gamen.
Iedereen is ingedeeld in een trainingsgroep want deelname aan de training op is
verplicht. Het trainingsschema met alle namen en tijden per groep hangt aan het bord
in de zaal en kun je vinden op website (Junioren/training), maar kan door een
afwijkende opkomst op de ochtend aangepast worden.
Samengevat zijn de trainingsgroepen en -tijden aan het begin van het seizoen, 29
augustus 2021 (tot de start van de jeugdcompetitie, eind oktober):

Soort Activiteit

Door

Voor [2]

Tijd [1]*

alle junioren

09.00 - 09.30 uur
09.30 - 10.45 uur

Warming-up

George

Training – sterkste spelers

Vincent / Martin

Groep A

Training – sterkste spelers

Vincent / Martin

Groep B

Training – gevorderde spelers

George

Groep 2

Training – beginners
(probeerbadminton)

Rémon

Groep 1

- daarna partijen tot
11.30 uur

n.v.t.

begin seizoen

09.30 - 10.45 uur
- daarna partijen tot
11.30 uur

09.00-10.00

Toelichting bij de tabel:
[1] Vanaf eind oktober als de jeugdcompetitie start dan wisselen de trainingstijden
wekelijks (en het einde van de training is dan 10.30 uur). Daarnaast kan de JC de
tijden aanpassen bij opkomst van nieuwe leden. Het laatste trainingsschema junioren
kun je vinden op de website bij: www.bcrandstad.nl/junioren/trainingen/
[2] Een aantal keer per seizoen is er als warming-up een shuttleruntest, waarbij de
conditie wordt getest.
INDELING DINSDAG (training voor alle juniorleden, inclusief mini’s)
Op dinsdag trainen de junioren, mini’s en overgangsleden in verschillende groepen (van
medio augustus tot eind juni):
• 17.30 – 18.30 uur,
- de mini’s, op 2 banen door groepje minitrainers, en Chris van de JC.
• 18.30 – 19.30 uur,
- de junioren, exclusief overgangsleden die meetrainen met de senioren, als één
groep op 7 banen
- door George (met een begeleider Martin) op 7 banen (bij volle JR-afdeling)
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• 19.30 – 21.00 uur (tot eind februari),
– overgangsleden en eventueel door de JC voorgedragen sterke juniorleden die niet
meedoen met de senioren najaarsbondscompetitie (met de senioren)
- deze training organiseert de TC en is samen met de competitiespelers van de
senioren
- door André (met begeleider Gerard) op 7 banen.
Nieuwe leden leren tijdens de training op zondag eerst de basisslagen, vooral de “korte
en hoge aangeefslag” (oftewel de korte en hoge service). Dat duurt circa 2 maanden,
maar kan ook korter of langer zijn. De JC geeft aan nieuwe leden door wanneer zij aan
de trainingsgroep op dinsdag worden toegevoegd. De tijden en namen van de
trainingsgroepen op dinsdag staan ook in het trainingsschema (in de hal en op de
website).
TRAINING VERDEELD OVER SEIZOEN
Gedurende het seizoen zijn er vier “trainingsblokken” op zondag:
1) Periode medio augustus – eind oktober
De training op zondag is gericht op de Bamito-Deeldiplomastof van Badminton
Nederland. De trainingsgroepen zijn dan ingedeeld op sterkte en potentie van de
spelers.
2) Periode medio oktober – medio februari
Uiterlijk eind september is de teamindeling van de jeugdcompetitie bekend en ook wie
er vanaf medio februari met de opstapcompetitie mee gaan doen. Eind september
gaan de overgangsleden op zondag ook thuiswedstrijden van de senioren
najaarsbondscompetitie spelen (in plaats van elke week meetrainen met junioren).
Vanaf medio oktober is de training op zondag daarom gericht op de competitie. De
trainingsgroepen zijn dan ingedeeld op basis van de competitieteams, waarbij de
opstapspelers ook in een eigen groep trainen. De trainers besteden in deze periode
bijvoorbeeld extra aandacht aan de dubbelcombinaties waarin de teams spelen en
dingen die tijdens de competitie niet goed gaan. Door de competitiereglementen is
deze indeling niet op sterkte van de spelers. De teamindeling bij Badminton
Nederland gaat vooral op grond van leeftijd. Ook al traint een aantal teams samen, de
indeling in trainingsgroepen in deze periode is anders dan in de periode daarvoor.
3) Periode medio februari – eind mei
Vanaf medio februari gaan ook de opstapspelers thuiswedstrijden spelen op zondag,
zodat alle junioren dan alleen op zondag trainen als ze geen thuis- of uitwedstrijd op
zondag hebben. Voor de overgangsleden die met de senioren competitie hebben
gespeeld, is de competitie dan afgelopen. De trainingsgroepen blijven ingedeeld op
basis van de competitieteams, waarbij de overgangsleden en eigen trainingsgroep
hebben.
4) Periode eind mei – eind juni
Eind mei eindigt de jeugdcompetitie. Dan is de training op zondag weer gericht op de
Bamito-Deeldiplomastof van Badminton Nederland, als voorbereiding op het seizoen.

27 / 30

Seizoensinformatie
2021/2022
Op dinsdag sluit de juniorengroep en de minigroep aan op deze trainingsaanpak van
blok 1 en 4, met focus op looptechniek en het langer achter elkaar oefenen van
specifieke slagen. Voor een deel van de junioren is het mogelijk om examen te doen voor
een deeldiploma. Wie dat zijn en op welke datum in het seizoen, dat maakt de JC medio
november bekend.
EXTRA TRAINING
Via de contributie (inbegrepen) trainen de junioren en overgangsleden twee keer in de
week en spelen ook één van de juniorencompetities, of (overgangsleden) de senioren
najaarsbondscompetitie. Dat is al een mooi speelaanbod!
Voor de senioren organiseert de TC op donderdagavond een extra training. Senioren
kunnen zich hiervoor inschrijven tegen betaling van inschrijfgeld (€ 97,50) en dan
trainen ze, naast de dinsdagavond “extra” op donderdagavond (tot eind januari).
Natuurlijk mogen overgangsleden zich hier ook voor inschrijven: dan train je dus op
zondagochtend, dinsdagavond en donderdagavond. De overgangsleden krijgen van de JC
een specifieke brief met uitnodiging en het TC-inschrijfformulier. De inschrijving vindt
plaats vanaf februari voorafgaande aan het seizoen. Als je meedoet aan deze extra
training van de senioren op donderdag, dan betaal je ook als overgangslid het geldende
inschrijfgeld. Zie ook de informatie voor senioren.
JUNIORENCOMPETITIES
De brief met informatie over de juniorencompetities van het nieuwe seizoen ontvangen
alle juniorleden en overgangsleden medio juni. Daarbij zit ook uitgebreide uitleg over de
competitieopzet (gericht op nieuwe leden en ouders en verzorgers). Ook junioren die dan
net lid zijn geworden ontvangen de uitnodiging, want er is een speciale opstapcompetitie
voor beginnende spelers. Via een “reactieformulier” die bij de brief zit, vraagt de JC aan
iedereen bevestiging van deelname (is inbegrepen in de contributie) en gegevens op om
te gebruiken bij de teamindeling en bij de organisatie van de competitie.
Alle junioren en overgangsleden worden automatisch ingedeeld in een team, met
uitzondering van overgangsleden die zich dan al hebben opgegeven voor de senioren
najaarsbondscompetitie. Mocht er een andere belangrijke reden zijn waarom iemand niet
mee kan doen met de juniorencompetities, dan kan dat op het reactieformulier worden
vermeld (let op: daarbij is er geen korting op de contributie). Als het op grond van de
leeftijd (en sterkte) van de spelers niet mogelijk is om iedereen in te delen in een team,
dan kan (helaas) niet iedereen competitie spelen. De JC probeert dat te voorkomen want
training en competitie zijn belangrijk onderdelen van de sport.
Voor de spelers waarvoor in de juiste klasse geen team is te maken, probeert de JC in
overleg met de spelers alternatieve activiteiten af te spreken. Daarnaast zal de JC na
bekendmaking van de teamindeling met het bestuur bespreken welke incidentele korting
op de contributie (als compensatie) aan deze spelers gegeven kan worden. Hiervoor geldt
niet standaard een bepaald bedrag omdat het historisch gezien gemiddeld één keer in de
vijftien jaar voorkomt).
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Eind juni moet de JC alle reactieformulieren al retour hebben, zodat de teams globaal
kunnen worden ingedeeld en aangemeld bij Badminton Nederland die de poule-indeling
van de competitie maakt. De teamindeling van de jeugdcompetitie maakt de JC medio
september bekend, en die van de opstapcompetitie medio januari.
OPEN JEUGDTOERNOOIEN
In Zuid-Holland worden door andere verenigingen verschillende open jeugdtoernooien
georganiseerd. Hierin zijn verschillende niveaus. Er is een regiocircuit (RCJ) van
toernooien, verspreid over het seizoen. Dit circuit heeft klassen op leeftijd en is dus
sterk, zodat je voor een leuk toernooi minimaal 3 jaar moet badmintonnen. Daarnaast
zijn er ook andere jeugdtoernooien (op twee dagen of één dag in het weekend) waar
alle competitiespelers van de junioren qua niveau aan mee kunnen doen.
Toernooien kun je vinden op de toernooikalender: www.badminton.nl/regio/zuidwest/toernooien/toernooikalender.
Je kunt jezelf voor toernooien inschrijven via www.toernooi.nl maar kunt natuurlijk hulp
vragen aan de JC.
De juniorencommissie stimuleert deelname aan toernooien, en mede afhankelijk van de
belangstelling selecteert de JC in september één of twee ééndags-toernooien die uitgaan
van sterkteklassen (in plaats van alleen leeftijdsklassen). Voor deze geselecteerde
toernooien stuurt de JC een uitnodiging aan de junioren en overgangsleden, helpt bij de
inschrijving en zorgt voor begeleiders tijdens het toernooi.
LADDERCOMPETITIE
De JC vindt het belangrijk dat er op zondag ook de mogelijkheid is voor
ladderwedstrijden (enkelspel). Hierbij kun je zo hoog mogelijk op de “ladder” komen,
door iemand uit te dagen die op een hogere plek staat. De jongen en het meisje die aan
het einde van het seizoen bovenaan staan, krijgen de ladderprijs.
In welke periode van het komende seizoen het mogelijk is om te ladderen hangt af van
de andere activiteiten en het competitieschema, waardoor het maar in een beperkt deel
van het seizoen kan. Ook kan de juniorencommissie gedurende een aantal weken van het
seizoen een puntenladder (inclusief dubbelspel) organiseren (meestal in de maand
juni/juli), waarbij je punten krijgt voor het spelen zelf en voor de uitslag. Hierover
ontvangen de junioren en overgangsleden in de loop van het seizoen meer informatie.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Zoals je bij de informatie over evenementen kunt lezen organiseert BC Randstad ook
diverse activiteiten voor de junioren naast vrij spel, training en competitie. Zie ook de
Evenementen.
Het belangrijkste evenement voor de junioren is het clubtoernooi, “De
Clubkampioenschappen junioren” (CKS-junioren). Dan strijden alle junioren in een
gezellige sfeer tegen elkaar om leuke prijzen in het enkel- en dubbelspel.
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WIE IS WIE?
Via de volgende foto’s kun je de bestuursleden in de zaal herkennen.
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