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1 Voorwoord 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van badmintonvereniging Smash Hoogeveen voor de periode van 2016 tot en met 
2020. Na een herziening van het algemene beleidsplan in 2011 is gebleken dat de jeugdafdeling van Smash een 
zeer belangrijke bron is voor het voortbestaan van de vereniging. Een persoonlijke sportkeuze begint voor de 
meeste mensen bij de jeugd en tevens is dat het moment waarop je het makkelijkst je talent kan ontwikkelen. 
Plezier in het spel staat uiteraard voorop en dat wordt natuurlijk alleen maar groter als je het beter kan. 
Dit jeugdbeleidsplan is samengesteld door een kleine werkgroep vrijwilligers met ondersteuning van 
sportadviseur Paul van Dijk van SportDrenthe en combinatiefunctionaris Felien Pot. De werkgroep heeft bestaan 
uit Bert Nijmeijer, Raymond van den Brink, Harold Wassink, Judith van Amerongen en Henk-Jan Nijmeijer. 
Het jeugdbeleidsplan richt zich op werving en behoud van jeugdspelers en beoogt dit o.a. te doen door het wekken 
van interesse voor de sport, het creëren van betrokkenheid en plezier, het verzorgen van kwalitatief goede en 
passende trainingen, het bieden van de benodigde accommodaties en het organiseren van andere gezellige 
activiteiten. Dit alles ondersteund met juiste en duidelijke communicatie en passend binnen een betaalbaar 
plaatje. 
Na afloop van het beleidsplan en het jeugdbeleidsplan in 2016 heeft een afgevaardiging van de commissies in 
samenwerking met het dagelijks bestuur het (jeugd)beleidsplan up-to-date gemaakt. Deze groep bestond uit 
Alwin Hartman (trainerscoördinator), Ana Tolj (toernooicommissie), Judith van Amerongen 
(competitiecommissie & flagshipcommissie), Jan Penninkhof (wervingscommissie), Danny Victorie 
(penningmeester) en Raymond van den Brink (secretaris). 
 

2 Analyse 
Voor het nieuwe jeugdbeleidsplan (2012-2016) was er binnen Smash een gat ontstaan in het ledenbestand bij de 
jeugd. Jeugd stroomt door en vult de seniorenteams. Helaas blijkt er weinig nieuwe aanwas en is er momenteel 
weinig oudere jeugd bij Smash aanwezig. Hiermee komt in de toekomst de continuïteit van de vereniging in 
gevaar. Het is daarom belangrijk de spelers die straks de vereniging draaiende gaan houden nu al te werven en op 
te leiden. Na herziening van het algemene beleidsplan is het gebrek aan een goed jeugdbeleidplan geïdentificeerd. 
Een dergelijk plan moet de lijnen uitzetten voor de komende jaren waarlangs de continuïteit van de vereniging zal 
worden gewaarborgd. 
Er is een werkgroep gevormd die samen met ondersteuning van SportDrenthe het jeugdbeleid van Smash nieuwe 
leven in heeft geblazen. Het gehele proces voor het opstellen van een degelijk beleidsplan heeft ongeveer 3 
maanden gekost, waarbij de projectgroep vijf keer bijeenkwam. 
 
Nu, vier jaar later, is geconstateerd dat de plannen van de afgelopen vier jaren zeker nut hebben gehad en 
vruchten hebben afgeworpen. Er is een groei bij de jeugd te zien geweest en een aanzienlijke toename in 
competitiespelende jeugd. Er zijn ook terug slagen geweest en weer leden vertrokken. Dit leert ons de urgentie 
van het zorgen voor behoud van de leden en blijven werven van nieuwe leden. 
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3 Strategie 
Beschreven strategie en visie komt uit het algemene beleidsplan van Smash en wordt hier (gedeeltelijk) herhaald 
ter herinnering en ter informatie. Voor meeste up-to-date informatie over het algemene beleid wordt verwezen 
naar de laatste versie van het beleidsplan van Smash welke verkrijgbaar is bij het secretariaat. 
Badmintonvereniging Smash Hoogeveen wil dat badminton toegankelijk is voor iedereen: 

 jeugd en senioren; 
 recreant- en competitiespelers; 
 individualist en teamspeler; 
 man en vrouw (samen en apart). 

 
Visie 
 “Het beoefenen van badminton bevordert de gezondheid en brengt en houdt mensen bij elkaar. Hierbij kan ieder op 
zijn eigen niveau spelen en kan een hoger niveau nagestreefd worden.“  
Doel 
“ Smash Hoogeveen wil badminton aanbieden aan alle groepen in de samenleving. Hierbij wordt in principe* geen 
onderscheid gemaakt in geloofsovertuigingen of lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen.” Bij iedere vraag of 
situatie wordt er gekeken naar de mogelijkheden naar het gewenste badminton. 
* Er bestaan situaties dat Smash niet in staat is om bovenstaande waar te maken. In elke situatie wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn en of 
we het gewenste badminton aan kunnen bieden. 
 
Teneinde badminton aan te kunnen bieden aan verschillende groepen en typen spelers moeten deze groepen goed 
genoeg gevuld blijven om rendabel te blijven draaien. Daartoe dient continue voor alle groepen geworven te worden. 
Dit geldt voor alle groepen, maar de basis voor groei en continuïteit ligt bij de jeugd. 
 
2012: 
Aangezien de jeugd de beste groep is voor het werven van aanwas welke over lange periode blijvend is, is het 
belangrijk juist aan deze groep te bouwen. Gezien de terugloop in de afgelopen jaren is het nodig om deze groep 
weer op te bouwen teneinde te zorgen voor de benodigde doorstroming. 
Smash wil de jeugd enthousiast maken voor badminton door ze met de sport in aanraking te brengen en ze met de 
mogelijkheden en uitdagingen kennis te laten maken. Smash beoogt dit te doen door kwaliteit en plezier te bieden 
in o.a. trainingen, competitie, toernooien en nevenactiviteiten. 
Smash streeft naar het aanbieden van badminton aan een jeugdgroep die groot genoeg is om de komende jaren 
middels doorstroming de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Het doel daarbij is om te zorgen dat elk 
jaar voldoende doorstroom van de jeugd naar de senioren plaatsvindt opdat ontstane gaten bij de senioren 
aangevuld kunnen worden en aan de onderkant weer voldoende ruimte gecreëerd wordt om nieuwe aanwas plek 
te kunnen geven. 
 
2016: 
Bovenstaande alinea uit 2012 geldt nog steeds aangezien we nog steeds van mening zijn dat behoud en 
binding van de jeugd leidt tot verbetering in waarborging van continuiteit van de vereniging. Na het terug 
dringen van de terugloop is het nu zaak dat zo te houden. Eén van de meest ingrijpende veranderingen die 
destijds is doorgevoerd is het verplichten van competitie spelen bij de jeugd. Dit heeft de afgelopen jaren 
een aantal keer tot moeilijkheden en onbegrip geleid, maar onder aan de streep is het altijd beter voor de 
vereniging geweest. Wel zijn we van mening op dit punt de teugels iets te moeten vieren, wat zich uit in 
het opstellen van regels rond de duur van het lidmaatschap in relatie tot de verplichting competitie te 
spelen. Gezien de concurrentie van andere sporten en veranderingen in vrijetijds besteding van mensen is 
het belangrijk om meer en actiever als vereniging met werving bezig te zijn. 
 

3.1  Werkwijze 
Er wordt gewerkt aan het behalen van bovenstaande visie door aandacht te besteden aan; veelzijdig aanbod 
speelmogelijkheden voor zowel jeugd als senioren, goede geografische spreiding, goede spreiding over de week, 
betaalbaarheid, veiligheid, gezondheid, welzijn. 
Details zijn te vinden in het algemene “Beleidsplan Smash Hoogeveen” 
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3.2 Organisatie 
Smash wil de komende jaren de organisatie binnen de vereniging verder ontwikkelen. Een aantal commissies, 
zoals de Wervingscommissie en de Sponsorcommissie, zijn nav het vorige (jeugd) beleidsplan in het leven 
geroepen. Beide hebben een goede uitwerking gehad op de vereniging. Bij beide commissies is wel gebleken dat 
continue aandacht nodig is om ook een positieve invloed te behouden. 
Daarnaast is onlangs de Flagshipcommissie in het leven geroepen. Deze commissie coordineert de flagship functie 
die BV Smash binnen BNL vervult. Met deze functie is Smash in staat om ook in haar omgeving invloed uit te 
oefenen en daarmee positief bij te dragen aan de continuiteit van de badminton wereld. 
Binnen de vereniging zal gewerkt blijven worden met jaarplannen en actielijsten om een transparante organisatie 
te vormen. 

4 Participatie / betrokkenheid 
Participatie / betrokkenheid zijn belangrijke ingrediënten voor het behoud van jeugdspelers. Deze spelers nemen 
niet uit zichzelf deel aan allerhande activiteiten en creëren niet bij zichzelf betrokkenheid. Een middel om dit als 
vereniging te stimuleren is door jeugdspelers en ouders zoveel mogelijk te betrekken en te laten weten wat er 
gaande is en wat er allemaal mogelijk is. 
Smash zal één keer per jaar aan het begin van het seizoen een bijeenkomst beleggen welke bedoeld is om 
jeugdspelers en ouders uit te leggen hoe het komende seizoen er uit gaat zien. Onderwerpen die o.a. aan bod 
komen zullen zijn; competitie, teamindeling, DPC toernooitjes, jeugdevenement, zaalwachten, teambegeleiders, 
vervoer, coaching etc. De verantwoordelijkheid voor deze bijeenkomst ligt bij de competitiecommissie en de 
trainerscommissie en zal jaarlijks plaatsvinden. 
Het zal een sessie zijn voor zowel kinderen als ouders waarbij in het eerste deel een globale uitleg gegeven wordt 
met de kinderen erbij en in het tweede deel op details wordt ingegaan terwijl de kinderen in de hal aan het spelen 
zijn. Belangrijk is om de kinderen er deels bij te betrekken zodat ze er van kunnen leren zonder dat het een te 
lange en saaie zit voor ze wordt. De verstrekte informatie zal ook terug te vinden zijn in het informatieboekje. 
Deze bijeenkomst zullen doorgaans plaatsvinden tijdens de 2e trainingsavond. Na een aantal jaar van deze 
bijeenkomsten zal de focus voornamelijk liggen bij starters (nieuwe spelers) aangezien de huidige al weten hoe 
alles werkt binnen de vereniging. Toch moeten we dit blijven aanbieden om niet weer in het gat te vallen van vijf 
jaar geleden waar spelers en ouders niet goed geinformeerd waren. 
 
Bijeenkomst organiseren Competitie-cie, Trainers-cie Sept 2016 / 17/ 18 /19 /20 
 
Betrokkenheid heeft tevens te maken met een spelerseenheid, een speler maakt deel uit van een sociale groep. Het 
ontstaan van deze groep kan worden bevorderd door een jaarlijks aantal activiteiten. Deze activiteiten kunnen 
zowel badminton-gerelateerd als niet-badminton-gerelateerd zijn. 
Smash zal jaarlijks een aantal niet-badminton-gerelateerde (NBG) activiteiten organiseren verspreid over het jaar; 
bv Sinterklaasviering, Bowlinguitje, Drouwenerzanduitje. Het aantal badminton-gerelateerd (BG) activiteiten zal 
blijven bestaan zoals de clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi, vriendjes/vriendinnetjes toernooi, 
trainingen bij andere verenigingen, tweejaarlijkse jeugdkamp. Smash zal de activiteiten afstemmen op de wensen 
van de jeugd. 
 
Behoefte bij jeugd nagaan Trainers-cie, Activiteiten-cie behouden 
Gast trainer Trainers-cie 2016/2017 
 
Om een beter idee te vormen van wat de jeugd wil en om de jeugd inspraak en betrokkenheid te geven bij wat er 
gebeurt binnen Smash heeft Smash een jeugdpanel opgericht. Deze bestaat uit een aantal jeugdleden die actief 
mee kunnen denken en hun mening kunnen geven over veranderingen. Dit panel is een aantal keer geraardpleegd. 
Voor beter contact met jeugdspelers moet dit contact worden geintensiviseerd. 
 
Jeugd panel intensiviseren Bestuur 2016/2017 
 
Smash heeft ideeen om een vrijwilligerscommissie op te richten die zich bezig moet houden met het zoeken en 
plaatsen en behouden vanb vrijwilligers. Er zijn geen concrete plannen, maar wel het streven dit in de komende 
vier jaar werkelijkheid te maken. 
 
Vrijwilligerscommissie oprichten Bestuur 2016/2017 
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5 Werving 
Het uiteindelijke doel van werving is de continuïteit van de vereniging waarborgen. Belangrijk voor de continuïteit 
van de vereniging is een continue stroom nieuwe jeugdleden. Daarnaast wordt het plezier en de mogelijkheden 
vergroot door goede volle groepen jeugdspelers, wat tevens zijn weerslag heeft op het behoud van de spelers. 
Nieuwe jeugdspelers komen niet genoeg uit zichzelf bij Smash, dit moet Smash zelf stimuleren middels 
wervingsacties, zowel binnen als buiten de vereniging. 
Voorbeelden van wervingsacties waar Smash naar streeft zijn bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende gastlessen op 
scholen, deelname aan sportstimulering, deelname aan de Sportmarkt, instuifavonden, organisatie 
schoolbadmintontoernooi flyer acties en alle mogelijkheden die gemeente Hoogeveen biedt. 
Afgezien van het feit dat het hier een jeugd beleidsplan betreft moeten we niet vergeten te richten op werving van 
senioren. Afgelopen vier jaar zijn de pijlen gericht op de jeugd, die balans moet ook weer worden hersteld. 
 
Schoolbadmintontoernooi Wervings-cie, Trainers-cie, Toernooi-cie 16 /17 /18 /19 /20 
Sportmarkt Wervings-cie Sept 16 / 17/ 18 /19 /20 
Sportstimulering Wervings-cie, Trainers-cie Feb-mrt 16 / 17/ 18 /19 /20 
Werving senioren Wervings-cie  

6 Communicatie 
Smash zal richting de jeugdspelers goede communicatie voeren teneinde betrokkenheid bij spelers en ouders 
hoog te houden. De eerder genoemde bijeenkomst zal worden ondersteund met een informatieboekje welke naast 
de eerdere genoemde onderwerpen ook informatie zal bevatten over trainingen en doorstroming. Hierdoor is dit 
boekje tevens geschikt als naslagwerk en informatiebron voor nieuwe leden gedurende het jaar die de 
bijeenkomst hebben gemist. Een belangrijk kanaal voor een goede communicatie is de trainerscommissie. De 
trainers hebben de meeste contacten met de jeugd en dienen dan ook op de juiste manier ingezet te worden in 
communicatie richting spelers en ouders. 
 
Informatieboekje updaten Competitie Contact Persoon (CCP) Sept 2016/ 17/ 18/ 19/ 20 
 
Om de communicatie te bevorderen en de bekendheid bij de jeugd te vergroten wilde Smash een vrijwilliger als 
contactpersoon met de functie PR-functionaris die zorgt voor informatie voor de website/krant/nieuwsbrief. De 
begeleiders van de jeugdteams dienen de jeugd te stimuleren stukjes te schrijven voor deze PR-functionaris. Deze 
functie is inmiddels vervuld, maar de hoeveelheid kopij van de jeugd richting de PR functionaris moet wordne 
vergroot. Daarnaast zal Smash bij voorkeur zoveel mogelijk blijven deelnemen aan activiteiten geïnitieerd door 
bijvoorbeeld de gemeente wanneer deze de naamsbekendheid van Smash kunnen vergroten.  
 
Jeugd stimuleren kopij te leveren Teambegeleider / competitie-CIE Heel jaar door 
 
Afgelopen jaar is gekozen geen vaste teambegeleider aan te stellen. Reden hiervoor is dat dit de betrokkenheid bij 
meerdere ouders vergroot. 
 
Belangrijk is om elk jaar het jeugdbeleid te evalueren en te kijken of dus ook de boekjes nog up-to-date zijn. Dit is 
een bestuursactie. 
 
Jeugdbeleid jaarlijks evalueren Bestuur Mei 2017/ 18/ 19/ 20 
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7 Training / doorstroming 
Smash streeft naar een ideale situatie waarbij meerdere instroom jeugdgroepen geografisch verdeeld over 
Hoogeveen liggen. Gezien het huidige ledenaantal en de financiën (trainer-spelers ratio) is dat niet mogelijk. 
(Meer uitleg bij Accommodatie) Daarnaast is het van belang dat vanuit deze instroomgroepen doorgestroomd kan 
worden naar gevorderde groepen.  
Gebleken is dat wedstrijdspelende jeugd langer bij de vereniging blijft spelen dan recreatief spelende jeugd. Dit 
valt o.a. te verklaren door betrokkenheid, teamgevoel en groepsgevoel. Smash wil daarom de jeugd blijven 
stimuleren allemaal deel te nemen aan de competitie. De al bestaande recreatief spelende jeugd is daardoor in de 
afgelopen vier jaar verdwenenen. Uitgangspunt is dat elk nieuw jeugdlid van Smash kennis gaat maken met 
wedstrijdspelen. Dit betekent dat de starters verplicht beginnen in de 5e klasse met competitie spelen in het jaar 
dat ze lid worden. Dit geldt alleen op voorwaarde dat ze vóór mei in datzelfde jaar lid geworden zijn. Afgelopen 
jaren is gebleken dat sommige spelers te vroeg in de competitie terecht zijn gekomen en er nog niet aan toe 
waren. Vervolgens vindt er jaarlijks een overleg plaats over doorstroming comform de procedure van de 
trainerscommissie. Smash vindt het belangrijk dat de jeugd zo vroeg mogelijk in contact komt met het 
wedstrijdelement. Om de jeugd de mogelijkheid te geven zich zoveel mogelijk te ontwikkelen zal door de trainers 
ook gestimuleerd worden deel te nemen aan breedtetrainingen. 
 
Smash streeft naar zo constant mogelijke trainingstijden met vaste trainers voor zover dit mogelijk is. 
 
Structuur in doorstroming Trainers-cie Zie: Doorstromingsmodel 

jeugdgroepen BV Smash.pdf 
Doorstroming in informatieboekje  CCP / Trainers coördinator Gereed: Sept 2012 
 
Om middels de doorstroming de continuïteit van de vereniging te waarborgen, rekeninghoudend met jaarlijks 
afvallers en doorstroming van een aantal spelers, gelijk aan een compleet team, naar de senioren is een jaarlijkse 
toestroom van 25 nieuwe jeugdleden nodig. 
 
Jaarlijks 25 nieuwe leden Wervings-cie 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
 
Om de jeugd kwaliteit te kunnen bieden zal Smash er zoveel als mogelijk is naar streven gediplomeerde trainers 
met een geldige licentie voor een groep te zetten. Om te waarborgen dat in de toekomst voldoende (jeugd)trainers 
en begeleiders beschikbaar zijn streeft Smash naar het structureel opleiden van eigen jeugdspelers. Het proces 
wordt in gang gezet door jeugd in de leeftijd van 14 a 15 jaar regelmatig te vragen mee te helpen tijdens 
toernooitjes en andere activiteiten om de betrokkenheid te vergroten. Hierna kan de stap gezet worden naar 
begeleiding tijdens trainingen van de jongste jeugd. Bij gebleken geschiktheid wordt een aantal jeugdspelers 
benaderd voor het volgen van een begeleidercursus. De financiële bijdrage van Smash voor deze cursussen dient 
te worden opgenomen in de deelbegroting van de trainerscommissie. 
 
Jaarlijks jeugd benaderen vr hulp Trainers-, Toernooi-, Activiteiten-cie 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
Jeugd benaderen voor begeleiding Trainers-cie 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
Begeleiders benaderen voor cursus Trainers-cie 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
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8 Competitie 
De competitie heeft nauwe banden met de trainingen zowel qua organisatie als communicatie. Hierdoor ontstaat 
een overlap tussen voorgaand hoofdstuk over trainingen/doorstroming en het huidige hoofdstuk betreffende de 
competitie. Eenieder zal begrijpen dat bv trainingen een basis zijn voor de teamindeling en positie in de 
competitie evenals prestaties in de competitie meespelen bij de doorstroming. Hierdoor hebben 
beslissingsmomenten, informatiemomenten en evaluatiemomenten vaak betrekking op beide afdelingen binnen 
Smash. 
 
Bij Smash zal beginnende jeugd vrijwel direct competitie spelen. Het eerste jaar wordt gespeeld in de 5e klasse, het 
tweede jaar wordt gestreefd naar de 4e klasse. Uiteraard afhankelijk van het kind. Daarna volgt doorstroming naar 
de volgende groep. Uiteraard worden eventuele uitzonderingen besproken in een overleg tussen trainer en 
competitieleider. Evaluatie vindt plaats bij nieuwe teamindeling. Met de insteek van Smash dat elke jeugdspeler 
deelneemt aan de competitie, wordt er uit gegaan van automatische continuering in het volgende seizoen. 
 
Voorwaarden om dit komende seizoenen voor elkaar te blijven krijgen zijn duidelijke communicatie met kinderen 
en ouders en een duidelijke uitleg in de vorm van eerder genoemde bijeenkomst en informatieboekje. Hiermee 
moeten alle verwachtingen, verplichtingen en rechten worden gecommuniceerd. 
 
Bijeenkomst Competitie-, Trainers-cie Sept 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
Evaluatie competitie beginners Competitie-, Trainers-cie April 16 /17 /18 /19 /20 
Jaarlijkse teamindeling  Competitie-, Trainers, Technische-cie April 16 /17 /18 /19 /20 
 
Per jeugdteam zal een begeleider (roulatie) aanwezig zijn die als stabiel aanspreekpunt voor het team fungeert. 
Deze begeleider regelt o.a., het invullen van het opstellingsformulier en wedstrijdformulier. De 
verantwoordelijkheden van de begeleider worden opgenomen en beschreven in het informatieboekje. De 
begeleider is aanwezig bij de thuiswedstrijden. Voor uitwedstrijden kunnen diens taken worden waargenomen 
door de desbetreffende chauffeur. Om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken en te zorgen dat ze er ook nog van 
leren dient de begeleider de spelers zoveel mogelijk te betrekken bij het invullen van verschillende papieren. Er 
moet een balans blijven binnen de activiteiten; de begeleider is team en kind gericht, de CCP is organisatie-gericht. 
 
Begeleiders benaderen Competitie,- Trainers-cie Tijdens bijeenkomst (sept) 
Ouders betrekken Competitie,- Trainers-cie Tijdens bijeenkomst (sept) 
Kinderen betrekken Begeleider Tijdens competitie 
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9 Toernooien 
Om de betrokkenheid en het plezier hoog te houden ook na de competitie wil Smash de jeugd zoveel mogelijk 
stimuleren (gezamenlijk) mee te doen aan verschillende toernooien en jeugdevenementen. Er worden voor de 
jeugd vele toernooien georganiseerd in de regio en in de drie noordelijke provinciën. Om te zorgen dat de jeugd 
gestructureerd hieraan deelneemt, is het van belang een vrijwilliger te hebben die de communicatie hieromheen 
op zich neemt. Er dient bij de jeugd kenbaar gemaakt te worden welke toernooien er zijn en aanmeldingen dienen 
verzameld te worden als deze niet via toernooi.nl gemeld dienen te worden (bij jongste jeugd eventueel door één 
contactpersoon). 
De toernooicommissie wil zorgen voor een jeugdfunctionaris aangezien de toernooien het dichts bij deze 
commissie ligt. Dit kan een ouder jeugdlid van Smash zijn, maar kan ook prima een ouder van een jeugdlid zijn. 
 
Benaderen jeugdfunctionaris Toernooi-cie 2016/2017 
 

10 Ouders 
Om ouders zoveel mogelijk te betrekken en op de hoogte te houden van de mogelijkheden en verplichtingen 
binnen Smash, wordt een jaarlijks terugkerende bijeenkomst gepland en wordt een informatieboekje 
samengesteld. Tijdens deze bijeenkomst worden ouders tevens benaderd voor verschillende functies, zoals 
zaalwacht, teambegeleider, toernooi regelaar, bestuurslid etc. 
 
Smash streeft naar een trainer die tevens de teams tijdens de competitie en toernooien kan coachen. Gezien dit 
niet altijd mogelijk is, is het belangrijk dat ouders weten hoe hij/zij het team of eigen kind enigszins kan 
coachen/bijstaan. Tijdens de bijeenkomst zullen de basisbeginselen/richtlijnen voor coachen worden uitgelegd. 
 
Per jeugdteam zullen de ouders fungeren als begeleider (zoals ook beschreven bij “ Competitie”) Dit creëert 
stabiliteit en betrokkenheid. Het bevordert de communicatie en verlicht de lasten van het huidige kader. Tijdens 
de bijeenkomst zullen potentiële begeleiders benaderd (dan wel aangewezen) worden. 
 
Ouders benaderen voor functies Competitie-, Trainers-cie Sept 16 / 17 / 18 / 19 / 20 
Uitleg coaching Trainers-cie Tijdens bijeenkomst 
 

11 Financiën 
Het verzorgen van de financiën van de vereniging is uiteraard een bestuursaangelegenheid en behoort niet tot de 
acties uit een jeugdbeleidsplan. Smash zal zorg dragen voor de realisatie van de beoogde plannen conform de 
financiële mogelijkheden van de vereniging. Reguliere uitgaven worden gerealiseerd middels contributie 
inkomsten. Alle extra’s zullen gehaald moeten worden uit inzamelingen en sponsor activiteiten. 
Wel kan in het kader van het jeugdbeleid worden aangegeven dat Smash streeft naar een zo laag mogelijke 
contributie voor jeugd spelers om de toegankelijkheid te vergroten. 
 
Plannen en beschrijving hiervan komt terug op bestuursvergaderingen/plannen.  
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12 Accommodatie 
Smash streeft naar jeugdgroepen op meerdere locaties verspreid over Hoogeveen. Gezien het huidige leden aantal 
is dat niet mogelijk, maar wellicht in de toekomst met uitbreiding wel. 
 
Een aantal jaar geleden is wegens het ledenaantal en de verkrijgbaarheid van trainers de locatie sporthal Trasselt 
voor de jeugd opgeheven. Door alleen in de sporthal Het Activum badminton voor de jeugd aan te bieden wordt de 
geografische spreiding behoorlijk beperkt. Het doel is dan ook deze spreiding weer te vergroten en dus de locaties 
uit te breiden zodra er weer voldoende groei is binnen Smash. 
 
De komst van het nieuwe sportcomplex Het Activum biedt mogelijk nieuwe kansen voor onze jeugd. Op dit 
moment is de eerste competitiewedstrijd in Het Activum gespeeld en het komende seizoen 2016/2017 zal 
uitwijzen op welk manier we Het Activum kunnen aanwenden voor nieuwe mogelijkheden. Door sportstimulering 
en open dagen in de nieuwe sporthal moet het haalbaar zijn de jeugdgroep te laten groeien. 
De starters groep die in 2014 succesvol is opgericht dient zeker te worden behouden. Als deze groep weet te 
groeien zal worden nagedacht om de uitbreiding van geografische spreiding kracht bij te zetten door weer te 
werven voor een groep in Trasselt. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan 2017/2018. 
 
 
Werven voor Het Activum  Wervingscommissie 2016/2017 
Werven uitbreiding naar Trasselt Wervingscommissie 2017/2018   2018/2019 
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