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1. INLEIDING 
 
Het jeugdbeleidsplan wordt opgesteld door de jeugdcommissie van de G.B.C. 
Poona. 
Dit jeugdbeleidsplan is opgezet voor een periode van 5 jaren en resulteert in 
jaarplanningen die telkens aan het eind van het seizoen worden geëvalueerd. 
Tevens wordt dan de jaarplanning voor het komende seizoen opgesteld. 
De jaarplanning wordt onder de direct betrokkenen verspreid en wordt via de 
nieuwsbrief verspreid. 
In de rest van dit jeugdbeleidsplan worden de afzonderlijke punten beschreven. 
 
 
1.1. DOELSTELLING JEUGDBELEIDSPLAN 
 
Het jeugdbeleidsplan dient enerzijds als leidraad voor de jeugdcommissie en 
anderzijds ter informatie aan derden. Er wordt een overzicht gegeven van de 
organisatie van de jeugdcommissie en de uit te voeren activiteiten worden 
beschreven en toegelicht. Daarnaast geeft het de richting aan van de te varen 
koers, geeft het aan waar we over 5 jaar als jeugdcommissie willen staan en wordt 
het geheel in de financiële paragraaf onderbouwd. 
Het jeugdbeleidsplan wordt indien noodzakelijk jaarlijks geëvalueerd en 
geactualiseerd. Jaarlijks wordt er een planning en een jaarverslag opgemaakt, 
deze stukken zullen als zodanig geen onderdeel uitmaken van dit 
jeugdbeleidsplan. 
 
 
1.2. DOELSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
De doelstelling voor de jeugdcommissie is het zo optimaal mogelijk begeleiden van 
de jeugd(leden), enerzijds door de wijze waarop de begeleiding is georganiseerd 
en anderzijds door het stimuleren van de badmintonsport via allerlei activiteiten. 
Uiteindelijk is het streven de jeugd op lange termijn te behouden voor de 
vereniging en de badmintonsport in het algemeen. 
Binnen de gestelde mogelijkheden streeft de jeugdcommissie ernaar een voor alle 
jeugdleden een zo hoog mogelijk haalbaar niveau te bereiken. 
De jeugdcommissie vergadert hiervoor op momenten dat ze het noodzakelijk 
vinden doch minstens twee keer per seizoen. 
In de volgende onderdelen van dit jeugdbeleidsplan zullen de afzonderlijke 
onderdelen van deze doelstelling nader worden beschreven. 
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2. ORGANISATIE 
 
Bij de beschrijving van de organisatie van de jeugdcommissie is uitgegaan van de 
door de vereniging opgestelde taakomschrijving zoals deze is vastgelegd in het 
huishoudelijke reglement van oktober 2017. Deze taakomschrijving is als bijlage bij 
dit jeugdbeleidsplan bijgevoegd. 
 
 
2.1. SAMENSTELLING EN TAKEN 
 
De jeugdcommissie is een commissie die door het bestuur van de vereniging is 
ingesteld. In gezamenlijk overleg wordt een bestuurs/commissielid gekozen die in 
beide organen zitting heeft en die als schakel tussen beide organen zal dienen. De 
overige leden van de jeugdcommissie worden door de jeugdcommissie benoemd.  
In samenspraak met de technische commissie worden er minstens twee 
overlegmomenten per seizoen ingepland tussen jeugdcommissie en technische 
commissie.  
Tevens zorgt de jeugdcommissie voor een verdeling van de taken en kiest zij uit 
haar leden een voorzitter.   
In deze paragraaf is aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden binnen de 
jeugdcommissie in ruime zin worden onderscheiden. Aansluitend wordt er 
aangegeven welke taken er worden uitgevoerd door de diverse taakgroepen. 
In het bovengenoemde huishoudelijke reglement van de vereniging is een 
organogram opgenomen die de jeugdcommissie binnen de vereniging situeert. 
 
 
2.1.1. BESTUUR 
 
De jeugdcommissie resulteert rechtstreeks onder het bestuur die als volgt is 
opgebouwd. 
 
Voorzitter Wordt door de Algemene Leden Vergadering 

benoemd en vertegenwoordigt de vereniging zowel 
intern als naar buiten. 

Secretaris Draagt zorg voor het secretariaat van de vereniging 
en het notuleren van de vergaderingen. 

Penningmeester Draagt zorg voor de financiën en vormt samen met 
voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur 

Bestuurslid TC Vertegenwoordigt de technische commissie en zorgt 
voor de communicatie tussen het bestuur en de 
commissie. 

Bestuurslid JC Vertegenwoordigt de jeugdcommissie en zorgt voor 
de communicatie tussen het bestuur en de 
commissie. 

Bestuurslid EC Vertegenwoordigt de evenementencommissie en 
zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de 
commissie. 

Bestuurlid PR en  Vertegenwoordigt de PR commissie en zorgt voor PR  
communicatie  en communicatie zowel intern als naar buiten. 
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2.1.2. JEUGDCOMMISSIE  
 
Voorzitter Leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie.  
 
Notulist Maakt verslag van de vergaderingen van de 

jeugdcommissie. 
 
Lid Dit kunnen meerdere leden zijn en organiseren 

samen met bovenstaande jeugdcommissieleden 
allerhande evenementen voor de jeugd. 

 
 
Naast de hierboven aangegeven functies zijn alle leden van de jeugdcommissie 
belast met diverse uitvoerende taken in het kader van de algemene organisatie 
alsmede de organisatie van specifieke onderdelen.  
In de jaarplanning zal steeds worden aangegeven welke commissieleden 
verantwoordelijk zijn voor welke onderdelen van de jaarplanning. Ieder seizoen 
moet eind juni de jaarplanning voor het komende seizoen gereed zijn. Een afschrift 
hiervan gaat naar het bestuur om te worden meegenomen in de jaarplanning van 
de vereniging. 
 
 
2.1.3. TRAINER(BEGELEIDERS) 
 
De vereniging beschikt over één of meerderde gediplomeerde badmintontrainers 
die belast zijn met de jeugdtraining. De benoeming van deze trainer(s) geschiedt 
door de technische commissie in overleg met de jeugdcommissie. 
De trainer(s) kunnen worden bijgestaan door trainerbegeleiders. 
Trainerbegeleiders kunnen zowel leden van de vereniging zijn als andere 
geïnteresseerden waarbij te denken valt aan ouders van jeugdleden. 
De (hoofd)trainer zal aan de hand van het niveau van de begeleider bepalen welke 
taken er aan de begeleider worden toebedeeld. 
 
Hoofdtrainer Is gediplomeerd badmintontrainer en is in 

samenspraak met de jeugdcommissie 
verantwoordelijk voor de jeugdtrainingen en verdeelt 
de groepen over de jeugdtrainers. 

 
Trainers Zijn gediplomeerd badmintontrainer en trainen 

zelfstandig een groep jeugdleden. 
 
Trainerbegeleiders  - Trainen en assisteren onder verantwoordelijkheid 
   van de (hoofd)trainer. 
 - Begeleiden van de jeugdleden tijdens de trainingen. 
 - Zorgen voor opvang van nieuwe jeugdleden en 
   introductie binnen de trainingsgroep. 
 - Hebben kennis van het badmintonspel, zowel op  
   technisch vlak als op het vlak van de reglementen. 
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2.2. SAMENSTELLING JEUGDGROEP 
 
De jeugdgroep van G.B.C. Poona vormt een afspiegeling van de samenleving 
waarbij alle leeftijdsklasse zowel jongens als meisjes vertegenwoordigd zijn. Het 
huishoudelijk reglement spreekt van jeugdleden tot en met een leeftijd van 16 jaar. 
De ondergrens is vastgelegd op 6 jaar. 
Gezien de beschikbare zaaluren op de maandag- en donderdagavond is er een 
maximum te stellen aan het aantal jeugdleden dat lid kan worden van de 
vereniging. 
De maxima voor de trainersgroepen zijn: 
Maandagavond: 
17.30-18.30 uur: 28 jeugdleden 
18.30-19.30 uur: 28 jeugdleden 
Donderdagavond: 
18.30-19.30 uur: 28 jeugdleden 
Binnen deze maxima per groep is het wenselijk om het aantal meisjes en jongens 
binnen de groep zoveel mogelijk in evenwicht te houden. 
 
 
2.3. JEUGD INFOBOEKJE 
 
Jaarlijks wordt er een jeugdinfoboekje samengesteld waarin beknopt de relevante 
gegevens voor de jeugd zijn opgenomen. 
Naast de permanente gegevens als de samenstelling van de jeugdcommissie 
worden jaarplanning en overige informatie opgenomen. 
Het jeugdinfoboekje wordt verspreid onder potentiële jeugdleden, leden 
jeugdcommissie en bestuursleden. 
Tevens zijn er exemplaren voorhanden voor overige geïnteresseerden. 
 
Informatie die in ieder geval in het jeugd infoboekje moet zijn opgenomen: 
- samenstelling jeugdcommissie; 
- samenstelling bestuur; 
- algemene informatie over vereniging en jeugdcommissie; 
- trainers- en begeleidersgroep; 
- overzicht jaarlijks terugkerende activiteiten; 
- trainingstijden; 
- beknopte spelregels badminton. 
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3. AANDACHTSPUNTEN 
 
In dit hoofdstuk worden aandachtspunten beschreven die een meer beleidsmatig 
karakter hebben, anders gezegd hoe er met de jeugd moet worden omgegaan. De 
aandachtspunten zijn in een aantal categorieën onderverdeeld en er wordt, indien 
van toepassing, verwezen naar andere aandachtspunten. 
 
 
3.1. TRAINING 
 
De jeugdtraining wordt gedurende het gehele seizoen gegeven en wordt verzorgd 
door de gediplomeerde jeugdtrainer(s) geassisteerd door de trainerbegeleiders. 
 
 
3.1.1. TRAININGSGROEPEN 
 
Er zijn meerdere niveaus van trainingsgroepen, waarbij naast een verschil in 
leeftijd eveneens wordt gelet op het verschil in spelniveau (techniek, 
groeimogelijkheden, spelinzicht). 
De trainingsgroepen worden ingedeeld door de jeugdcommissie in overleg met de 
jeugdtrainer(s). In principe geldt een gemaakte indeling voor het gehele seizoen, 
maar hiervan kan uiteraard worden afgeweken indien een jeugdlid beter past in 
een andere trainingsgroep op aangeven van de trainer(s). 
De niveaus die we onderscheiden kunnen als volgt worden aangegeven: 
 
- Jeugdleden die in één van de jeugdteams competitie spelen of de 

jeugdleden die nog geen regiocompetitie spelen maar gezien niveau in 
deze groep kunnen meetrainen. De nadruk hier ligt op het verbeteren 
van het spelniveau en het voorbereiden op het spelen van 
competitiewedstrijden 

- Jeugdleden die nog geen regiocompetitie spelen. Enerzijds zijn dit de 
jeugdleden die voor het eerst de badmintonsport beoefenen en nog niet 
het niveau hebben voor regiocompetitie anderzijds zijn dit de 
jeugdleden die al langer badminton spelen maar ook niet het niveau 
hebben voor regiocompetitie. De nadruk bij dit niveau ligt op het 
aanleren van de badmintonsport in al haar facetten 

- Dit zijn de bad-mini-ton spelers die gezien hun leeftijd (6-8 jaar) in deze 
groep worden ingedeeld. De nadruk bij dit niveau ligt op de 
kennismaking met de badmintonsport door middel van diverse 
badmintongerelateerde spelvormen. 

 
 
3.1.2. TRAININGSPROGRAMMA 
 
Het trainingsprogramma is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de 
jeugdtrainer(s) en wordt afgestemd op de verschillende trainingsgroepen. Voor die 
groepen die niet rechtstreeks door de trainer worden getraind wordt er in 
overeenstemming met de betreffende trainerbegeleider een trainingsprogramma 
samengesteld. Het trainingsprogramma dient afgestemd te zijn op de 
doelstellingen van de jeugdcommissie (zie paragraaf 1.2.), het niveau van de 
jeugdleden en de doelen die in het jeugdbeleidsplan zijn vastgelegd. 
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3.1.3. DEELDIPLOMA’S 
 
De vereniging geeft de jeugdleden ieder seizoen de gelegenheid een deeldiploma 
badminton te halen. De trainers zullen hun trainingsprogramma hier op afstemmen. 
De trainer bepaalt wanneer een jeugdlid examen doet voor het deeldiploma.  
Er zijn zes niveaus van deeldiploma’s die door badminton Nederland zijn 
opgesteld. De vereniging heeft voor deze methode gekozen, omdat er op 
verschillende locaties wordt getraind en er zo op één lijn getraind wordt door de 
trainers.  
 
 
3.1.4. TRAININGSINTENSITEIT 
 
Op de trainingsavonden is er voor alle  jeugdleden de mogelijkheid om één uur te 
trainen. Voor specifieke groepen is het wenselijk een tweede of zelfs derde training 
in de week te organiseren. Deze extra training kan op de volgende wijze invulling 
krijgen: 
- het binnen de vereniging en met “eigen” trainers en voor eigen 

verantwoordelijkheid creëren van een  extra trainingsmogelijkheid 
-  het samen met andere verenigingen en onder gezamenlijke 

verantwoordelijkheid opzetten van een extra trainingsmogelijkheid 
-  het stimuleren van en laten deelnemen, van jeugdleden, aan door een externe 

partij georganiseerde trainingen 
- het samenwerken met andere verenigingen zodat jeugdleden kunnen 

deelnemen aan door die andere verenigingen georganiseerde trainingen. 
Doelstelling van de jeugdcommissie is om een selecte groep van jeugdleden 
permanent de mogelijkheid te bieden twee of drie keer in de week een training te 
volgen van tenminste een uur.  
 
 
3.1.5. NIEUWE JEUGDLEDEN 
 
Nieuwe jeugdleden krijgen de gelegenheid om drie maal mee te trainen alvorens 
zij beslissen of zij lid willen worden en definitief aan de trainingen willen 
deelnemen. De nieuwe jeugdleden worden, als ze nog niet eerder hebben 
gebadmintond, ingedeeld afhankelijk van hun leeftijd en niveau. De jeugdleden 
worden door de trainer getraind en op het niveau van de overige leden van de 
groep gebracht. Indien nieuwe jeugdleden al wel eerder bij een andere vereniging 
hebben gespeeld bepalen de trainers in welke groep het nieuwe jeugdlid kan 
worden geplaatst. 
Zie voor nieuwe leden ook verder onder de paragraaf 3.4.5. bij de overige 
aandachtspunten. 
 
 
3.2. COMPETITIE EN TOERNOOIEN 
 
3.2.1. REGIOCOMPETITIE 
 
GBC Poona neemt met de jeugd deel aan de districtscompetitie van 
regiocompetitie Oost van de Badminton Nederland. Het streven is zoveel mogelijk 
kinderen deel te laten nemen aan de competitie. 
De kinderen worden door de jeugdcommissie in samenspraak met de 
jeugdtrainer(s) ingedeeld in teams en ingeschreven in de competitie. In eerste 
instantie is de leeftijd van de kinderen de basis voor het samenstellen van de 
teams. Echter indien kinderen een duidelijk hoger spelniveau hebben kunnen ze in 
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een oudere leeftijdsklasse worden ingedeeld. Indien er kinderen lid worden die al 
op een bepaald niveau kunnen badmintonnen worden zijn gewoon bij de indeling 
van de teams meegenomen. Dit betekent concreet dat kinderen die al langer bij 
GBC Poona spelen niet de mogelijkheid verliezen om competitie te spelen maar op 
dat moment in een ander team worden geplaatst. GBC Poona probeert met zoveel 
mogelijk teams aan de competitie deel te nemen. Jeugdleden die het nodige 
niveau hebben worden automatisch ingedeeld. Mocht er geen plaats zijn voor het 
jeugdlid door leeftijd en/of niveau, wordt samen met ouders overlegd wat eventuele 
mogelijkheden zijn.  
Elk team heeft en vaste begeleider. Voor de begeleiding bij uit en thuiswedstrijden 
worden er ouders ingepland. Zij zullen altijd samen met een teambegeleider als 
begeleider bij een thuiswedstrijd aanwezig zijn. Hiermee garanderen we voldoende 
kennis van spel en spelregels om de competitie een goed verloop te kunnen 
geven. 
Voor de uitwedstrijden wordt er een rijschema gemaakt waarbij telkens één van de 
ouders rijdt en begeleid. 
 
 
3.2.2 COMPETITIELEIDER JEUGD 
 
Competitieleider is een gedelegeerde taak vanuit de jeugdcommissie en 
organiseert de competitie voor de jeugd. De competitieleider is contactpersoon 
tussen GBC Poona en andere badmintonverenigingen met betrekking tot de 
jeugdcompetitie.  
 
 
3.2.3. TOERNOOIEN 
 
De jeugdleden worden gestimuleerd aan de toernooien deel te nemen die worden 
georganiseerd door andere badmintonverenigingen. De jeugdcommissie wil naast 
deze promotie zorgen voor de coördinatie. Uiteindelijk blijft het de 
verantwoordelijkheid van de ouders en de jeugdleden zelf.  
In samenwerking met de badmintonvereniging Spees-Sjuttel uit Silvolde 
organiseert GBC Poona zelf een open toernooi waaraan jeugdspelers kunnen 
deelnemen. Doelstelling hiervan is om jeugdleden een toernooi aan te bieden waar 
zij zich kunnen meten met andere spelers van hetzelfde niveau.  
 
 
3.3. INTEGRATIE JEUGD-SENIOREN 
 
Jeugdbadminton is bij GBC Poona geen doel op zich, maar dient als voorbereiding 
op en is kweekvijver voor de wedstrijdgroep senioren. 
Het streven is dan ook om op gezette tijden jeugdleden vanaf 16 jaar (of met 
uitzondering eerder), individueel of als groep, door te laten stromen naar de 
seniorencompetitie.  
 
 
3.3.1. OVERGANG JEUGD NAAR SENIOREN 
 
Om de overgang van jeugdleden naar de senioren zo soepel mogelijk te kunnen 
laten verlopen worden de jeugdleden in een aantal stappen geïntegreerd met de 
senioren. Het uitgangspunt hierbij is dat de jeugdleden doorstromen naar de 
wedstrijdgroep bij de senioren.  
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- stap 1: eerste seizoen van integratie. De jeugdleden laten meetrainen met de 
senioren en later deelnemen aan de interne toernooien die voor de senioren 
worden georganiseerd zoals het Slottoernooi en de Clubkampioenschappen.  
De jeugdleden laten meespelen in de competitie op basis van invalbeurten. 
Afhankelijk van het niveau van de jeugdleden wordt er gekeken in welke klasse 
en dus in welk team een jeugdlid zal moet invallen. De afstemming van de 
invalbeurten zal moeten geschieden in samenspraak met de technische 
commissie en teams. 

- stap 2: tweede jaar van integratie. Jeugdleden stimuleren daadwerkelijk deel te 
nemen aan de seniorencompetitie. De jeugdleden hebben een jaar de tijd 
gehad om de competitiespelers, en het niveau van competitie spelen te leren 
kennen. De vereniging biedt de randvoorwaarden voor de jeugdleden en 
verwachten van de jeugdleden dat zij zich conformeren aan en inzetten voor 
deze randvoorwaarden. Badminton mag school en studie nooit in de weg staan. 

 
 
3.3.2. COMPETITIETRAINING SENIOREN 
 
Op het moment dat er in het seizoen jeugdleden zover zijn dat ze kunnen 
meetrainen bij de senioren, overlegt de jeugdcommissie dit tijdig met de technische 
commissie. De jeugdleden die in aanmerking komen voor het meetrainen met de 
senioren trainen in principe van 19.30 tot 20.30 uur. Uiteraard wordt dit met de 
ouders kortgesloten. Samen met de technische commissie wordt er bekeken of, 
gezien het systeem van rouleren van de trainingen, de trainingsgroep geschikt is 
om de jeugdleden te laten meetrainen. 
 
 
3.3.3. DEELNAME AAN DE COMPETITIE SENIOREN 
 
Als jeugdleden competitie gaan spelen bij de senioren wil dat niet zeggen dat ze 
door de jeugdcommissie worden “losgelaten”. 
De jeugdcommissie zorgt er in samenspraak met ouders en de technische 
commissie voor dat de jeugdleden worden geplaatst in, voor hen, passende teams 
waar ze door de seniorspelers kunnen worden begeleid. Daarnaast blijft de 
jeugdcommissie verantwoordelijk voor de begeleiding van de jeugdleden. 
Met de ouders van de jeugdleden wordt overlegd over het spelen van 
uitwedstrijden op de doordeweekse avonden.  
 
 
3.4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 
 
3.4.1. INBRENG JEUGDLEDEN / OUDERS VAN JEUGDLEDEN 
 
In de loop van het seizoen wordt met de jeugdleden geëvalueerd over de 
competitie: hebben ze het naar hun zin, wat vinden ze van de diverse activiteiten 
etc. Tevens kunnen ze zelf aandachtspunten aangeven. 
Aan het eind van het seizoen wordt zoals al eerder is besproken het afgelopen 
seizoen geëvalueerd en het jaarplan voor het komende seizoen opgesteld. Hierbij 
worden de uitkomsten van de evaluaties met de jeugdleden meegenomen.  
GBC Poona zal de komende tijd ook een grotere inbreng vragen van de ouders. In 
eerste instantie zal dit zich beperken tot “hand en span diensten” bij evenementen 
en begeleiding tijdens competitie en toernooien. 
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3.4.2. JEUGDKAMP 
 
Om het jaar wordt er aan het einde van het seizoen een jeugdkamp georganiseerd 
waaraan alle jeugdleden kunnen deelnemen. Het jeugdkamp duurt van zaterdag 
tot en met zondag en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 
jeugdcommissie. Indien er in het weekend meerdere begeleiders nodig zijn worden 
ouders/Poonaleden gevraagd of ze willen assisteren. De kinderen/ouders betalen 
een bijdrage voor het jeugdkamp. Per jeugdkamp wordt er een draaiboek gemaakt 
waarin de verantwoordelijkheden worden vastgelegd. 
 
 
3.4.3. JEUGDUITSTAPJE 
 
In het jaar dat er geen jeugdkamp wordt georganiseerd wordt er aan het eind van 
het seizoen een uitstapje georganiseerd naar een pretpark of iets dergelijks. Ook 
hier wordt er een bijdrage gevraagd en het uitstapje staat open voor alle 
jeugdleden. Naast de leden van de jeugdcommissie wordt, indien noodzakelijk, ook 
de ouders gevraagd om te assisteren of te rijden. De jeugdcommissie bepaalt 
telkens waar het uitstapje naar toe moet gaan. De jeugdleden krijgen inspraak in 
de beslissing 
Elk jaar wordt en in september/oktober een uitstapje georganiseerd naar de Dutch 
Open1. De jeugdleden krijgen naast de mogelijkheid om de wedstrijden te bekijken 
ook een training van een van Nederlands topspelers. Dit uitstapje staat open voor 
maximaal 16 jeugdleden en de jeugdcommissie bepaald wie er een uitnodiging 
krijgt. Als de uitnodigingen uitgedeeld zijn, bepaalt de volgorde van binnenkomst 
de deelname. 
 
 
3.4.4. VRIJ SPELEN 
 
De jeugdleden hebben op de trainingsavond geen mogelijkheid tot vrij spelen. In 
de schoolvakanties, wanneer er geen training is, hebben de jeugdleden (mits er 
genoeg interesse voor is) de mogelijkheid vrij te spelen. Ze mogen dan een 
introducé (ouder, broer/zus, vriendje/vriendinnetje ect.) meenemen om uit te dagen 
of samen mee te spelen.  
 
 
3.4.5. WACHTLIJST 
 
Als de trainingsgroepen vol zijn wordt er voor de betreffende groepen een 
wachtlijst aangelegd. Eén van de leden van de jeugdcommissie houdt deze 
wachtlijst bij. Met de trainer en trainerbegeleiders wordt er besproken wanneer er 
plaats is voor nieuwe jeugdeden. 
De aanname gebeurt per trainingsgroep op basis van datum van inschrijving. 
Uitzondering kan er worden gemaakt als er op de wachtlijst jeugdleden staan die 
door leeftijd of geslacht de opbouw van een trainingsgroep kunnen versterken. Dat  
wil zeggen dat het belang van de huidige jeugdleden voorop staat en derhalve een 
nieuw jeugdlid de opbouw van een trainingsgroep ten goede moet komen. 
 
 
 
 

 
1 Door Badminton Nederland georganiseerde open Nederlandse kampioenschappen badminton 
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3.4.6. SAMENWERKING TECHNISCHE COMMISSIE 
 
Voor een aantal zaken is het noodzakelijk dat er een samenwerking is tussen de 
jeugdcommissie en de technische commissie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 
deelname aan training en interne toernooien en de overgang van jeugd naar 
senioren. Tevens valt de benoeming van de (jeugd)trainer onder 
verantwoordelijkheid van de technische commissie.  
De jeugdcommissie vindt het wenselijk dat er een lid is dat zowel zitting heeft in de 
jeugdcommissie als in de technische commissie. Daarnaast vindt er tussen de 
jeugdcommissie en technische commissie minimaal tweemaal jaarlijks een overleg 
plaats.  
 
 
3.4.7. EXIT-GESPREK 
 
Met jeugdleden die hun lidmaatschap onverwacht opzeggen wordt contact 
opgenomen om te achterhalen wat de reden is van het opzeggen van het 
lidmaatschap. Eventueel wordt er ook met de ouders gesproken. De uitkomsten 
worden besproken en wegen mee in de evaluatie en de op te zetten jaarplannen. 
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4. FINANCIËLE ONDERBOUWING 
 
Poona kent een exploitatie waarbij de afzonderlijke groepen binnen de vereniging 
niet gesplitst worden aangegeven. Wel krijgen de diverse commissies een budget 
om in de loop van het seizoen activiteiten voor de doelgroep te organiseren. 
Het budget wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is door 
de jeugdcommissie naar eigen goeddunken te besteden aan activiteiten voor de 
jeugd. 
 
 
4.1. INKOMSTEN 
 
Inkomsten aangaande jeugd bestaan uit: 
-  Contributie-ontvangsten van de jeugdleden.  
- subsidie van de gemeente Doetinchem. De subsidie moet jaarlijks worden 
aangevraagd en kan elk jaar wisselen. 
Deze posten zijn niet direct te besteden door de jeugdcommissie maar dienen voor 
betalen van o.a. zaalhuur, trainers en shuttles. 
- bijdragen gevraagd voor specifieke activiteiten (jeugduitjes) die de 
jeugdcommissie organiseert. Deze inkomsten komen direct ten goede aan de 
jeugdcommissie. 
 
 
4.2. UITGAVEN 
 
Uitgaven bestaan uit: 
- Huur van de zaal en de kosten van trainers en shuttles. Deze posten komen niet 
ten laste van het budget van de jeugdcommissie maar worden in de exploitatie van 
de vereniging opgenomen. 
- Kosten van allerlei activiteiten door de jeugdcommissie te organiseren. Deze 
kosten komen ten laste van het budget dat de jeugdcommissie heeft. 
- Bijdrage aan jeugdleden voor extra training die niet door de vereniging worden 
georganiseerd. Deze kosten wordt betaald uit de opbrengsten van het oud papier 
ophalen. Als deze inkomsten stoppen zal ook de bijdrage voor extra trainingen aan 
de jeugdleden stoppen. 
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5. CONCLUSIES EN SLOTOPMERKING 
 
5.1. CONCLUSIES 
 
Dit is de vierde bijstelling van het oorspronkelijke beleidsplan voor de jeugd. 
Gezien de doelstellingen die in dit jeugdbeleidsplan zijn vastgelegd en de 
vorderingen die zijn  gerealiseerd ten opzichte van het vorige geactualiseerde 
beleidsplan van januari 2015 kunnen we stellen dat een groot deel van de 
doelstellingen zijn gerealiseerd. Echter er zijn ook nog een aantal punten waar 
verdere actie gewenst is. 
-  De komende jaren zal er aandacht moeten blijven voor het uitbreiden van het 

aantal jeugdleden in zowel Gaanderen als Doetinchem. Tevens is het belangrijk 
te komen tot een evenwichtige opbouw van de jeugdgroepen. 

- De communicatie en samenwerking met de technische commissie vraagt nog 
steeds de aandacht. Zeker daar waar het jeugdleden betreft die bij de senioren 
trainen en competitie spelen. Op dit moment vinden er structurele 
overlegmomenten plaats tussen de technische commissie en jeugdcommissie.  

- Vergroten van de betrokkenheid van de ouders en kinderen bij de vereniging 
blijft een aandachtspunt. De communicatie met ouders heeft daarin eerste 
prioriteit. 

 
 
5.2. SLOTOPMERKING 
 
Met dit beleidsplan geeft de jeugdcommissie structuur aan het jeugdbeleid. De 
commissie functioneert maar er is altijd ruimte voor vernieuwing en verbetering. 
Het beleid voor de komende jaren moet daarom duidelijk zijn om continuïteit te 
waarborgen. 
Naast het op niveau kinderen opleiden in het badmintonspel, zal er ook aandacht 
moeten zijn voor de binding met de vereniging. Het jaarlijks op te zetten jaarplan is 
daarbij een belangrijk instrument, maar er zal ook jaarlijks een evaluatie moment 
moeten zijn om vast te stellen waar de jeugdcommissie op dat moment staat ten 
opzichte van hetgeen in het beleidsplan is uitgezet. 
 
 
Gaanderen, juli 2019. 
 
 


