Dalfsen, januari 2013
SENIOREN BELEID 2013–2016
Opbouw van de vereniging
De vereniging is onder te verdelen in twee afdelingen t.w.:
• Senioren
• Junioren
Beide afdelingen bestaan uit een groep recreatieve leden en een groep competitiespelende
leden.
Onder juniorleden wordt verstaan leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari van het
desbetreffende jaar. Voor de junioren is een separaat beleidsplan opgesteld.
Doelstelling van de vereniging
De vereniging heeft als doel dat een ieder op zijn /haar eigen niveau met plezier de
badmintonsport moet kunnen beoefenen.
Ook moet het mogelijk zijn om leden die in wedstrijdverband prestatie willen leveren een plaats
binnen de vereniging te geven.
De vereniging streeft ernaar om het aanwezige talent optimaal te ontwikkelen en zodanig in te
zetten dat het beoefenen van de badmintonsport op het hoogst haalbare niveau mogelijk is.
Beleid van de vereniging
Om het bovenstaande mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er binnen de seniorenafdeling
een bepaalde opbouw plaatsvindt.
Bij de senioren worden de volgend groepen onderscheiden:
1:
De competitiegroep, waarbij het hoogst haalbare niveau wordt nagestreefd.
2:
De competitiegroep, die op districtsniveau ‘gezellig’ prestatief actief is.
3:
De recreatieve groep die prestatie wil leveren.
4:
De puur recreatieve groep.
5:
Externe leden
1. De wedstrijdgroep
Tot de 1e-groep behoren die leden die het hoogste spelniveau nastreven. Het doel is zo hoog
mogelijk in de competitie te spelen. De groep traint o.l.v. een trainer, minimaal 1 uur per week, op
een daarvoor aangewezen trainingsavond tegen vergoeding van de onkosten.
Het opleidingsniveau en de ervaring van de trainer zal door het bestuur zo goed mogelijk op
elkaar worden afgestemd.
De spelers van de 1e-groep worden gestimuleerd door de trainer en de competitieleider senioren
mee te doen aan toernooien op hun speelniveau waarmee beoogd wordt spelniveau en ervaring
te verhogen.
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2. De competitiespelers op districtsniveau
Tot de 2e-groep behoren die leden die in de competitie willen spelen, die georganiseerd wordt
door de BADMINTON NEDERLAND Regio Oost.
Naast de wedstrijdinstelling is gezelligheid favoriet. Het is mogelijk dat ook jeugdleden deel uit
maken van deze groep, evenals seniorleden die het niveau van de 1e-groep niet hebben, dit ter
beoordeling aan de Technische Commissie (TC).
De groep traint minimaal 1 uur per week, o.l.v. minimaal een A-trainer op een aangewezen
trainingsavond tegen vergoeding van de onkosten.
De 2e-groep spelers zijn beschikbaar om in te vallen in de competitieteams van de 1e-groep.
De spelers van de 2e-groep worden door de TC gestimuleerd mee te doen met toernooien op
hun speelniveau.
3. De prestatiegerichte recreatieve groep
Tot de 3e-groep behoren de seniorleden die naast recreatief spel ook hun kunnen willen meten
met leden van andere verenigingen. Dit kunnen b.v. uitwisselingen en recreatieve wedstrijden
zijn, zoals vastgesteld door de BADMINTON NEDERLAND Regio Oost.
Deze groep wordt ook gestimuleerd om actief mee te spelen op toernooien.
Leden uit de 3e-groep worden geacht beschikbaar te zijn om in te vallen in de competitieteams
bestaande uit de leden van de 2e-groep.
De 3e-groep spelers kunnen zich melden voor de trainingen met de 2e-groep of de 4e-groep. De
trainers /begeleiders kunnen spelers uit de 3e-groep aan de TC voordragen om over te stappen
naar de 2e-groep.
De 3e-groep krijgt 1x per week een half uur training van een A-trainer of badmintonbegeleider op
de recreatieve speelavond tegen betaling van de onkosten.
4. De puur recreatieve groep
Tot de 4e-groep behoren alle seniorleden die zich als lid bij de club aanmelden en geen behoefte
hebben aan wedstrijden tegen leden van andere verenigingen. Zij spelen puur recreatief en
worden op vrijwillige basis betrokken bij onderlinge wedstrijden. Deze wedstrijden (zoals instuifen clubwedstrijden) worden door de recreatiecommissie (eventueel bijgestaan door de het PRbestuurslid en/of andere vrijwilligers) georganiseerd. Alle recreatieleden kunnen inschrijven op
een aantal trainingen van een half uur op de recreatieve speelavond o.l.v. een A-trainer of
badmintonbegeleider tegen betaling van de onkosten.
Externe leden
Tot de z.g. externe leden behoren alle personen die zich bij de club aanmelden om deel te nemen
aan de trainingen van BC Trefzeker. Dit kan enkel in overleg met de TC en de trainer en indien
dit geen problemen geeft voor de vaste leden van BC Trefzeker. Zij kunnen mee trainen tegen
betaling van de vooraf vastgestelde onkosten voor het lopende seizoen. Ook zal een bijdrage
worden gevraagd voor de shuttlekosten. Er is hier ook een tijdslimiet aan gebonden van
maximaal 7 maanden. Indien het externe lid aangeeft op termijn (binnen 7 maanden) lid te
worden van BC Trefzeker kan hiervan afgeweken worden. Dit zal schriftelijk vastgelegd worden in
een document dat zowel door het externe lid als door de voorzitter van de TC ondertekent dient
te worden.
Selectie
Het samenstellen van de trainingsgroepen en de wedstrijdteams is een taak van de TC.
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Een voordracht om van groep te wijzigen of om tot een groep toegelaten te worden kan door een
trainer of een badmintonbegeleider plaatsvinden. Ook kan een speler zelf aan de TC vragen om
in een bepaalde groep ingedeeld te worden.
Vergoeding training
Het voldoen van de trainingsbijdrage is verplicht als een speler/ster in een trainingsgroep A of B
is ingedeeld (met wederzijdse instemming), ongeacht of hij of zij actief aan de training deelneemt.
Jeugdspelers of seniorleden zonder inkomen die in een van de groepen worden ingedeeld
betalen een gereduceerde bijdrage overeenkomstig de verhouding tussen jeugdcontributie en
seniorencontributie.
Vergoeding Shuttles
Het voldoen van de shuttlebijdrage (veren shuttles) is verplicht als een speler/ster in een
trainingsgroep 1 of 2 is ingedeeld (met wederzijdse instemming) en in de competitie speelt met
veren shuttles, ongeacht of hij of zij actief aan de training deelneemt.
Jeugdspelers of seniorleden zonder inkomen die in een van de groepen worden ingedeeld
betalen een gereduceerde shuttlebijdrage overeenkomstig de verhouding tussen jeugdcontributie
en seniorencontributie.
Clubwedstrijden
De leden van de 1e- en 2e-groep zijn verplicht deel te nemen aan de clubwedstrijden. De
deelname geeft hun het recht om deel te nemen aan de competitie van het komende seizoen.
Deelname van de overige leden (inclusief de jeugdleden) is op vrijwillige basis.
De clubwedstrijden worden gehouden na afloop van het competitieseizoen.
De Technische Commissie
De TC is samengesteld uit de trainers/begeleiders, als zodanig actief binnen de vereniging,
aangevuld met de competitieleiders jeugd en senioren.
Als voorzitter van de TC treedt op de competitieleider senioren. Deze neemt ook het initiatief voor
het bijeenroepen van deze TC.
De TC komt minimaal eenmaal per jaar bijeen na de clubwedstrijden ter voorbereiding van de
bijeenkomst met alle wedstrijdspelers. Op deze bijeenkomst (in mei) worden alle zaken
besproken die een relatie hebben met de competitie van het volgende seizoen.
De TC is verantwoordelijk voor:
• samenstelling van de teams;
• toelating nieuwe leden in de A en B-groep. Nieuwe leden hebben gelijke rechten om in
de teams ingedeeld te worden mits zij aan de clubwedstrijden hebben deelgenomen;
• keuze shuttles;
de TC bepaalt het type shuttle voor alle geledingen binnen de vereniging;
• trainers en begeleiders;
de TC zoekt zonodig trainers/begeleiders voor alle geledingen binnen de vereniging;
• de TC stimuleert de deelname van leden aan kadercursussen;
• de TC is delegerend orgaan voor de organisatie van de clubwedstrijden.
Tot slot
Het seniorenbeleid dient jaarlijks getoetst te worden aan de realiteit en dient elke drie jaar door
het bestuur te worden vastgesteld.
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