SWOT voor BC Meershuttle
Sterk
•
•
•
•
•
•
•
•

Pool van vrijwilligers/betrokken leden
“Bewezen” evenementen
Stabiele kern van spelers
Bestaat lang/rijke historie (ervaring)
Maatschappelijk betrokken
Laagdrempelig
Aantrekkelijk voor jeugd/sterke begeleiding
Gezellig

Kans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwak
Behoud en werving van (nieuwe) leden
Werven/behoud competitiespelers
Trainingsprogramma competitiespelers
Doorstroom jeugd/mix met senioren
Consistente sponsoring
Balans mannen/vrouwen in teams (jeugd en
senioren)
• Recreantentraining
• Communicatie (website, actualiteit, bereik,
social media, externe profilering)
•
•
•
•
•
•

Locatie (Spectrum); eigen honk
De badmintonsport zelf als propositie
Lidmaatschapsvormen
Alternatief aanbod (tijden, doelgroepen)
Meer aandacht van trainers voor jeugd
Leden en ouders proactief benaderen voor hulp
Clubgevoel versterken
Innovatief vermogen
(meer) clubtoernooien
Samenwerking met andere verenigingen
Pool van kernvrijwilligers uitbreiden

Bedreiging
Ledenaantal (te laag)
Verhouding actieve/slapende leden
Vergrijzing
Concurrentie andere verenigingen/opkomst
nieuwe
• Toekomstige financiële situatie
•
•
•
•
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BC Meershuttle is een badmintonvereniging in Hoofddorp die haar leden en
andere geïnteresseerden in de regio de gelegenheid biedt om de
badmintonsport te beoefenen, daarmee kennis te maken en zich binnen
deze sport naar behoefte verder te ontwikkelen.

BC Meershuttle is zowel een recreatieve als competitieve vereniging. Naast
gezelligheid en sfeer wordt, binnen de mogelijkheden van de vereniging,
gestreefd naar een zo hoog mogelijk sportief niveau. Dit alles gedragen door
een grote groep vrijwilligers en in een voor jong en oud gezonde en veilige
omgeving.
De sociaal maatschappelijke rol van BC Meershuttle wordt benadrukt
doordat de vereniging zich ook richt op speciale doelgroepen.

BC Meershuttle wil binnen de Haarlemmermeer dé toonaangevende
badmintonvereniging zijn die zich richt op verschillende doelgroepen: jeugd,
volwassenen en aangepaste sporters. Het aantrekkelijk zijn voor recreatieve
spelers en competitiespelers is onze ambitie.
BC Meershuttle is een gezellige vereniging waar verschillende activiteiten
worden georganiseerd waaraan spelers uit de diverse doelgroepen (kunnen)
deelnemen en elkaar op de vereniging tegenkomen. Het doel van deze
activiteiten is het bevorderen van de integratie, het clubgevoel en de
saamhorigheid.
Onder het motto 100% vrijwillig wil BC Meershuttle zoveel mogelijk leden
structureel en/of incidenteel betrekken bij de uitvoering van haar
activiteiten. Zonder vrijwilligers géén vereniging!

Het recreatieve badmintonnen bij BC Meershuttle draait om speelplezier en
uitdaging. Het streven is dat iedereen met elkaar kan spelen en nieuwe
leden makkelijk worden opgenomen.
Voor recreanten bestaat de mogelijkheid om hun vaardigheden middels
training verder te ontwikkelen.

Bij de jeugd van BC Meershuttle wordt een goede basis van techniek en
tactiek aangeleerd van het badmintonspel. Groei en ontwikkeling voor elk
kind is mogelijk door de diverse trainingsgroepen.
Onderlinge gezelligheid, sportiviteit en spelen met een grote glimlach is bij
de jeugdspelers van BC Meershuttle de essentie van badminton.
De overstap naar seniorencompetitie of recreatief badmintonnen wordt
gestimuleerd en ondersteund.
Voor talentvolle jeugdspelers is een speciaal ontwikkelingstraject.

Bij de competitiespelers wordt op elk niveau naar een optimale prestatie
gestreefd. Het trainingsaanbod is, zowel kwalitatief als kwantitatief,
aantrekkelijk. Zowel de jeugdspelers als de volwassenen krijgen voldoende
mogelijkheden om te spelen op hun gewenste niveau en zich verder te
ontwikkelen. De ambitie is om op zo hoog mogelijk niveau te spelen.
Dit alles uiteraard binnen de mogelijkheden van de vereniging.
Voor talentvolle (jeugd)spelers is een speciaal ontwikkelingstraject.

