Uitkomsten van de brainstormavond.

iedereen moet welkom zijn en zich welkom voelen
belangstelling/interesse tonen
aangesproken worden als nieuweling

aandacht voor elkaar
elkaar helpen

Wat is
gastvrijheid?

welkom/ontvangst

vriendelijkheid

laagdrempelig
openheid

humor
gezelligheid (op en naast de baan)
bar (gezelligheid na het sporten)
beleving/sfeer moet goed zijn

Ideeën voor dit seizoen 2016-2017

Communicatie algemeen

Jeugd(competitie) en ouders
Activiteiten buiten badminton om organiseren.
Regelmatig een gezamenlijke activiteit voor jeugd en senioren.

Sportief gedrag

Eerder en uitgebreider communiceren over de jeugdcompetitie.
Ouder/kind toernooi combineren met uitleg over de spelregels van
badminton.

Activiteiten

Iedereen is verantwoordelijk voor een gezellige sfeer.
We mogen elkaar aanspreken op vloeken of onjuist gebruik
van het afhangbord.
Regels van het afhangen, bij het bord ophangen.
Deze 3 punten via de Nieuwsbrief kenbaar maken.

Borrelavond voor de club. (Afsluiting seizoen.)
Meer aandacht voor promotie van activiteiten. (Zoals de regelmatig
verstuurde herinneringen voor de brainstormavond.)
Activiteitenkalender maken voor op de site en het bord in de zaal.
Vrijwilligers werven voor de activiteiten.

Trainingsmogelijkheden
Onderlinge recreantencompetitie bij de clubkampioenschappen. (Of voor de
ouderen die nu niet mee willen doen omdat de tegenstand te sterk is.)
Baancommissie niet meer door één persoon laten doen. Dit is teveel werk.
Een poule opzetten van mensen die rouleren. Eventueel kan het werk
verdeeld worden: de één zet de banen op de ander vangt nieuwe mensen op.

Ideeën voor het seizoen 2017-2018

Jeugd(competitie) en ouders
Woensdagavond van 19.45-20.15 uur voor de training van de
senioren, de jeugd laten spelen met hun ouders.
Een schema maken waarin ouders en senioren aan kunnen
geven wanneer zij de jeugd willen ondersteunen bij de
competitie in de Dissel.

Sportief gedrag
Een buddysysteem opzetten voor nieuwkomers.

Trainingsmogelijkheden
Om 20.00 uur een warming up doen van 10 minuten voor
jeugd en senioren. Dit als afsluiting van de jeugdtraining. (Iets
leuks of iets geks.)
55+ wedstrijden met andere verenigingen organiseren of
onderling op de club.
Clinics door Renske laten geven en daar meer promotie aan
geven.

Communicatie algemeen
Introducés zijn altijd welkom. Hier meer bekendheid aangeven in de
Nieuwsbrief.
Leuke video’s over badminton delen via facebook of mail. Nagaan
via welke kanalen jongeren nu communiceren.
De jongeren zelf vragen hoe we het beste met hen kunnen
communiceren.

Activiteiten
Activiteiten buiten badminton om organiseren.
Organiseren van een vrijdagavond-activiteit.
Regelmatig een activiteit organiseren voor de jeugd en de senioren
samen.
Introducés zijn ook welkom bij non-badminton activiteiten.
(Eventueel tegen betaling, afhankelijk van de activiteit.

