INFORMATIE GIDS

Welkom!
Welkom in de infogids van de Bossche
Badminton Federatie. Middels deze gids
laten we jou als badmintonner, bestuurder
of geinteresseerde graag kennis maken met
wie wij zijn, wat wij doen en waar wij
voor staan.
Over ons
De Bossche Badminton Federatie is een
badmintonbond met 29 aangesloten
verenigingen in de regio Den Bosch, die als doel
heeft de badmintonsport in de regio beter op de kaart
te zetten.
Daarvoor organiseert de BBF jaarlijks twee competities waarin
spelers van de diverse verenigingen uitkomen en strijden om het
kampioenschap, organiseert de BBF in samenwerking met
verenigingen diverse toernooien waarop dagprijzen en punten
voor een regionale ranglijst te verdienen zijn en zoekt de BBF
actief naar maatschappelijke partners om de BBF en aangesloten
verenigingen te ondersteunen.
Badminton meemaken en beleven, dat doe je bij de BBF!

Organisatie
De BBF is een vereniging waar verenigingen
binnen een straal van 40 kilometer van Den
Bosch lid kunnen worden.
Het hoogste orgaan binnen de BBF is de
algemene leden vergadering (ALV) die
tenminste 1 keer per jaar bijeen wordt
geroepen. Tijdens de vergadering doet het
bestuur verslag enworden bestuurders
benoemd, voorstellen behandeld en actuele
kwesties besproken. Iedere aangesloten
vereniging heeft stem- en agenderingsrecht
voor de ALV.
Gedurende het seizoen heeft het bestuur,
een team van vrijwilligers benoemd door de
ALV, de leiding over de dagelijkse gang van
zaken. Bij veel van deze taken worden de
bestuurders ondersteund door commissies
met daarin betrokken leden van
verenigingen.
De BBF draait volledig op de inzet van
vrijwilligers; daar zijn we trots op!

Commissies

• Jeugdcommissie
• Classificatiecommissie
• Arbitragecommissie

Contributie:

€80,- per vereniging per
jaar

Veel ruimte voor inbreng
van verenigingen
Iedere vereniging heeft
een stem in de ALV
Vrijwilligersorganisatie
die professioneel handelt
Lage kosten

Competitie
Jaarlijks organiseert de BBF twee competities
waarin spelers van de diverse verenigingen
uitkomen en strijden om het kampioenschap:
de najaarscompetitie (september t/m
december) en de voorjaarscompetitie
(januari t/m mei).
Vooraf aan elke competitie hebben
verenigingen de mogelijkheid teams aan te
melden. De wedstrijdleider zal deze teams
vervolgens indelen in poules van 4, 5 of 6
teams. Alle teams werken tijdens de
competitie +- 8 wedstrijden af, waarna de
kampioen promoveert en hekkensluiter
degradeert.
Wedstrijden worden gespeeld op de speeltijd
van het thuisspelende team, vaak op
doordeweekse avonden.
Elke aangesloten vereniging bevindt zich in
een straal van 40 km vanaf Den Bosch.

Klassen:
Jeugd:
• U12
• U15
• U18

Senioren:
•A
•B
•C

Kosten:

Classificatiekaart:
€5,- per speler (eenmalig)
Competitiebijdrage:
€17,50 per team per
seizoen

Lage kosten voor speler/
vereniging
Twee aanmeldmomenten
per seizoen
Veelal wedstrijden op
doordeweekse avonden
Maximaal 40km vanaf
Den Bosch

Toernooien
Jaarlijks organiseert de BBF in samenwerking
met aangesloten verenigingen diverse
toernooien waarop dagprijzen en punten voor
een regionale ranglijst te verdienen zijn.
Toernooien die onder de auspicien van de BBF
georganiseerd worden, worden gedurende het
gehele seizoen (september t/m juni) op
zondagen georganiseerd.
Spelers met een BBF-classificatiekaart kunnen
op verschillende toernooien, naast
dagprijzen, punten voor de regionale
ranglijsten verdienen: de Hebris Junior Tour
& de Hebris Senior Tour. Aan het einde van
het toernooiseizoen worden de winnaars van
de tours beloond met mooie prijzen.
De BBF vraagt organiserende verenigingen
niet om een extra contributie, mede
daardoor zijn de inschrijfgelden bij
toernooien georganiseerd door BBF
verenigingen laag.

Het gehele seizoen lang
toernooien spelen
Gevulde toernooikalender
voor jeugd en senioren
Regionale ranglijst voor
jeugd en senioren
Lage inschrijfkosten,
geen extra bondsbijdrage

Actief in de regio
De BBF is, van Veghel tot Hilvarenbeek, actief
op zoek naar partners om het badminton in
de regio beter op de kaart te zetten. Deze
zoektocht heeft onze federatie en de
aangesloten verenigingen de afgelopen jaren
al heel wat mooie projecten opgeleverd.
Organisatie Bossche Badminton Dagen
Samen met de gemeente 's-Hertogenbosch,
Badminton Nederland, Maaspoort Sports & Events &
BCH is onze federatie organisator van de Bossche
Badminton Dagen en de finale van het
Landskampioenschap Eredivisie badminton. We
laten badminton een week lang badminton ademen!
Jeugdplan
Samen met CHESP/Ik Hou Van Badminton is een
jeugdplan opgezet om verenigingen aan te
moedigen hun jeugdafdeling te versterken of een
nieuwe jeugdafdeling op te zetten.
Shuttledeal
Met Hebris.nl is een deal overeengekomen
waardoor bij de BBF aangesloten verenigingen
goedkoper shuttles kunnen inkopen.

BBF partners
•
•
•
•

Hebris.nl
CHESP
IkHouVanBadminton.nl
YONEX

Meer weten?
Hebben wij met de informatie uit deze gids
nog meer interesse weten te wekken? Tof! De
BBF gaat graag in gesprek met iedereen die
meer te weten wil komen over onze federatie
en de bij ons aangesloten verenigingen.
Aarzel daarom vooral niet ons eens te
benaderen voor een bak koffie, wij komen
graag eens langs om te praten over onze
federatie, de sport en uw vereniging/
organisatie.
info@bbfbadminton.nl
www.bbfbadminton.nl

Gezellige, fanatieke
competities
Het gehele seizoen lang
toernooien spelen
Wedstrijden & toernooien
dichtbij huis
Lage kosten voor
verenigingen en spelers
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