
 

AirBadminton voor gemeenten 
 
AirBadminton biedt voor gemeenten en sportserviceorganisaties diverse nieuwe kansen! Door de gloednieuwe 
revolutionaire AirShuttle, nieuwe spelregels en aangepaste veldafmetingen is AirBadminton uitermate geschikt om 
outdoor te beoefenen. Dit betekent dat pleintjes, parken en stadsstranden binnenkort dé locaties zijn waar de 
AirBadmintonners te vinden zijn. Om de kansen voor gemeentes volledig te benutten, bieden wij de volgende 
mogelijkheden: 
 

• Scholing voor buurtsportcoaches 
• Scholenprojecten 
• Structureel verenigingsaanbod 
• AirBadminton Festival 
• Mogelijkheid tot het hosten van eigen evenementen 

 
 
Scholing voor buurtsportcoaches 
AirBadminton kan door buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen e.d. worden ingezet in het onderwijs en bij 
projecten in de wijk om mensen in beweging te krijgen. Badminton Nederland kan een scholing van één dagdeel 
verzorgen waarbij buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen worden geschoold om AirBadminton clinics en 
activiteiten te verzorgen.  
 
Meer weten? Neem contact op met info@airbadminton.nl o.v.v. scholing voor buurtsportcoaches.  
 
 
Scholenprojecten 
Wil je AirBadminton gebruiken om kennismakingslessen op scholen of buitenschoolse lessen te verzorgen? 
Badminton Nederland biedt verschillende mogelijkheden: 

ü Het kopen van materialen via www.shop.airbadminton.nl. Het is ook mogelijk om materiaal te huren. Neem 
hiervoor contact op 

ü Ondersteuning in contact met lokale verenigingen om de lessen samen mee te verzorgen.  
ü De eerder genoemde AirBadminton scholing 
ü Een clinicformat en tips en trics voor je AirBadminton training 
ü Promotiematerialen  

 

Meer weten? Neem contact op met info@airbadminton.nl o.v.v. scholenprojecten.  
 

 

Structureel AirBadminton verenigingsaanbod 
AirBadminton biedt ook mogelijkheden om lokale verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwend 
aanbod en het aanspreken van nieuwe doelgroepen. Bijvoorbeeld door het in de zomer op een vaste dag buiten te 
spelen in een park, op een (stads) strand of bij een beachlocatie in de buurt. Er zijn hiervoor verschillende 
mogelijkheden: 
 

ü Het kopen van materialen via www.shop.airbadminton.nl voor een speciaal tarief voor BNL verenigingen.  



 

ü Een AirBadminton scholing voor verenigingstrainers  
ü Trainingsinhoud en tips en tricks voor de AirBadminton training 
ü Vermelding van het aanbod op www.airbadminton.nl  

 
Badminton Nederland helpt lokale ondersteuners graag om in contact te komen met verenigingen.  
 
Meer weten? Neem contact op met info@airbadminton.nl  
 
 
AirBadminton Festival 
Badminton Nederland heeft in 2019 12 Badminton Festivals georganiseerd ter promotie van (Air)Badminton. Ook 
gemeentes kunnen een Badminton Festival organiseren ter promotie van sport en bewegen. Dit kan zowel groots 
als kleinschaliger. Badminton Nederland heeft verschillende pakketten samengesteld om als gemeente een 
Badminton Festival te organiseren.   
 
Onderstaand vind je de verhuurmogelijkheden: 
 

 
De huurtermijn is per week, wil je voor een langere periode huren of een pakket op maat samenstellen? Neem dan 
contact op via info@airbadminton.nl. 
 
 
Hosten van een Badminton Nederland evenement 
Naast het ondersteunen van lokaal georganiseerde AirBadminton activiteiten organiseert Badminton Nederland ook 
eigen Badminton Festivals en AirBadminton toernooien/evenementen. Indien je interesse hebt om een van deze 
evenementen in je gemeente plaats te laten vinden, komen we graag met je in contact! Mail hiervoor naar 
info@airbadminton.nl. 
 

Basispakket Totaalpakket 

ü 4 velden + Netten 
ü Rackettas (25 rackets) 
ü Clinic + Toernooiformat 
ü Draaiboeken 
ü Standaard marketingmateriaal  

ü 4 velden + Netten 
ü AirShuttles (10 AirShuttles) 
ü Rackettas (25 rackets) 
ü Clinic + Toernooiformat 
ü Draaiboeken 
ü Standaard marketingmateriaal 
ü Boarding per 2 velden 
ü Shuttletent 
ü AirBadminton Games 
ü Hulp bij vergunningsaanvraag 
Gepersonaliseerd marketing materiaal voor kostprijs 
 

Kosten                   €  199,-* 
Introductieprijs 2020      €   99,-* 

Kosten                  € 1.950,-* 
Introductieprijs 2020    € 999,-* 

*exclusief verzendkosten *excl. vervoer en verzekeringen 


