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Inleiding 
Dit is het beleidsplan van Hockeyclub Hellendoorn-Nijverdal, oftewel: HCHN. Hierin staan de ambities 
en doelstellingen van de vereniging beschreven.  Dit beleidsplan wordt gebruikt als uitgangspunt 
voor het uitvoeren van de activiteiten binnen de club. Met het beleidsplan waarborgen we de 
continuïteit van de vereniging.  

Weliswaar zijn veel situaties tijdsgebonden, maar het plan is zodanig geformuleerd dat de richtlijnen 
daar zo min mogelijk van afhankelijk zijn. Structurele wijzigingen in de toekomst als gevolg van niet 
voorziene omstandigheden zijn daarom niet uitgesloten. 

Het beleid is erop gericht om de missie van HCHN in de breedste zin van het woord uit te dragen. 
Onze missie is: 

‘Wij zijn een vereniging waar hockey de verbindende factor is, waar we hockey bieden voor alle 
leeftijden, waar talent zich kan ontwikkelen, een vereniging die in alle opzichten gezond is en een 
warme ontmoetingsplek biedt voor onze leden, toeschouwers en vrijwilligers.’ 

Vanuit een strategiesessie met de KNHB en vrijwilligers uit alle geledingen van HCHN zijn de 
belangrijkste doelstellingen voor de invulling van het meerjarenbeleidsplan bepaald. Deze 
doelstellingen zijn bepaald aan hand van de viert thema’s die de KNHB heeft opgenomen in haar 
meerjarenbeleidsplan, te weten: Leven lang hockey, maatschappelijke impact, ambities en 
toekomstbestendige financiën. 

De volgende doelstellingen heeft HCHN zich gesteld om de komende jaren uit te voeren: 

Een leven lang hockey: 
1. Ons doel is om iedereen een uitdaging te bieden op eigen niveau; 
2. Ons doel is om de meidenlijn na het seizoen 2015-2016 in alle leeftijdscategorieën dubbel te 
hebben gevuld; 
3. Ons doel is om de huidige jongensteams te behouden en om ieder jaar een nieuw jongens F team 
op de starten (aanvulling van onderaf); 
4. Ons doel is om na het seizoen 2015-2016 het aantal vrijwilligers te hebben verdubbeld ten 
opzichte van begin seizoen 2014-2015; 

Maatschappelijke impact: 
1. Ons doel is om de leden, vrijwilligers en ouders van leden loyaler te laten zijn naar HCHN toe en dit 
uit te dragen naar de maatschappij. Hiermee zorgen we ervoor dat onze stakeholders (deze leden, 
vrijwilligers en ouders) de missie van de vereniging ook buiten de vereniging toe uit dragen om zo 
een grotere maatschappelijke impact te creëren. We gaan de klantenloyaliteit (netto promotie score, 
NPS) bepalen bij basis- en middelbare scholen, de gemeente en het bedrijfsleven / sponsoren  om 
vervolgens te zorgen dat de wordt vergroot in de komende vijf jaar; 

Ambities: 
1. Ons doel is om voor alle 11-tallen een trainer/coach combinatiefunctie te hebben die voor de 
wedstrijden wordt ondersteund door een manager; 
2. Ons doel is om vrijwilligers in alle geledingen te hebben opgeleid en staan, waar nodig, onder 
toezicht van andere (hoger) gecertificeerde vrijwilligers (denk aan trainers, coaches en 
barvrijwilligers); 
3. Ons doel is om op zeer regelmatige basis in de media te komen waarin de missie van HCHN wordt 
uitgedragen; 
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Financiën: 
1. Ons doel is om de exploitatie van HCHN minimaal neutraal houden met drie inkomensstromen, 
contributie, baromzet en sponsoring / subsidies; 
2. Ons doel is om grote investeringen / projecten te financieren met eigen middelen; 
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Organisatiestructuur en functies: 

Het bestuur 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 tot 7 personen. Daarvan vormen de voorzitter, secretaris 
en penningmeester het dagelijks bestuur. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de 
statuten van de vereniging. Het bestuur is belast met de uitvoering van de door de Algemene 
Ledenvergadering genomen besluiten en is bevoegd te handelen binnen de door de ALV jaarlijks 
vastgestelde begroting en het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de diverse, onder het 
bestuur ressorterende commissies. 

De taakverdeling 

De voorzitter:  
de voorzitter van de vereniging heeft drie belangrijke taken: inhoudelijk leiderschap, externe 
gerichtheid en vertegenwoordiging en het intern managen van de organisatie. Een groot deel van de 
voorzittersfunctie is het vertegenwoordigen van de vereniging richting 
stakeholders/belanghebbenden  zoals de gemeente, KNHB, sponsoren en andere verenigingen. 
Verder leidt de voorzitter de vergaderingen en stelt de agenda voor de vergaderingen vast. Bij 
afwezigheid van de voorzitter zal de vice-voorzitter deze taak op zich nemen. Binnen HCHN is de 
voorzitter ook verantwoordelijk de volgende commissie:. 

 PR-/communicatie commissie 

De secretaris:  
De secretaris heeft binnen het bestuur een aantal taken: zorgen voor correcte notulen, actielijsten, 
besluiten, administratie en archivering. Een belangrijke taak is het in- en uitschrijven van leden, de 
ledenadministratie. De secretaris  notuleert de maandelijkse bestuursvergaderingen, alsmede de 
Algemene Ledenvergadering. Daarnaast bewaakt de secretaris of de plannen corresponderen met de 
uitgangspunten  van de vereniging en bewaakt zij de procedures en besluitvormingsprocessen. 

Daarnaast voert  de secretaris  correspondentie, heeft de zorg voor de postbus en probeert in te 
schatten voor welk bestuurslid de post bestemd is, alsmede de urgentie daarvan.  

Voorts onderhoudt de secretaris contacten met de gemeente over het vergunningenbeleid en 
andere zaken die de club aangaan. De secretaris is verantwoordelijk voor de : 

 ledenadministratie 

De penningmeester:  
De penningmeester beheert de gelden en geldwaarden van de vereniging. Zijn taken omvatten 

● financiële planning (waaronder het opstellen van een begroting)  
● financiële administratie en verantwoording 
● tijdig betalen van facturen en declaraties  
● incasseren van contributies en sponsoropbrengsten 
● maken van facturen in verband met geleverde prestaties 
● Opstellen van voortgangsrapportages naar het bestuur over de tussentijdse financiële 

situatie 
● Opstellen van relevante financiële stukken waaronder de jaarrekening 

 
Jaarlijks worden de financiële gegevens ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.   
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Bestuurslid Hockeyzaken: 
De organisatie voor de hockey technische zaken wordt behartigd door het bestuurslid hockeyzaken. 
Hieronder functioneren diverse commissies en personen: 

 Technische commissie voor de elftallen vanaf de C-jeugd. Bestaande uit 2 personen die veel 
tijd en energie dit jaar in communicatie en selectie hebben gestoken. 

 Jongste Jeugd commissie voor de basisschool jeugd (stars tm D elftallen). 4 ouders die als 
coördinator functioneren, 1 ouder die de evenementen organiseert en een technisch 
specialist (tevens trainerscoördinator). 

 Trainerscoördinator, trainingsmaterialenbeheerder en opleider 

 Keepersmaterialenbeheerder (wordt gezocht naar een nieuw persoon) 

 Kledingbeheerders 

 Arbitragecommissie 

 Wedstrijdsecretaris  

In samenwerking met de Technische Commissie analyseert hij wedstrijden, organiseert 
bijeenkomsten voor trainers en coaches en hij deelt de teams in, in diverse klassen. Dit na nauw 
overleg met trainers/coaches. Voorts is hij belast met de aanschaf, onderhoud en toezicht op 
materialen, bijv. keepersuitrusting, trainersuitrusting,  ballen en sticks. Het bestuurslid hockeyzaken 
zorgt voor duidelijke procedures voor aanvraag van de materialen. 

Het bestuurslid hockeyzaken draagt de zorg voor goed opgeleide scheidsrechters en tevens de 
begeleiding van deze scheidsrechters. In het bijzonder speelt daarbij thans het arbitragebeleidsplan 
van de KNHB, waarin nog veel meer dan in het verleden de nadruk wordt gelegd op het belang van 
goede scheidsrechters.  

Voorts is hij verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat: de indeling van de wedstrijden op de 
diverse wedstrijddagen en de communicatie hierover met de KNHB, de districten en andere 
verenigingen. Het bestuurslid hockeyzaken heeft een aantal commissies onder zich om de genoemde 
taken te vervullen:  

Bestuurslid sponsoring: 
Dit bestuurslid zorgt in samenwerking met de sponsorcommissie voor de sponsoring van de club om 
de opbrengsten van de derde geldstroom gedurende een seizoen te realiseren. Dit bestuurslid werkt 
nauw samen met de penningmeester om deze sponsorinkomsten gedurende het seizoen te 
bewaken. Het bestuurslid sponsoring probeert bij bedrijven de interesse te wekken om bij onze club 
reclame te maken waarvoor een sponsorbijdrage in rekening wordt gebracht. De hoofdmoot vormen 
de bordsponsors. Tegen vergoeding laat HCHN reclameborden vervaardigen met de namen van de 
sponsors erop en deze borden komen langs het veld te hangen voor een aantal jaren.  

Het bestuurslid sponsoring zorgt voor duidelijke richtlijnen waarbinnen sponsorcontracten  worden 
afgesloten en zorgt ervoor dat deze passend zijn bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze 
richtlijnen worden in een bestuursvergadering vastgesteld. Sponsorinkomsten zijn voor de club van 
belang om grotere investeringen te kunnen bekostigen. Dit zijn  investeringen die nodig zijn om de 
accommodatie te onderhouden en investeringen die nodig zijn om als club huisvesting en voldoende 
speelruimte (velden) te kunnen bieden aan het groeiende aantal leden. Het bestuurslid sponsoring 
heeft de volgende commissie onder zich: 

 sponsorcommissie 
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Bestuurslid: Accommodatie: 
Hij is belast met de zorg voor en het onderhoud van de accommodatie. De kleedkamers zijn 
geprivatiseerd. Een belangrijke taak is het  uitvoeren  van werkzaamheden in en rond het 
clubgebouw en het veld (hekwerk, netten, doelen). Deze moeten voldoen aan bepaalde eisen door 
de gemeente en of de KNHB zijn gesteld. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk 
accommodatie. Dit bestuurslid onderhoudt contacten met de leveranciers.  

Het bestuurslid accommodatie communiceert met de gemeente over de bespeelbaarheid van de 
velden. De commissie die onder verantwoordelijkheid van dit bestuurslid vallen zijn: 

 kluscommissie 

Bestuurslid Bar & Evenementen: 
Dit bestuurslid heeft de portefeuille bar & evenementen. In samenwerking met verschillende teams, 
commissies en vrijwilligers zorgt dit bestuurslid voor een goed gang van zaken bij evenementen. Het 
bestuurslid zorgt voor een jaarplanning van de evenementen waarin alle doelgroepen aan bod 
komen. Deze jaarplanning wordt voorafgaand aan de jaarbegroting binnen het bestuur vastgesteld. 
Voor de diverse evenementen worden draaiboeken opgesteld. Het bestuurslid evenementen zorgt in 
samenwerking met de secretaris  voor het onderhouden van contacten met gemeente en politie in 
verband met  vergunningen. 

Daarnaast vallen de kantine en barcommissie onder de verantwoordelijkheid van dit bestuurslid. De 
verantwoordelijkheid betreft  een belangrijke thema dat vanuit overheidsbeleid ook binnen onze 
club aandacht vraagt: het voldoen en behouden van de horecavergunning. Commissies die onder 
verantwoordelijkheid van dit bestuurslid vallen zijn: 

 Barcommissie 

 Diverse toernooicommissies 

 Gedeeltelijk de jongste jeugdcommissie 

De Kerntaken van de commissies 
Om uitvoering van het beleid van de vereniging te vergemakkelijken heeft het bestuur, zoals 
hierboven beschreven, een aantal commissies in het leven geroepen. De commissies werken onder 
verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Aan het begin van het seizoen wordt de commissies 
gevraagd hun jaarplan aan te leveren. Dit jaarplan sluit aan bij de speerpunten binnen de club. De 
plannen worden besproken in en geaccordeerd door het dagelijks bestuur. 

Een aantal commissies vraagt nog om een nadere toelichting: 

Wedstrijdsecretariaat: 
Zorgt voor inschrijving van teams in de competitie, neemt de informatie over van de TC om de 
sterkte-indeling in de gaten te houden. Zorgt (indien nodig) voor verwerking van uitslagen naar de 
KNHB, plant wedstrijden en tijden.  

Technische commissie: 
Is verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding van de teams en is tevens verantwoordelijk voor 
het peil waarop de trainers en coaches functioneren. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor 
ouders, junioren vanaf de C en senioren en coaches. Er vindt derhalve nauwe samenwerking plaats 
met de coördinator die verantwoordelijk is voor de training.  De coördinator overlegt met de overige 
coördinatoren over de plannen voor het seizoen. 
De technische commissie doet een voorstel voor het “beleid tot indeling van teams” aan het bestuur. 
Na vaststelling vindt communicatie binnen de club plaats. Dit gebeurt tijdig doch uiterlijk voor april 
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van het seizoen zodat ouders en leden hierover tijdig zijn geïnformeerd. 
Bij de indeling van teams wordt de input van coaches en trainers betrokken. Voordat teams worden 
vastgesteld vindt hierover ook terugkoppeling plaats naar coaches en wordt eventueel met ouders 
knelpunten besproken. De indeling van de teams is vastgesteld voor het lopende kalenderjaar en 
geeft de betreffende teams op voor de aankomende competitie. Bij de herindeling houdt de tc de 
indeling nauwlettend in de gaten. 

De mensen in de TC en de JJ-commissie zijn met name de aanspreekpunten voor de leden, trainers 
en coaches. Informatie naar en vragen en/of klachten vanuit (nieuwe) leden, trainers en coaches 
worden door deze personen besproken en behandeld. 

Jongste jeugd commissie 
De JJ-commissie houdt zich bezig hockey technische zaken van de jongste jeugd (t/m D). Hierover 
vindt nauwe afstemming plaats met de technische commissie (zie TC) omdat de overgang van teams 
naar elftallen met C categorie moet aansluiten. Vanuit hockey technische zaken wordt ook 
meegedacht met het bestuur over jeugdzaken. De coördinatoren van de commissie hebben contact 
met coaches en ouders ten behoeve van informatie doorstroom, vragen, wensen, klachten etc te 
behandelen. Daarnaast worden via de JJ activiteiten commissie activiteiten voor de jongste jeugd 
georganiseerd. Dit valt onder het bestuurslid evenementen. Voor aanvang van het seizoen wordt een 
activiteitenplan opgesteld met de beoogde activiteiten voor de verschillende doelgroepen. In 
verband met budgetvragen wordt dit in het bestuur vastgesteld 

Arbitragecommissie 
Is verantwoordelijk voor de indeling het peil waarop de spelbegeleiders/scheidsrechters 
functioneren. Binnen HCHN worden leden vanaf de C-jeugd opgeleid tot spelbegeleider. Dit is een 
interne opleiding volgens de regels van de KNHB die leiden tot certificatie. Onze jeugdopleiding en de 
intensieve praktijkbegeleiding op zaterdagen leidt tot goede continuïteit en kwaliteit in de 
wedstrijdbegeleiding. 

Trainer coördinator en opleider 
De trainerscoördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de trainers op het veld. Trainers 
moeten training geven op hun eigen niveau en moeten, waar nodig, worden opgeleid om zich te 
ontwikkelen naar een betere trainer. De trainerscoördinator is verantwoordelijk voor het indelen én 
het ontwikkelen van de trainers. 

Training en keepers materiaal beheerder 
Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer van het hockeymateriaal op de club. Bij de 
seizoenswisseling neemt de beheerder het keepersmateriaal in van de keepers, controleert deze en 
zorgt ervoor dat in het nieuwe seizoen de keepers in goede, veilige kleding in het doel staan. 
Gedurende het seizoen is de materiaalbeheerder aanspreekpunt voor coaches die opmerkingen / 
vragen hebben over het keepersmateriaal. Waar nodig repareert de materiaalbeheerder deze 
materialen of besteld nieuw materiaal. 

In overleg met de technische commissie beoordeelt de materiaalbeheerder het trainingsmateriaal 
van de vereniging. In samenspraak met het bestuur wordt nieuw materiaal besteld om de trainers 
goed te kunnen ondersteunen in hun trainingsactiviteiten. 

Kledingcommissie 
De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding van de vereniging. Dit bestaat 
momenteel uit een standaard oranje shirt. De kledingcommissie zorgt bij seizoenswisselingen voor 
inname van de wedstrijdshirts en geeft deze aan het begin van het seizoen uit aan de coaches. 
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Tussentijds is de kledingcommissie aanspreekpunt voor coaches bij vermissing van kleding. Waar 
nodig bestellen zij nieuw materiaal.  

Kascommissie: 
Is benoemd door de algemene ledenvergadering en voert controle uit over de financiële 
administratie 

Sponsorcommissie: 
Benadert sponsors, sluit sponsorcontracten af namens het bestuur en zorgt voor sponsor activiteiten. 
Deze activiteiten zijn vastgelegd in het sponsorplan.  

PR-/communicatie commissie  
Houdt zich bezig met de communicatie van de hockeyclub. De communicatie tussen commissies, 
leden en vrijwilligers moet transparant zijn en op een eenduidige wijze worden gebracht. De 
commissie beheert dan ook de website en facebook-pagina en zorgt   regelmatig voor vulling van 
website en facebook-pagina. Ook vanuit de PR worden contacten gelegd met regionale media om 
regelmatig in het nieuws te komen om de naamsbekendheid van HCHN te vergroten.  

Barcommissie 
De barcommissie zorgt primair voor het naleven van de horecavergunning waar coördinatie van de 
barbezetting tijdens openingstijden van het clubhuis één van de belangrijkste taken is. De 
barcommissie zorgt voor de inkoop en beheer van drank- en voedselvoorraden. De inkoop moet 
aansluiten bij de richtlijnen in de vergunningen (bijv. m.b.t. verse etenswaren). Ook zorgt de 
barcommissie voor sociale hygiëne en duidelijke aansturing en het op juiste wijze uitvoeren van de 
bardiensten door het maken van procedures en het geven van instructies. De barcommissie komt 
met een voorstel voor de prijzen in de kantine (in overleg met de penningmeester). De prijzen 
worden in een bestuursvergadering door het bestuur vastgesteld. 

Kluscommissie 
Deze bestaat uit enthousiaste leden, oud-leden, ouders, of andere betrokkenen bij de club. Het 
bestuurslid accommodatie zorgt minimaal ieder kwartaal voor een overzicht van klusactiviteiten die 
uitgevoerd moeten worden. Samen met de kluscommissie wordt georganiseerd dat vrijwilligers deze 
klussen uitvoeren zodat de leefbaarheid en conditie van  onze accommodatie op een goed niveau 
blijft. 

Toernooicommissies 
Valt onder het bestuurslid evenementen en draagt zorg voor een goede organisatie van de jaarlijks 
terugkerende toernooien zoals School Hockey Fun games en het BramBerger toernooi. 

Structuur 
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Hockeyzaken 
Bij HCHN willen we dat iedereen kan hockeyen op een manier die plezier geeft in het spel en er voor 
ieder voldoende uitdaging is wat betreft het te behalen niveau. Daarom is de sportcultuur van HCHN 
zowel op prestatie- als op recreatiehockey gericht. 
Daar waar mogelijk vindt een selectie op team niveau plaats en waar niet mogelijk wordt gekeken of 
individuele spelers doorgeschoven moeten worden om de ontwikkeling ten aanzien van hun 
prestaties door te kunnen zetten in een hogere leeftijdscategorie. 

Dit vraagt om een duidelijk beleid ten aanzien van de motieven waarom leden hun (wijze van) sport 
willen (blijven) beoefenen. In het kort en ter verduidelijking wordt nader ingegaan op de (mogelijke) 
hoofdmotieven: 

Plezierig samen bewegen (recreatie-hockey) 
Hierbij spelen sociale motieven een belangrijke rol. Kenmerken zijn: 

 het samen plezier beleven aan deze sport; 

 het (sterk) relativeren van winst en verlies; 

 een matige/geringe trainingsinzet; 

 het accepteren van elkaars mogelijkheden. 

Presteren (prestatie-hockey) 
Het belangrijkste motief is zich (in teamverband) met andere willen meten/vergelijken. Verdere 
kenmerken zijn: 

 het behalen van een goed resultaat staat centraal; 

 een grote trainingsinzet gericht op verbetering (ook van eigen) prestatie; 

 twee of meerdere keren (als team/selectie) per week trainen is normaal; 

 bewust bezig zijn met de sport, zowel individueel als in teamverband; 

 lage acceptatie van elkaars mogelijkheden (voldoen aan selectie-eisen); 

 (nog) leren accepteren van tegenslagen. 

Gezondheid (o.a. trimhockey) 
Hierbij gaat het in eerste instantie om de verbetering van de eigen conditie. Verdere kenmerken zijn: 

 bereidheid tot trainingsinzet op intensief bewegen; 

 plezier beleven aan het samen met anderen bewegen; 

 leggen/onderhouden van sociale contacten; 

 voorbereiding tot overstap naar recreatie-hockey. 

De motieven van de (individuele) leden dienen bij de TC bekend te zijn om een juiste teamindeling 
(gelijkgerichte motieven) te bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de TC met coaches, trainers en 
leden in contact staat. Om voor de toekomst de juiste beslissingen en acties te nemen op het gebied 
van hockeyzaken wordt de huidige en de gewenste situatie beschreven vanuit drie onderwerpen: 

1. organisatie 

2. ledenaanwas en opbouw; 

3. hockeyprestaties; 

4. training- en keepermateriaal 

5. opleidingen.  
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Analyse van de huidige situatie 

Organisatie 
De commissies zijn in het seizoen 2014-2015 aangevuld met nieuwe leden en waren aan het eind van 
het seizoen compleet. Doordat de commissie niet volledig waren in het begin van het siezoen zijn 
enkele taken wat minder uitgevoerd, zoals het opzetten van jaarplan, tijdig uitzetten van 
coachavonden en dergelijke. Wel is de doorstroom van de verschillende personen in de commissies 
steeds beter waardoor kennis en ervaring door kunnen worden gegeven. De oude protocollen zijn 
weer uit de kast gehaald en worden herschreven.  

Dit jaar is er te weinig tijd en aandacht besteed aan het verwelkomen van de nieuwe leden en 
afscheid nemen van vertrekkende leden. Hierdoor is er weinig informatie naar nieuwe leden en 
ouders gegaan en is er weinig feedback gekomen vanuit vertrekkende leden.  

Ledenaanwas en –opbouw 
Op dit moment is er disbalans in :  

1. het leden aantal van senioren/veteranen versus junioren 

2. de verdeling tussen jongens en meisjes 

ad 1: Momenteel is slechts 13,5% van het ledenaantal 18 jaar of ouder. Er is er een heren 
veteranen team, een dames 1 en dit jaar weer een heren 1. Het junioren aantal is de afgelopen jaren 
weer gestegen. Waarvan 29% in de elftallen (C en ouder) en 57,5% van het juniorenaantal in de 
basisschool categorie speelt (D en jonger). 
Hierdoor wordt het veld onevenredig belast. Zaterdag te veel en zondag te weinig. Hockeyen met 
junioren op de zondag is geen optie vanwege de kerkelijke achtergrond van vele leden. Ook qua 
trainingstijd zal het de aankomende jaren met 1 veld lastig worden om de jongere jeugd op een goed 
tijdstip training te kunnen geven.  

Heren 1 is afgelopen jaar weer opgestart en komt uit in reserve klasse. Er zijn het afgelopen jaar veel 
leden bij gekomen. Vooral vanuit oud leden in de leeftijdscategorie 17 tm 20 jaar. 

Op de maandagavond is er de laatste 2 jaar Sevens Oost. Ouders van leden, oud-leden en oud 
hockeyers die in de gemeente Hellendoorn (zijn komen) wonen, spelen 7 tegen 7 één keer in de drie 
weken. Bij het opstarten zijn andere clubs betrokken maar er was geen animo om uit te spelen. De 
heren veteranen hebben hun trainingsavond daarom naar de maandag verplaatst. 

ad 2. Al enige jaren zijn er in de meisjeslijn regelmatig 2 of 3 teams in de jongere categorie. Bij de 
3, 6 en 8-tallen is de instroom groot en heeft tot gevolg dat talentvolle kinderen vanaf jonge leeftijd 
in niveaugroepen ingedeeld kunnen worden. Dit wordt versterkt doordat er gestart is met een Stars 
groep. Kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar. In eerste instantie staat spelen voorop. Spelen met 
ballen, knotshockey maar ook loopvormen en tikspelen met het doel coördinatie te verhogen en te 
wennen aan 60min concentratie. Kinderen die de groep ontgroeien werden doorgeschoven naar de 
pre F groep. Dit zijn kinderen die de F training meedoen maar nog geen wedstrijden spelen. Voor 
kinderen die in de pre F zitten en klaar moeten worden gemaakt voor de competitie zijn onderlinge 
oefenwedstrijdjes gepland. 

Het aantal jongens is erg klein zodat er al jaren een onvolledige jongenslijn is. 74% van het totale 
ledenaantal is dames en slechts 26% heren, waarvan 13,5% onder de 18. Slechts twee jongens 
elftallen en al twee jaar geen jongens A geeft voor individuele jongens die zich aanmelden een slecht 
uitgangspunt tot plaatsing in een team, waardoor we in een negatieve spiraal zijn beland qua 
jongenslijn. Er is gepoogd jongens te werven door bepaalde acties. Maar dat heeft slechts 1 lid 
opgeleverd. 
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Het G-hockey team wat enige jaren heeft gefunctioneerd is samengevoegd met hockeyclub Almelo. 
De jongens spelen en trainen nu volledig bij Almelo. De leden waren veelal (slechts 1 jongen uit 
Nijverdal) niet afkomstig vanuit de gemeente Hellendoorn.  

Teamprestaties  
Bij de meisjeslijn zijn in de diverse categorieën meerdere teams waardoor er een selectie plaats heeft 
gevonden zodat talentvolle speelsters bij elkaar in een team geplaatst werden. Daar waar dit niet 
mogelijk was, werd gekeken of individuele spelers doorgeschoven moesten worden om de 
ontwikkeling ten aanzien van hun prestaties door te kunnen zetten in een hogere leeftijdscategorie.  
Met het groeien van de vereniging zal steeds meer prestatie- en recreatie-hockey zich van elkaar 
gaan onderscheiden vanaf de 8-tallen, omdat er geselecteerd kan gaan worden op team niveau. Om 
de selectie procedure makkelijker te maken is er een Excel bestand gemaakt met macro’s waardoor 
sneller een overzicht wordt verkregen over de teams en de aantallen binnen de teams. 

Bij de jongenslijn loopt dit door elkaar heen door het (te) gering aantal spelende leden. De 
jongensteams krijgen derhalve een breedtesport karakter terwijl er ook jongens binnen deze teams 
zijn die ambiëren om in een prestatieteam te zitten. De club heeft begrip voor de jongens die daarom 
een andere club gaan zoeken om aansluiting te hebben qua niveau in hun leeftijdscategorie. 

Er is momenteel geen dames 2 dit heeft als gevolg voor de dames 1 die in de 3de klas uitkomen dat 
dit team bestaat uit zowel recreatieve- als prestatiespelers. Maar ook tot een noodgedwongen 
inactiviteit van oud Dames 1en 2 speelsters en in een enkel geval tot afhaken/vertrek. Ook heeft dit 
tot gevolg dat de trainingen slecht worden bezocht door de week en dat het team in degradatie 
positie raakte. In deze situatie dient ruim voor het volgende seizoen duidelijkheid te komen. Een 
Dames II mag niet bij HCHN ontbreken!! 

Heren 1 is een gemêleerde groep, komt uit in de reserve klasse en er heerst geen prestatie cultuur op 
dit moment. De trainingen zijn derhalve samen met veteranen en dames 1 en wordt slecht door de 
heren bezocht. 

Training- en keepermateriaal 
Er is de laatste jaren weinig aan materiaal aangeschaft. Op dit moment moeten keepers hun 
materiaal mee naar huis nemen omdat op de club er geen goed systeem is waardoor anderen niet de 
spullen van anderen ongevraagd kunnen lenen. Zowel voor het trainingsmateriaal als het 
keepermateriaal moet een goede oplossing komen zodat het beheer eenvoudiger en zorgvuldiger 
wordt. Eerst moet een goed hok worden gecreëerd dichtbij het veld voor het trainingsmateriaal en 
het keepersmateriaal moet goed worden uitgezocht en de  afschrijving van het materiaal moet 
duidelijk in kaart worden gebracht. Voor de nieuwe teams materiaal worden aangeschaft. Het 
materiaal is op dit moment gedateerd. 

Sinds drie jaar is er een uniform shirt dat door de club wordt beheerd en spelen alle leden in een 
zelfde shirt. De uitstraling is hiermee verbeterd. 

Opleidingen 
De trainersopleiding en trainingen zijn het afgelopen jaar sterk verbeterd. Er is veel tijd gestoken in 
trainers opleiding en de begeleiding en deze is tijdens de training  geborgd doordat er elke avond een 
volwassen trainer aanwezig is die de controle heeft, feedback geeft en zo nodig de inhoud van de 
trainingen bepaalt. Elk jaar zijn  er plusminus 7 avonden om de basis van het training geven te leren. 
Deze opleiding heeft de zelfde inhoud als die van de KNHB HT2 JongsteJeugd. 
Er is een trainers app zodat snel gecommuniceerd kan worden om voor elkaar in te vallen en 
verschillende informatie met elkaar te delen. Tevens is er een Dropbox gecreëerd om de 
trainingsvoorbereiding hierin te plaatsen. De assistent-trainers hebben op deze wijze de 
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trainingsvoorbereidingen en de andere trainers hebben inzicht wat de andere trainer heeft gedaan 
op de andere trainingsavond.  
Bij de jongste jeugd staan de jongste trainers assistenten onder begeleiding van de hoofdtrainer (die 
de opleiding ook verzorgt) die kleine groepjes alleen of met z’n tweeën begeleiden zodat ze langzaam 
in het trainers vak rollen. Deze trainers assistenten krijgen dan het jaar daarop de trainersopleiding. 
De coaches kunnen bij de verschillende avonden aansluiten. Ook zijn er thema avonden en 
spelregelavonden regelmatig voor in het bijzonder voor coaches gegeven de afgelopen jaren. 

De arbitrage heeft voldoende aandacht gekregen. Dit geldt zowel voor het benodigde aantal als (de 
bewaking van) de kwaliteit van de clubscheidsrechters. Zie hiervoor het hoofdstuk arbitrageplan 
Het belangrijkste doel van dit plan was en is het verhogen van de spelregelkennis bij alle (actief) bij 
de hockeysport betrokkenen en het verbeteren van de vaardigheden van de scheidsrechters. Dit 
komt niet alleen het hockeyspel (en dus het plezier daaraan) ten goede, maar vergroot ook de 
acceptatie van beslissingen door de (eigen) scheidsrechters. 

De gewenste situatie 

Organisatie 
Het (kunnen laten) spelen van hockey dient door HCHN blijvend te worden opgevat als een kerntaak. 
Om deze kerntaak te kunnen vervullen is het (meer dan) noodzakelijk op lange termijn te zorgen dat 
de personen en commissies onder het bestuurslid hockeyzaken goed functioneren. Daarbij is het erg 
belangrijk dat er contactpersonen zijn voor ouders, leden, coaches en trainers om de juiste 
informatie te kunnen verkrijgen. Daarbij zijn deze personen ook belangrijk voor een goede opvang 
van nieuwe leden, het ingaan op en verwerken van vragen en klachten van leden, voldoende 
informatie hebben over leden om ze in het juiste team te kunnen plaatsen. 

De ledenadministratie speelt hier een belangrijke rol. Extra informatie dient gekoppeld te worden in 
het ledenbestand. Een handzaam software programma (LISA) zou een verbetering betekenen.  
Degene die de ledenadministratie bijhoudt zal de nieuwe leden moeten verwelkomen met een 
welkomstwoord en het informatieboekje voor de betreffende categorie toezenden.  
De hoofdtrainers moeten worden geïnstrueerd om aspirant leden (degenen die meetrainen) door te 
ven aan de coördinator van de TC of JJ-commissie. Zo kunnen n bij aanmelding het lid en de ouders 
goed worden opgevangen.  
Leden die zich afmelden moeten worden benaderd om de reden van afmelding te achterhalen. Zo 
nodig moet er actie worden ondernomen als de reden verholpen kan worden. 

Ledenaanwas en –opbouw 
Er moet een structureel plan worden opgezet om de jongenslijn te vervolmaken. Het is noodzakelijk 
om een volledige jongenslijn te verkrijgen binnen 4 jaar om het bestaansrecht van heren 1 te 
waarborgen. In dit plan moeten een aantal acties worden ondernomen in samenwerking met de 
jongens die nu lid zijn bij HCHN. Tevens moet het afmelden als lid in de brugklas periode worden 
onderzocht. De werkelijke redenen moeten goed in kaart worden gebracht. 

Gezien de grote inspanning om een G-hockey team te realiseren en de kleine animo voor zo’n team 
vanuit de gemeente Hellendoorn zal op korte termijn hier geen reden toe zijn om dit team wederom 
leven in te blazen. Ook het organiseren van bedrijfshockey is voor alsnog geen issue. Wel kan de 
behoefte en mogelijkheden (haalbaarheid) tussentijds worden onderzocht.  

Daarin tegen is het wel van belang om het Sevens Oost verder te ontwikkelen. De frequentie van de 
maandagavond kan omhoog, een vaste trainer kan de training/spelavond begeleiden en een 
contributie (zonder KNHB afdracht) kan hiervoor worden geïnd. De organisatie wordt hierdoor 
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minder belastend en het hockeyvermogen gaat omhoog. Hierdoor levert HCHN ook een bijdrage aan 
de fitheid/gezondheid preventie van de gemeente Hellendoorn. 
Door af en toe op de zondag een wedstrijd te plannen met de trainingsleden wordt er gekeken of dit 
een stimulans kan zijn om een extra veteranen team te verkrijgen. In elk geval is het voor de heren 
veteranen mogelijk op deze manier aanwas te creëren, met als bijkomend effect dat de gezelligheid 
op de zondag verhoogd wordt en er meer kader verkregen kan worden voor de diverse commissies 
en bestuur. 

Teamprestaties 
Kijkend naar de (nabije) toekomst zal het beleid gericht moeten zijn op het meer lijn brengen in de 
sportieve gerichtheid (lees motieven) van de spelende leden. Dit houdt in dat onderscheid gemaakt 
dient te worden in: 

 prestatie-teams (H-1/D-1; M A-1; M B-1; M C-1; M D-1); 

 breedte-teams (voor alsnog J A-1; J B-1; J C-1; J C-1 en 2de en 3de elftallen in de meisjeslijn en 
stars); 

 recreatie-teams (H-2/D-2; veteranen teams) 

 trimhockey/ Sevens Oost ook op de zondagen. 

Onder breedte-team wordt verstaan een team, samengesteld uit spelers/speelsters, die zo goed 
mogelijk proberen te hockeyen, maar gelet op hun capaciteiten (nog) niet in aanmerking komen voor 
(selectie in) een prestatie-team. Of er zijn onvoldoende leden om een selectie team te kunnen 
opzetten. Duidelijk is dat de invoering van vorenstaand beleid mede wordt bepaald door de toename 
van het aantal spelende leden. 

HCHN dient zich een ambitie aan te meten. In sportief opzicht dienen zowel Heren 1 als Dames 1 
minimaal te spelen in de 3e klasse KNHB. Het uitkomen in de 3de klasse voor heren 1 en dames 1 
heeft de voorkeur omdat we op die manier leden nog kunnen vasthouden als ze gaan studeren. Ook 
heren 2 en dames 2 hebben een soortgelijk effect omdat dit teams zijn die meer voor de gezelligheid 
bij elkaar blijven en trainen door de week geen must is. Door meer teams op de zondag te laten 
spelen zal het zondag karakter veranderen. Het wordt veel meer een meetingsplace terwijl nu vaak 1 
team alleen op zondag thuis speelt. 

Standaardteams (Dames 1 / Heren 1) zijn het (ook sportieve) visitekaartje van de club. Het ontbreken 
van een standaardteam heeft niet alleen een negatieve invloed op de werving/behoud van leden en 
sponsoren, maar ook op de onderliggende teams. Immers, het kunnen spelen in een standaardteam 
is voor menig sporter en met name voor de jeugd het ultieme sportieve (eind)doel. 

Dat betekent dat in de meisjeslijn het eerste team het hoogst haalbare nastreeft:1ste klasse; 
subtopklasse en regionale topklasse.  

De trainers –en coachkosten van de eerste teams zullen hoger liggen naarmate de ambitie van de 
teams hoger is. Ervan uitgaande dat de ALV vorenstaande ambitie heeft onderschreven, zullen de 
leden van deze teams en/of de club moeten accepteren dat deze kosten hoger zijn en dat een groot 
deel van de  financiële middelen zelf opgebracht dienen te worden. Of door contributie verhoging 
voor de 1ste teams, of door de clubkosten te verlagen door onbetaald klussen te verrichten die de 
club geld bespaart en of sponsoring te zoeken voor het bereiken van dit doel. Op deze wijze kan 
binnen HCHN een sportcultuur (identiteit) worden bereikt, die weliswaar gericht is op prestatie en 
fair-play (gaan voor de sportieve overwinning), maar ook en vooral borg staat voor het plezier 
beleven aan de hockeysport. 
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Hierbij zij opgemerkt, dat het voren aangegeven onderscheid in teams niet van toepassing kan zijn 
voor de jongste jeugd tot het 8D-niveau. Voor deze categorie dient het aanleren van de technische 
vaardigheden (basis van de hockeysport) het gehele jaar door voorop te staan. De mogelijkheid om in 
de zaal te trainen voor de jongste jeugd (lees basisschool) is daarom een must. 

Voor de standaard teams dienen trainers/coaches beschikbaar te zijn met voldoende hockeykennis 
en -ervaring. Zo nodig moeten deze extern geworven worden. De aan te trekken externe 
trainer/coach dient zich tevens op te stellen als adviseur van de TC bij o.a. het opstellen van een 
totaal trainingsplan voor HCHN en selectie. Voor de jeugdteams gaat de voorkeur uit naar een goed 
spelen jeugd lid die naast het coachen ook training geeft in combinatie met een van de ouders die de 
organisatie voor het coachen op zich neemt. Dit jeugdlid zal begeleid dienen te worden door 
bijvoorbeeld de trainerscoördinator of een ervaren trainer. 

Voor beide standaard teams en de hoog spelende jeugdteams dient naar een teamsponsor te 
worden gezocht om, door uniform tenue, ook uiterlijk als team (visitekaartje van de club) op te 
(kunnen) treden.  

Training en keepersmateriaal  
Keepers en trainingsmateriaal moet op orde worden gebracht enerzijds door de opbergfaciliteiten te 
verbeteren als het materiaal structureel te beheren en in de begroting hiervoor aanschaf en 
afschrijvingskosten te reserveren. 

Daarvoor moet een goed hok worden gecreëerd dichtbij het veld voor het trainingsmateriaal en het 
keepershok moet worden aangepast. Hierdoor zal het beheer eenvoudiger en zorgvuldiger worden.  
Daarnaast moet het keepersmateriaal jaarlijks 2x goed worden geïnventariseerd of er voldoende 
goed materiaal is voor de teams. Aan de hand van een beheerlijst moet het onderhoud en nieuwe 
aanschaf worden gerealiseerd. 

Daarnaast moet de persoon die verantwoordelijk is voor dit materiaal aanspreekpunt zijn voor de 
keepers om tijdens het seizoen mankementen te kunnen melden en zo nodig op lossen. 

Opleidingen  
Elk jaar dienen de beginnende trainers de interne trainersopleiding te volgen. Naar gelang de 
mogelijkheden kan dit worden vervolgd met thema avonden binnen de club en /of  een  
vervolgopleidingen buiten de club. De opzet om jonge trainers naast ervaren trainers op elke avond 
te plaatsen moet worden doorgezet. 

Ook coaches dienen worden geschoold en zo nodig tijdens wedstrijden worden begeleid om de 
kwaliteit van het hockey en het spelplezier te verhogen. 

Het beleid dient gericht te zijn op een (gekwalificeerde) coach voor elk team, waarbij coach en 
trainer geregeld (eens per 8 weken) overleg hebben over de voortgang van het team. 

Het arbitragebeleid moet worden voortgezet en derhalve is het nodig om de 
scheidsrechterscommissie uit te breiden. 

Acties 

Organisatie 
 Om een duidelijk beeld te hebben wat er allemaal wordt georganiseerd en de organisatie te 

verlichten een overall jaarplan voor hockeyzaken opzetten:  

 commissie overlegmomenten, 
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 coachavonden,  

 opleidingen,  

 maak kennis met hockey,  

 evenementen, 

 Sevens Oost. 

 Een bestuurslid, die belast is met de portefeuille hockey-technische zaken, die op zijn/haar 

beurt voorzitter is van de Technische Commissie (T.C.) plant eenmaal per jaar een overleg met 

alle leden van hockeyzaken om zodoende voldoende afstemming te hebben binnen de 

hockeytechnische aspecten. 

 Inplannen van bijeenkomsten voor de TC en JJ-commissie apart (minimaal 4x per jaar) om de 

actiepunten voor het seizoen te bespreken en taken te verdelen. Het seizoen dient aan het 

eind te worden geëvalueerd en het nieuwe seizoen weer voorbereid. 

 Een overleg inplannen tussen trainers onderling en tussen trainers en coaches. 

Ledenaanwas en –opbouw 
Ten aanzien van : 
1 Jongenslijn: 

 In samenwerking met de jongens activiteiten bedenken om nieuwe jongens leden te 

verkrijgen; 

 Actief scholen benaderen om clinics te geven tijdens gymlessen, naschool op het schoolplein 

of op het hockeyveld; 

 Schoolvakantie hockeyactiviteiten organiseren bijvoorbeeld broertjes dag, wijk/vriendjes dag 

of speciale trainingen voor leden (tegen betaling); 

 Omnigroep opzetten samen met de betreffende verenigingen en eventueel met de 

kinderopvang (2x 8 weken hockey en tennis, 2x 8 weken volleybal met basketbal en afsluiting 

omnidag); 

 Omliggende clubs benaderen om te kijken of aanvulling verkregen kan worden voor jongens, 

zodat jongens meer in hun leeftijdscategorie ingedeeld kunnen worden. Deze actie dient op 

korte termijn door de TC te worden uitgevoerd voor aankomend en volgend seizoen. 

2 Trainingsleden en senioren 

 Verzoek tot ‘samen uit samen thuis’ op de zondag; 

 Sevens Oost trainingen plannen voor het aankomende seizoen en een contributie bepalen; 

 Enkele zondagen (als mogelijk wanneer heren 1 en dames 1 thuisspelen) plannen waar 7 

tegen 7 wordt gespeeld met een hapje en een drankje. Voor deze wedstrijden oud leden 

benaderen die in de nabije omgeving wonen. 

Teamprestaties 
 Inschrijving van heren 1 en dames 1 in de standaard klasse door A junioren door te schuiven 

om zodoende de elftallen van voldoende kwaliteit te voorzien; 

 Teams selecteren in de categorieën waar 2 of meer teams uitkomen 

 Een trainingsschema opstellen waarin elk team krijgt 2x in de week training krijgt; 

 Verplichten om de trainingsvoorbereidingen in Dropbox te plaatsen; 

 Oefenwedstrijdjes voor de Pre F groep organiseren; 
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 Thematrainingen op competitieloze zaterdagen, zondagen of in vakanties extra trainingen voor 

de junioren tegen betaling verzorgen; 

 Voor elk junioren team een ouder benaderen die samen met een ouder junior of jonge senior 

het team begeleidt. Het spelende lid heeft dan de taak om de hockeytechnische begeleiding 

op zich te nemen en de ouder heeft dan meer de organisatorische taak; 

 Voor de teams die in een hogere klasse uitkomen worden trainers en/of coaches gezocht met 

meer knowhow. Deze personen kunnen een hogere vergoeding krijgen. Met de 

penningmeester moet dan gezocht worden naar middelen. Deze middelen zullen door de 

teams zelf moeten worden opgebracht. Op korte termijn zal dit moeten worden opgebracht 

door eigen initiatieven zoals broodjes verkopen, werken met het team bij derden, training 

geven waarbij de vergoeding wordt gebruikt voor de hogere kosten of teamsponsors. Op 

langer termijn zal moeten worden bekeken of prestatieteams meer contributie moeten gaan 

betalen. Dit zal de ALV worden voorgelegd; 

Training en keepersmateriaal  
 Nieuwe keepersmaterialen-beheerder installeren en werkwijze bepalen; 

 De keepersmaterialen-beheerder gaat per omgaande het materiaal inventariseren, te 

behouden materiaal merken en op lijsten plaatsen zodat afschrijving en aanschaf inzichtelijk 

worden. Naar aanleiding van de teamindelingen het nodige materiaal per team klaar leggen en 

een lijst opstellen voor te bestellen materiaal in overleg met de TC en JJ commissie. 

 Het keepersmaterialenhok creëren met afgesloten kluisjes zodat de keepers hun materiaal op 

de club kunnen achterlaten en alleen de keepers bij hun eigen spullen kunnen. 

 Een trainingsmaterialenhok aanschaffen om die dicht bij het veld te kunnen plaatsen met voor 

alle trainers een winkelkarretje om de materialen op het veld te kunnen verplaatsen. 

 De oude doelen verbouwen tot lage 6- en 8-tal doelen. 

 Aanschaf van klein materiaal, bouncer en maken van rebound bord. 

 Op zoek gaan naar een sponsor zodat elke trainer een wind- en waterafstotend jack krijgt met 

logo van HCHN. 

Opleidingen  
 1 à 2x jaar bijeenkomst met de hoofdtrainers (elke avond 1) om het jaarplan te bespreken en 

bepalen; 

 Opleidingsavonden in plannen voor de basis van het training geven; 

 Opleidingsavonden voor beginnen de coaches organiseren (beginnende trainers kunnen 

aanhaken); 

 Thema avonden (speciale onderwerpen of vernieuwingen bij hockey) organiseren voor de 

gevorderde trainers, coaches en/of ouders; 

 Scheidsrechterscommissie uitbreiden zodat de begeleiding op het veld gewaarborgd blijft. 
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Financiën 

Analyse huidige situatie 
Als we de jaarrekening 2013-2014 in ogenschouw nemen zouden we op het eerste oog kunnen 
concluderen dat HCHN een vereniging is die haar huishoudboekje redelijk goed op orde heeft. We 
gaan er dan wel van uit dat de huidige situatie ook de toekomstige zal zijn. Het boekjaar sloot op 30 
juni 2014 met een tekort van €713,=. Contributies en subsidies waren (net) niet voldoende om de 
exploitatie sluitend te krijgen.  

Het eigen vermogen bedraagt per eind boekjaar van ruim € 85.620,=. Ook vanuit dit gezichtspunt lijkt 
er oppervlakkig gezien niets aan de hand. Toch zijn er enkele zorgelijke punten te distilleren uit de 
cijfers. 

De grootste zorg zit in de aanname “dat de huidige situatie ook in de toekomst zal voldoen” terwijl 
we zeker weten dat deze aanname niet klopt. Stilzitten en doorgaan zoals we tot nu toe deden is dus 
op termijn dodelijk voor de financiën van onze vereniging en daarmee een gevaar voor het 
bestaansrecht van HCHN. 

Voor de financiële huishouding zit de uitdaging er dus in om aansluiting te vinden met de 
ontwikkelingen binnen de vereniging en ervoor te zorgen dat de ambities en ontwikkelingen ook 
financieel waargemaakt kunnen worden. Dat dwingt ons om na te denken hoe de toekomstige 
situatie er dan zal uitzien. Zoals het er nu naar uitziet  is het bijna zeker dat het ledenaantal in de 
toekomst groter zal zijn dan nu. Welke uitdagingen brengt ons deze wetenschap op dit moment? 

1.  De  exploitatie zoals tot nu toe gevoerd, is net dekkend met het huidige ledenaantal. Groei 
brengt investeringen met zich mee, investeringen in middelen (bijv. hockey uitrustingen) en 
kosten voor trainers. De huidige inkomsten, inclusief subsidies en sponsoring, zijn net 
voldoende. Logisch is te veronderstellen dat bij groei van leden ook de bedragen voor 
subsidies en sponsoring op zijn minst evenredig zullen moeten stijgen. 

2. Als er een activiteit zou zijn waar alle leden bij elkaar zouden moeten komen, zijn de  
facilitaire voorzieningen volstrekt ontoereikend. Ons clubhuis is er niet op berekend om 280 
personen te huisvesten. Bij groei zal dit probleem alleen maar grotere zijn. Alleen al dit feit 
maakt het waarmaken van een aantal van onze kernwaarden lastig (veiligheid, gezellig samen 
zijn, welkom zijn). We hebben het dan nog niet over de kwaliteit van de facilitaire 
voorzieningen. Deze is ook niet meer van deze tijd. 

3. De veldbezetting bereikt of heeft het maximaal toelaatbare al bereikt. Door ledengroei 
(actief en passief) zal het probleem verergeren. Met actieve groei wordt bedoeld het actief 
werven van leden door middel van campagnes, met passief wordt bedoeld dat het 
ledenaantal ook zonder ledenwerfcampagnes een stijgende lijn vertoont. Kijken we tevens 
naar de ideële doelstelling dat we een laagdrempelige vereniging willen zijn die voor alle 
maatschappelijke lagen toegankelijk moet zijn, eventueel met een subsidiestroom voor de 
minder draagkrachtigen, dan remt de huidige capaciteit ons in het behalen van de 
doelstelling groei en laagdrempeligheid. We gaan er hierbij van uit dat momenteel de lagere 
inkomensgroepen niet in voldoende mate onderdeel uitmaken van onze vereniging.  

 Ondanks het feit dat HCHN niet met grote tekorten is geconfronteerd in de afgelopen jaren is 
er ook geen sprake van een groot overschot op de begroting. In feit wordt er in het huidige 
exploitatiemodel te weinig eigen vermogen en liquiditeit gegenereerd om ook in de 
toekomst investeringen te kunnen doen zonder dat het huidige eigen vermogen wordt 
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gesoupeerd. Ook de begroting van het huidige seizoen laat zien dat we net op breakeven 
(opbrengst gelijk aan kosten) uit zullen komen. Voor een commerciële organisatie zou dat 
absoluut onacceptabel zijn. Het verdient de voorkeur om, vanuit financieel perspectief, 
HCHN niet als een vereniging te zien waar het er allemaal wat losser aan toe gaat maar als 
een rendement gedreven bedrijf dat op zijn minst voldoende waarde toevoegt in euro’s om 
ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in mensen en middelen. 

5. De overheid (zowel landelijk als gemeentelijk) trekt zich steeds meer terug als 
subsidieverlener voor verenigingen vanwege het feit dat de overheid zelf de financiële 
huishouding niet op orde heeft. 

Een aantal van bovenstaande onderwerpen hebben betrekking op facilitaire zaken en ook op 
sponsorbeleid. Facilitaire zaken leggen een zware druk op de financiële huishouding van HCHN. 
Daarnaast is het van groot belang dat het sponsorbeleid tot meer inkomsten zal leiden om dat 
huishoudboekje meer ruimte te bieden. Zowel aan de exploitatiezijde als investeringszijde zullen we 
in de toekomst voor grote uitdagingen komen te staan. 

Doelstelling 
De financiële doelstelling zal erop gericht moeten zijn dat de door sportzaken en facilitaire zaken 
gewenste ontwikkelingen (verbeteren en vergroten van de huidige capaciteit) alsmede een 
duurzame financiële exploitatie van de vereniging gewaarborgd is. 

Beleidskaders 
1.  Een gezonde financiële exploitatie van een groeiende vereniging. 

2. Ruimte vinden om investeringen mogelijk te maken. 

3. Opzetten van een fonds om bij te dragen voor leden met financieel minder draagkracht. 

4. Inrichten van effectieve procedures die de financiële beheersing vergroten en monitoring 
mogelijk maken (geen verrassingen) 

 
Ad 1. Een gezonde financiële exploitatie van een groeiende vereniging 

De basis voor een gezond beleid is zuinigheid. Dit vertaalt zich in terughoudendheid bij het 
doen van uitgaven en investeringen en bij elke verzoek af te wegen of de uitgave of 
investering verantwoord is. Budgettair begroten we de inkomsten conservatief en de 
uitgaven wat ruimer (zonder dat deze ruimte automatisch uitgegeven mag worden).  

De reguliere inkomstenstromen moeten voldoende zijn om, ook in de situatie van een 
groeiende vereniging, kostendekkend de exploitatie te kunnen doen. 

Reguliere inkomsten zijn; 

a) Contributies van leden; de contributiebedragen moeten concurrerend zijn met 
andere verenigingen in Hellendoorn en Nijverdal om verloop naar deze verenigingen 
tegen te gaan. Tegelijkertijd zal het grootste deel van de inkomsten uit de 
contributies van leden moeten komen.  

b) Meerjarige sponsorbijdragen; de meerjarige sponsorbijdragen zijn bij het schrijven 
dezes beperkt tot het driejarig contract van de Rabobank West Twente. 
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c) Meerjarige subsidies; Meerjarige subsidies zijn er feitelijk niet, van jaar op jaar wordt 

door de gemeente bekeken hoeveel de vereniging (nog) kan verwachten. Zekerheid 
biedt dit niet. 

d) Inkomsten van de bar; de inkomsten van de bar zouden hoger kunnen worden door 
een evenwichtig prijsbeleid, waar de prijs passend is bij het geleverde product. Naast 
deze financiële benadering ligt hier een kans om onze maatschappelijke functie in het 
kader van alcoholbeleid en jeugd vorm te geven. Goedkoper maken van frisdranken 
en duurder maken van alcoholische dranken kan een stimulerend effect hebben op 
het meer afnemen van frisdranken door de jeugd.  

Door de implementatie van een nieuw kassasysteem per 27 maart 2015 is de 
verwachting dat de inzichtelijkheid op inkomsten en het verloop van de voorraad 
aanzienlijk zal verbeteren. Door middel van te ontwikkelen kengetallen kan 
gemonitord worden of er altijd op de juiste manier wordt afgerekend. 

Uitgaven;  

De uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door trainers, coaches en facilitaire 
voorzieningen. De indruk bestaat dat het kostenniveau acceptabel is, is dit niet met 
zekerheid te zeggen. Benchmarking zou het nodige inzicht hierin kunnen verschaffen, we 
kunne proberen om informatie te verkrijgen over hoe andere vereniging het op de 
verschillen uitgavenposten doen.  

Ad 2.  Ruimte vinden om investeringen mogelijk te maken 

Als het niet lukt om uit de exploitatie voldoende middelen te halen voor de lange(re) termijn 
zullen we naar andere wegen moeten kijken. Een aantal oplossingsrichtingen hierbij zijn; 

a) Een hechte club van sponsoren aan ons binden die zich langjarig committeren om 
een bepaald doel te bereiken, bijv. bouw van een nieuw clubhuis, aanleg van een 
extra veld e.d. 

b) De gemeente nog meer bij ons betrekken en door middel van een effectieve lobby 
trachten een groter deel van het budget van de gemeente vrij te spelen ten gunste 
van HCHN; 

c) Structureel en professioneel benaderen van ideële instellingen op het gebied van 
subsidieverlening van sportverenigingen 

d) Uitgave van ledenobligaties waarbij leden een bedrag aan de vereniging lenen en 
hiervoor een bepaalde vergoeding kunnen behalen. 

Ad 3.  Opzetten van een fonds om bij te dragen voor leden met financieel minder draagkracht. 

In feite gaat het hier om dezelfde activiteit als bij 4.1.2 wordt beschreven. Naast de 
bovengenoemde mogelijkheden is het hier ook mogelijk om beroep te doen uit subsidies of 
fondsen voor maatschappelijke integratie van bepaalde doelgroepen en de gevolgen van 
armoede.  

Ad 4.  Inrichten van goed werkende procedures die de financiële beheersing vergroten en het 
mogelijk maken om op ieder moment te weten hoe de vereniging er financieel voorstaat. 
(geen verrassingen) 
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De noodzaak van goede procedures en het naleven hiervan is het afgelopen jaar een aantal 
keren gebleken. Te vaak komt het voor dat we geconfronteerd worden met onverwachte 
facturen. Het gevoel van “in control” zijn is dan weg.  

Acties 
Uitgaande van het bovenstaande kunnen de volgende acties opgepakt worden. 

1. Een gezonde financiële exploitatie van een groeiende vereniging. 

a) Analyse van de inkomsten van de vereniging en de mate waarin deze zeker zijn; 

b) Mogelijkheden initiëren om de inkomensstroom te vergroten, enkele voorbeelden; 

i. Contributieverhoging 
ii. Vaste sponsoren en subsidienten voor de exploitatie vinden 
iii. Barinkomsten vergroten 
iV. Andere inkomsten genereren door bijzondere activiteiten (bijv. een loterij 

o.i.d.) 
2. Ruimte vinden om investeringen mogelijk te maken 

Planmatig organisaties dan wel vermogende particulieren benaderen om voor een bepaal 
doel te  “sparen” met het bij 4.3.2 geschrevene als richtlijn. 

3. Opzetten van een fonds om bij te dragen voor leden met financieel minder draagkracht. 
Idem 2. 

4. Inrichten van effectieve procedures die de financiële beheersing vergroten en monitoring 
mogelijk maken (geen verrassingen) 

5. Met medewerking van bestuur en relevante commissies een handboek van regels en 
procedures maken om de financiële control te vergroten. Identificeren welke belemmeringen 
er momenteel zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Het is belangrijk om de reden 
waarom we dit doen goed te communiceren zodat er draagvlak ontstaat en het belang voor 
de gehele vereniging wordt in gezien, het is niet omdat het bestuur dit wil voor haarzelf maar 
voor de gehele vereniging.  
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Sponsoring en subsidies 
Met de huidige inkomstenbronnen (ledencontributie en barinkomsten) worden de reguliere kosten 
gedekt. Willen we bovenstaande ambitie waarmaken zullen er extra gelden moeten worden 
gegenereerd, door extra sponsors te werven en het binnenhalen van subsidies. Beide geldstromen 
vallen onder het kopje derde geldstroom. 

In deze nota wordt gesproken over stakeholders en ambassadeurschap. Het begrip sponsor wordt 
daarmee ruimer. Niet een passieve relatie naar elkaar toe maar een actieve relatie wederzijds. Niet 
alleen een bord langs de kant en daarvoor jaarlijks een bedrag betalen. Maar een sponsor die 
regelmatig wordt uitgenodigd om mee te doen aan activiteiten die georganiseerd wordt door HCHN, 
waardoor de sponsor in zijn contacten met anderen HCHN promoot.  

Op grond van de behoefte om extra gelden te werven middels structurele sponsoring en het 
opzetten van incidentele sponsoractiviteiten  en om van onze sponsors ambassadeurs te maken, wil 
het bestuur komen tot een derde geld stroombeleid. 

In het derde geldstroom beleid zal door het bestuur worden vastgelegd hoe sponsors benaderd 
dienen te worden, maar ook door wie en met welk mandaat. Welke tarieven wij hanteren etc. Het 
bestuur realiseert zich dat het opzetten en uitvoeren van dit beleid een heel lastig karwei is: het kost 
veel tijd, veel kennis, tact en geduld. Daarom stelt het bestuur voor om een sponsorcommissie op te 
richten. De leden van deze commissie zullen namens het bestuur als vaste contactpersonen optreden 
naar de sponsors toe. Zij benaderen de sponsors persoonlijk om de binding met de club te 
verstevigen.  

Door de verwachte ledengroei zal de accommodatie uitgebreid moeten worden. Deze uitbreiding zal 
betrekking hebben op een extra veld en een vergroting / vernieuwing van het clubhuis. De kosten 
van deze uitbreidingen vallen niet binnen de huidige exploitatie maar zullen afzonderlijk gefinancierd 
moeten worden. Het gaat dan om enkele tonnen. Om deze opbrengsten te genereren zullen 
specifieke sponsorprojecten opgezet moeten worden om de gewenste resultaten te behalen. 

Beschrijving huidige situatie 
In het seizoen 2009/2010 ontving HCHN structureel aan sponsorgeld € 15.084 (52 sponsors) nu 
ontvangt HCHN € 6850 structureel waarvan € 5000 van de Rabobank (in totaal 11 sponsors). 

Met de Rabobank en Formido is een sponsorcontract opgesteld. Vooralsnog ontbreekt van de andere 
9 sponsors een contract of is het onbekend waar dit contract ligt.  

Momenteel is er geen sponsorcommissie.  

Naast structurele sponsoring is er incidentele sponsoring. Sponsoring van bijvoorbeeld een coach of 
een festiviteit. De sponsoring hiervan wordt over het algemeen opgepakt door steeds andere 
mensen binnen HCHN, wat er toe leidt dat dezelfde bedrijven soms diverse malen per jaar door 
verschillende personen worden benaderd voor sponsoring. Dit leidt er ook toe dat er telkens weer 
nieuwe afspraken worden gemaakt met deze sponsors.  

Gewenste situatie  
Voor komend seizoen 2015/2016 zal er minimaal € 12.000 aan structureel sponsorgeld 
binnenkomen om de exploitatie op orde te hebben. Het streven voor de volgende seizoenen 
is om deze opbrengsten te vergroten naar minimaal € 15.000. 
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Naast deze sponsorinkomsten die ten gunste zijn aan de exploitatie, willen we 
evenementen, specifieke team- of clubactiviteiten gesponsord hebben. Hierdoor zijn 
‘extraatjes’ mogelijk voor activiteiten of producten die niet binnen de exploitatie passen. 
Denk aan extra trainerskosten voor een externe trainer, een goedkope bedrukking van een 
lustrumblaadje of een teamuitje. 

Voor het uitvoeren van dit sponsorbeleid, hanteren we de volgende uitgangspunten: 

A)  Eerst het huis bouwen voordat sponsorcommissie wordt samengesteld   

B Bestuur bepaalt de kaders en de te behalen resultaten, sponsoringscommissie geeft daar 
uitvoering aan; 

C Vast te hanteren prijzen  

D Transparantie over de prijzen 

E HCHN hanteert standaard contracten 

F Contracten worden ondertekend door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur 
van HCHN;  

G Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele sponsoring. Inkomsten 
uit structurele sponsoring wordt gebruikt om de financiële positie van HCHN te versterken. 

H Zowel structurele als individuele sponsoring wordt gecoördineerd door sponsorcommissie 

I Met productsponsoren worden eenmalige producten / activiteiten gesponsord met als doel 
de kosten voor een product of activiteit te sponsoren.  
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Accommodatie 

Analyse huidige situatie 
HCHN beschikt momenteel over de volgende accommodatie elementen: 

 Een volwaardig kunstgrasveld, voorzien van trainingsverlichting en omheining; 

 Een natuurgrasveld ter grootte van circa 1/4 veld; 

 Twee containers voor de opslag van materialen; 

 Een ruimte voor de fietsen 

 Een getegeld terras met onder andere een tweetal tribune bankjes  

 Een clubhuis accommodatie, bestaande uit: 
o Vier kleedkamerruimtes inclusief wasgelegenheid (niet-legionella klaar); 
o Een publieke ruimte inclusief bar; 
o Een keuken en bijkeuken; 
o Een voorraadkamer ten behoeve van de bar en keuken; 
o Een technische ruimte die tevens deels gebruikt wordt als opslag van hockeymateriaal; 
o Een opslagruimte. 

 
De staat waarin de clubhuis accommodatie verkeerd, kan met uitzondering van de in 2014 
geschilderde buitenzijde, matig tot slecht worden genoemd waarbij het legionella-protocol 
onvoldoende wordt nageleefd.  

Elektrische bedrading, energiemanagement etc. in de clubhuis accommodatie zijn de afgelopen jaren 
met goede bedoelingen van allerhande vrijwilligers geëvolueerd, echter er niet beter en 
overzichtelijker van geworden, zo is ook geconstateerd door de elektricien bij de controle van de 
twee meterkasten 

Een zelfde beeld bestaat ook van het actuele bestand aan sleutels; er ligt geen beleid en uitvoering 
achter, waardoor het niet mogelijk is om hier vanuit veiligheidsmanagement passende maatregelen 
te nemen aangezien niet bekend is wie welke sleutels in zijn/haar bezit heeft. 

Recentelijk is 50% van het hekwerk rondom het hockeyveld vervangen inclusief aanslagplanken en 
ballenvanger. 

Daarnaast en passend binnen de missie en hoofddoelstellingen van HCHN om de aankomende jaren 
als vereniging te groeien, kan tevens worden geconcludeerd dat zowel het hockeyveld als de 
accommodatie, capaciteit technisch onvoldoende zijn qua grootte als ook qua kwaliteit.      

De gewenste situatie 
De gewenste situatie betekent dat enerzijds bij een groeiend aantal leden en anderzijds bij de 
elementen van de missie van HCHN (een vereniging voor alle leeftijden, een warme ontmoetingsplek, 
in alle opzichten gezond, om talent te kunnen ontwikkelen), er aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn op het gebied van alle accommodatie-elementen. Denk hier bijvoorbeeld aan het 
toevoegen van veldcapaciteit of een breder inzetbaar clubaccommodatie.  

Vandaar dat het bestuur zich zelf de opdracht heeft gegeven in 2015 om nader verkennend 
onderzoek op te starten voor een tweetal hoofdscenario’s om deze vervolgens voor te leggen aan de 
Algemene Leden Vergadering in september 2015. 
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Scenario 1: Nieuw 

 Realisatie van een extra veld om extra veldcapaciteit te bieden; 

 Realisatie van een nieuw clubhuis die zowel qua kleedruimten als kantine ruimte biedt aan de 
groeiende vereniging 

 Professionalisering van belendende zaken als fietsenstalling en opslag materialen; 

 Verbeteren gebruiksmogelijkheden van het terras om grotere betrokkenheid tussen het 
hockeyveld en het clubhuis te creeëren; 

 Andere bestemming bepalen van huidige natuurgrasveldje; 

 Nieuw sleutelbeleid en -management.  
 
Scenario 2: Upgrading 

 Realisatie wedstrijdverlichting bij het huidige hockeyveld; 

 Upgraden van huidige natuurgrasveldje inclusief doelen om te voldoen als inloop- en inspeelveld; 

 Herinrichting van containeropslag door toevoeging van extra capaciteit waardoor ruimtes in 
clubgebouw worden ontlast; 

 Herinrichting fietsenstalling;  

 Volledige renovatie van de kleedkamerruimtes inclusief legionella-klaar maken van was- en 
douche gelegenheid; 

 Publieke ruimte clubgebouw voorzien van nieuwe elektrische bedrading, LED-verlichting en 
audiovisuele ondersteuning; 

 Renovatie van keuken en bijkeuken teneinde bar-omzet te vergroten en multi-inzetbaarheid 
clubgebouw te vergroten; 

 Alle sloten vervangen zodat nieuw sleutelbeleid en –management kan worden ingevoerd. 

Te ondernemen acties in 2015 
Naast de uitwerking van beide scenario’s, zijn de navolgende acties op korte termijn benoemd. 

 Realisatie van een vrijwilligers klus team van minimaal 4 personen voor eind april 2015, die 
zelfstandig en met een door de penningmeester geaccordeerd mandaat (kleine) 
onderhoudsactiviteiten aan en rondom het clubhuis en belendende zaken uitvoeren; 

 Realisatie van een vrijwilligers veld onderhoud team voor eind mei 2015 die twee-wekelijks het 
onderhoud (vegen en ontbladeren) aan het hockeyveld voor hun rekening nemen (inclusief 
omheining en vlaggen); 

 Realisatie van een vrijwilligers hockeypark team voor eind mei 2015 dat de terrassen ontalgt, 
onkruid vrijmaakt en deels opnieuw veilig erin legt, de fietsenstalling opnieuw indeelt en de 
container opslag opnieuw inricht en onderhoudt.   

Legionella protocol 
In het kader van legionella preventie dienen de volgende beheersmaatregelen plaats te vinden. 

 Eenmaal per jaar het water laten bemonsteren door een gecertificeerd laboratorium op 
aanwezigheid van de legionellabacterie; 

 Jaarlijks de watertemperatuur van de boiler controleren. 

 Bij aanvang van vakantieperiode (zowel zomer als winter) de waterleidingen afsluiten en 
aftappen.            

 Daags voor de aanvang van activiteiten de leidingen gebruik gereed maken door: 
1. Koud watertappunten circa 5 minuten doorspoelen 
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2. Warm waterinstallatie, warm watertemperatuur controleren met behulp van  de bypass 

leiding de warmwaterleidingen desinfecteren met water van 70 graden Celsius of 
warmer, met behulp van de pvc buis die onder de douchekop wordt geplaatst, elke 
doucheknop doorspoelen. 

3. Dit desinfecteren dient ook te gebeuren als de douches langer dan 1 week niet gebruikt 
zijn. Zie logboek (in de boilerruimte). Het logboek dient ingevuld te worden door diegene 
die doorspoeld en/of desinfecteert. 

Brandveiligheid 
 Jaarlijks dient de brandblusser gecontroleerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. 

 Jaarlijks de “UIT” en Noodverlichting controleren. 
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Maatschappelijke impact 

Analyse huidige situatie 
HCHN heeft een aantal unieke kernwaarden op sportgebied voor de leden. Wij bieden de combinatie 
spelen - leren - organiseren - plannen - managen. Bij hockey doe je expliciet sociale vaardigheden op 
doordat  het een gemengde sport betreft bent, daarnaast kun je zelf ook training  geven, 
scheidsrechtersvaardigheden op doen en je  kunt je persoonlijk  ontwikkelen bij het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk. Deze activiteiten worden niet alleen uitgevoerd door de leden van HCHN maar met 
name door ouders en vrijwilligers die al jaren actief zijn binnen de vereniging. Bovendien is 
sportiviteit en respect voor elkaar in en naast het veld één van de grootste kernwaarden waar HCHN 
voor staat. Hockey is dus veel meer dan een sport alleen.  
Met 280 leden, waar 240 jeugdlid van zijn, is HCHN een ontmoetingsplek voor grofweg 480 ouders en 
280 leden. HCHN heeft dus een direct bereik tot meer dan 750 personen in Hellendoorn-Nijverdal en 
omgeving. Dan nemen we vrienden, familieleden en oud-leden niet mee als bezoeker van de 
hockeyclub, website en facebook. 
Met evenementen als de SchoolHockey Fungames bereiken we alle basisscholen in de directe 
omgeving zodat ruim 300 kinderen in een trainings- en toernooivorm kennismaken met hockey in 
Hellendoorn-Nijverdal. Op de middelbare school Reggesteyn worden trainingsmodules aangeboden 
zodat ook middelbare scholieren kunnen kennismaken met hockey in Hellendoorn-Nijverdal. 
Om het hockeyspel voor iedereen in de gemeente toegankelijk te laten zijn, hebben we een lage 
drempel om kennis te laten maken met hockey. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om 
enkele trainingen vrijblijvend mee te spelen. Voor volwassenen bieden we seniorenhockey en voor 
de oudere mannen veteranenhockey. We bieden Sevens Oost aan waar alle senioren, maar ook 
ouders en andere geïnteresseerden mee kunnen doen om  een balletje te kunnen slaan zonder 
verplichtingen. 
 
Door de sociale ontwikkelingen die wij bieden aan leden en vrijwilligers, bieden wij als vereniging een 
breed sociaal kader naar leden en ouders. Hierin onderscheiden wij van andere sportverenigingen en 
is het voor bedrijven, scholen en verenigingen. Deze kernwaarden zijn interessant voor bedrijven om 
hunzelf te profileren door een samenwerking / een partnerschap aan te gaan met ons. 

Doelstelling 
Om een groter maatschappelijk draagvlak in de gemeente te creëren is het nodig om het bereik van 
HCHN te vergroten om zo ook de aantrekkingskracht van HCHN in de regio te verhogen. Hiermee 
vergroten we de hockeyvereniging in ledenaantal, wat meer uitdaging met zich mee brengt voor de 
huidige en toekomstige leden & vrijwilligers. Ook biedt een grotere vereniging meer potentieel voor 
nieuwe partners en sponsoren.  

Dit bereik wordt op verschillende manieren vergroot: 

1. Leden en ouders van leden inzetten als ambassadeur van HCHN. Door hen te laten vertellen hoe 
HCHN is als sportvereniging, kunnen zij één-op-één de sfeer en USP’s van de club overbrengen. 
2. Door te groeien in ledenaantal. Met meer leden zijn er meer ambassadeurs. 
3. Door veel te doen aan PR en door veel in de media te komen, wordt HCHN bekend in de regio; is 
het laagdrempelig voor potentiele leden om een kijkje te nemen en wordt het interessanter voor 
sponsoren en partners om te investeren in HCHN. 

Uitvoering 
Door uit te dragen waar we met HCHN voor staan middels de gedragsregels, hebben leden en ouders 
van leden meer houvast om de normen en waarden van HCHN uit te dragen en deze te gebruiken in 
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het ambassadeurschap. Met deze gedragsregels vormt de hockeyclub ook meer een eenheid waar 
we elkaar mogen aanspreken op het al-dan-niet naleven van deze regels. 

Door het beleid breed uit te dragen zijn ook keuzes die we binnen HCHN maken te begrijpen voor 
onze ambassadeurs. Hierdoor zullen de ambassadeurs van HCHN zich gemakkelijker identificeren 
met de hockeyclub en dus gemakkelijker positief uitlaten over de club.  

Een groei in ledenaantal is niet alleen te verwachten door het promoten van ambassadeurschap. Om 
doelstellingen in ledengroei te halen zal er ledenwerving plaats moeten vinden in de 
leeftijdscategorieën waar gaten dreigen te vallen. Om deze groep bewoners van de gemeente kennis 
te laten maken met hockey moeten we ze actief benaderen en betrekken bij HCHN.  

Met een verbeterde PR en uitingen in regionale media vergroten wij de naamsbekendheid van HCHN. 
Door bij deze uitingen de nadruk te leggen op de kernwaarden van HCHN interesseren wij potentiele 
leden die zich verbonden voelen met de club. Met de uitvoering van onze eigen gedragsregels, zullen 
deze potentiele leden zich ook welkom voelen bij de club.  
De verbetering van PR en met meer berichtgeving in de media is het voor sponsors en partners 
interessanter om HCHN in te zetten als middel voor het creëren van een hoger bereik van potentiële 
klanten voor hun bedrijven. Bovendien kunnen sponsoren zich andersom ook beter identificeren met 
de hockeyclub doordat en kunnen zij promotie van HCHN verzorgen. 
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PR en communicatie 
 
Doelstelling (communicatiedoel) 
HCHN sterker profileren als een sfeervolle, enthousiaste en betrokken hockeyclub door beter en 
regulier gebruik te maken van diverse mediakanalen; denk aan plaatselijke kranten, regionale 
kranten, regionale omroepen, website en sociale media. 

Doelgroepen 
Intern Extern 

Spelende leden Gemeente 

Kaderleden Sponsoren 

Betrokken vrijwilligers Pers 

Ouders KNHB 

Bestuur Bezoekers 

 Overige externe contacten (publiek, bezoekers 
etc.) 

 

Communicatiedoel per doelgroep 
Aangezien we ons in dit plan richten op de externe communicatie, worden de 5 genoemde externe 
doelgroepen nader belicht. 

Gemeente 
Doel HCHN beter profileren, waardoor urgentie veldentekort meer onder de aandacht 

komt. 

Hoe Gesprek gemeente aangaan en structurele berichtgeving over HCHN in kranten en 
sociale media. 

Wie Bestuur, PR- en communicatiewerkgroep 

Sponsoren 
Doel Het vergroten van de betrokkenheid van bestaande en het werven nieuwe sponsors 

door HCHN. 

Hoe Goede onderlinge contacten opbouwen, laten zien waar sponsorgelden voor worden 
gebruikt en welke exposure de sponsor krijgt. 

Wie Sponsorcommissie 

Pers 
Doel Goede onderlinge contacten opbouwen, waardoor HCHN kan rekenen op positieve 

media-aandacht. 

Hoe Structureel en consequent aanleveren van (kwalitatief goede) kopij.  

Wie Bestuur, PR- en communicatiewerkgroep 

KNHB 
Doel Het waarborgen van de samenwerking met en ondersteuning van de KNHB met 

HCHN. 

Hoe HCHN communiceert tijdig en accuraat en neemt deel aan bijeenkomsten, 
geïnitieerd door de KNHB.  

Wie Bestuur, Kaderleden 

Bezoekers 
Doel De bezoekers voelen zich welkom bij HCHN, een club waar respect en sportiviteit 
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hoog in het vaandel staan. 

Hoe Bezoekers zien het voorbeeldgedrag op het gebied van respect en 

sportiviteit. Duidelijk en tijdig informeren waar bezoekers zich kunnen 

melden door middel van informatieborden, nummering op kleedhokken.  
Wie Kaderleden, spelende leden, ouders 

Overige externe contacten 
Doel HCHN beter profileren. 

Hoe Structurele en consequente media-aandacht voor HCHN, Facebook en website 
aantrekkelijk en actueel houden. 

Wie Website beheerders, Facebook beheerders, bestuur 

 

Communicatiemiddelen 
Website  
Het is belangrijk om de website up-to-date te houden. De website vullen met actuele informatie en 
foto’s zorgt ervoor dat doelgroepen de website beter gaan bezoeken. Het moet een gewoonte 
worden om de website te raadplegen voor nieuws. Actualiteit is een voorwaarde voor het succes van 
de website.  

Via de inlog is een online ontmoetingsplaats gecreëerd die zorgt voor extra vereniging brede 
informatie-uitwisseling en een plaats waar team-informatie in te vinden is.  

Biedt de website voldoende informatie, is de website goed ingericht, missen we bepaalde items, zijn 
er nog wensen t.a.v. de structuur? Mogelijke aanvullingen binnen de website:  

 Meer succesverhalen 

 Starten van nieuw item “HCHN’er van de week” (ook doorsturen naar pers en Facebook) 

 Meer foto’s 

App 
De app is bedoeld om in één oogopslag HCHN-gerelateerde nieuwsberichten te lezen, de agenda van 
de club te zien en om alle informatie over eigen teams te vinden.  

Sociale Media  

Facebook is tegenwoordig een veelgebruikt (social) medium om te communiceren met je 

doelgroepen. De Facebook pagina van HCHN wordt veel gebruikt en trekt ook veel publiek. De pagina 

moet wel gemonitord/gescand worden door een beheerder. Momenteel telt de Facebook pagina 3 

beheerders.  

Persberichten 
Door middel van een persbericht informeren we regionale kranten en regionale omroepen over 
HCHN. We sturen persberichten naar aanleiding van:  

 Jubileum  

 Werven van nieuwe leden 

 Verslagen van wedstrijden eerste team  

 Kampioenschappen van teams  

 Toernooien  
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 Bestuurlijke zaken (bestuurswisselingen, ….)  

 Nieuwe sponsoren  

 Open dagen  

 Speciale bijeenkomsten, activiteiten 

Strategie 
Onderstaande matrix geeft aan met welke communicatiemiddelen HCHN de doelgroepen kan en/of 
wil bereiken. 

 Doelgroep 
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Website x x x x x X 

App  x     

Sociale media  x   x X 

Persbericht  x x   x 

Jubileumuitgave x x x x  x 

 
Planning 
Voor de communicatieplanning maken we onderscheid tussen enerzijds PR activiteiten die vanuit de 
PR- en communicatiewerkgroep worden geïnitieerd en uitgevoerd en anderzijds de 
communicatieactiviteiten die opgepakt worden vanuit de verschillende disciplines (jongste jeugd 
commissie,  evenementencommissie, beheerder Facebook, etc.). In onderstaande tabel zien we een 
eerste aanzet van taken verantwoordelijkheden. 

Activiteit Facebook beheer Website beheer PR- en com. groep Frequentie 

Website x x  Zo nodig dagelijks 

App  x  Zo nodig dagelijks 

Facebook x x  Minimaal wekelijks 

Persberichten   x Minimaal eens per 2 maanden 

Jubileumuitgave   x Begin juni 

Budget 
Het PR- en Communicatiebudget wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. De kosten voor sociale 
media en persberichten zijn nihil, de kosten voor de website liggen veelal vast. Een jubileumuitgave 
moet goed worden begroot. 

Evaluatie 
PR- en communicatiewerkgroep en bestuur evalueren eens per jaar welke communicatiemiddelen 
effectief zijn, hoe de PR is verlopen en of de doelstelling wordt gehaald. Waar nodig volgt bijsturing. 
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Beleidsuitgangspunt bar & kantine 

Doel 
De kantine van HCHN moet de sportieve en recreatieve activiteiten ondersteunen en de gezelligheid 
van de vereniging bevorderen. Dit stelt eisen aan de openingstijden, het assortiment, vergunning, de 
inrichting en de bediening. Daarnaast is de baromzet een belangrijke inkomstenbron van de 
vereniging. 

Openingstijden 
De kantine is geopend als er sportieve activiteiten (wedstrijden, seniorentrainingen, evenementen en 
toernooien) plaatsvinden.  

Assortiment 
Op dit moment bestaat het assortiment uit verschillende soorten frisdrank, bier, snoepgoed en 
magnetronsnacks.  

Het aanbod moet constant afgestemd blijven op de vraag. Daarbij moet wel met leveringsgemak in 
de gaten gehouden te worden. Dat geldt zowel voor technische beperkingen als voor beperkingen op 
het gebied van bediening en aanvullende eisen vanuit wet- en regelgeving.  

Vergunning 
De club schenkt licht alcoholhoudende dranken (wijn en bier). Daarvoor is een horecavergunning 
nodig, deze is in ons bezit. Om de vergunning te houden moeten we voldoen aan de volgende eisen: 

- Twee personen van tenminste 21 jaar met een binding met de club moeten beschikken over 
de Verklaring Sociale Hygiëne; 

- Er moet een duidelijk huisreglement zijn; 
- Er moet duidelijk zichtbaar aangegeven zijn dat er geen alcohol beneden de 18 jaar wordt 

verstrekt; 
- Barmedewerkers moeten tenminste 18 jaar zijn en de instructie Verantwoord Alcoholgebruik 

te hebben gevolgd; 
- De tijden waarop alcohol geschonken wordt, moet duidelijk zichtbaar zijn; 
- Barmedewerkers, die achter de bar staan mogen geen alcohol drinken; 

Inrichting 
Alle barinstallaties zijn met ingang van het seizoen 2015-2016 in eigendom van HCHN. 

Bediening 
Er zijn twee niveaus van bediening te onderscheiden. Tijdens wedstrijddagen en tijdens 
evenementen. Bij beide kan gelden dat de tap gesloten of geopend is. 

1. Tijdens wedstrijddagen en trainingen 
a. Op momenten dat geen alcohol wordt verstrekt 

Het betreft hier met name de zaterdagen en de zondagen overdag. De jongste 
jeugdcommissie, de portefeuille hockey technische zaken en de barcommissie zorgen 
in onderling overleg voor de bemensing van de bar.  
Uitvoer: op zaterdagen worden door de coaches van thuisspelende teams een ouder 
aangewezen als barvrijwilliger.  

b. Op momenten dat wel alcohol wordt verstrekt 
De spelende teams of de teams die hebben getraind zijn verantwoordelijk voor de 
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bardiensten op zondagen t/m vrijdagen. Op de zaterdagen zorgen de portefeuille 
hockey technische zaken en de barcommissie in onderling overleg voor de 
bemensing van de bar.  

2. Tijdens evenementen 
a. De bemensing van de bar wordt geregeld door de organisatie van het evenement. Zij 

dienen er daarbij op te letten dat als er alcohol geschonken wordt, dat voldaan 
wordt aan de eisen in de vergunning. Tevens zal de barcommissie nauw betrokken 
zijn bij bemensing bij grotere evenementen. 
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Evenementen  

Doel  
Evenementen organiseren met hockey als verbindende factor dat is ons grootste doel. Maar ook 
gezelligheid en het bevorderen van sociale contacten is één van onze doelen. Wij willen door middel 
van evenementen laten zien dat de club in alle opzichten gezond is en een warme ontmoetingsplek 
bieden voor iedereen. Het streven is om voor elke leeftijdsgroep tenminste twee evenementen te 
organiseren per jaar. 
 
Er zijn verschillende evenementen te onderscheiden.  

- Evenementen voor de eigen leden  
- Evenementen bedoeld om nieuwe leden te werven  
- Een combinatie van beiden 

 
Met evenementen en activiteiten voor onze eigen leden zorgen we voor plezier om lid te zijn van 
HCHN, betrokkenheid van leden (en ouders) bij de vereniging en versterken we het teamgevoel van 
onze leden. 
We stimuleren ouders, coaches, teams en commissies zo veel mogelijk om deze evenementen / 
activiteiten te organiseren. Hiermee vergroten we voor zowel de deelnemers van deze activiteiten als 
de organisatie het plezier in het evenement. Waar nodig begeleiden we organisatie bij het 
organiseren van het evenement.  
 
Met evenementen die bedoeld zijn om leden te werven willen we nieuwe leden zo goed mogelijk 
kennis laten maken met het hockeyspel in combinatie met de gezelligheid van HCHN. De 
SchoolHockey FunGames is hier een goed voorbeeld van.  
 
Door evenementen te organiseren met potentiële leden en leden van HCHN, krijgen potentiële leden 
direct de juiste indruk van onze hockeyclub. Bovendien zijn deze evenementen gericht op dezelfde 
leeftijdsgroepen zodat potentiële leden kunnen zien met wie zij in de toekomt kunnen gaan 
hockeyen. Het Mengelmoestoernooi is bijvoorbeeld gericht op de deelnemers van maak kennis met 
hockey en  de E- en F- jeugd van HCHN.  

Jaarlijkse evenementen  
Verschillende evenementen hebben een terugkomend karakter. Deze evenementen vormen de basis 
voor de activiteiten die georganiseerd worden. Deze evenementen zijn: 

- Sinterklaasfeest (t/m D jeugd) 
- Kerstgala (A-jeugd) 
- Bierproeverijen (senioren) 
- Mengelmoestoernooi voor (F en E jeugd + maak kennis met hockey ) 
- Mini-Maxi toernooi (mini’s en hun ouders) 
- Bramdag (C t/m senioren + oud-leden) 
- Carnavalstoernooi  (t/m D jeugd) 
- School Hockey Fungames voor de (basisscholen in de gemeente Hellendoorn (SHFG)) 

 
Het sinterklaasfeest en het mengelmoestoernooi zijn inmiddels traditie en zijn succesvol.  
 
De SHFG is een groot succes, meerdere sporten in deze regio houden een dag voor alle basisscholen 
om de sport te komen uitoefenen. De SHFG werd voor het eerst in 2002 georganiseerden is nu 13 
jaar later nog steeds een groot succes.  
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In combinatie met de lopende plannen en acties voor HCHN moet bekeken worden of er andere 
evenementen moeten bij komen. Elk jaar zal begin van het jaar een agenda opgesteld worden met de 
evenementen voor alle leden.  

Commissies  
De organisatie van de evenementen is in handen van diverse commissies.  
 
SHFG commissie:   SHFG 
Jongste jeugd commissie: verschillende evenementen met de jongste jeugd als doelgroep  
BB-commissie:   BB-toernooi 
Lustrumfeest:   Lustrumcommissie 
Ouders MA:   Kerstgala 
Heren één:   bierproeverijen 
 
Voor de overige toernooien staat nog geen vaste commissie hier worden op het moment vaak 
vrijwilligers voor gevonden om het te organiseren.  
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Beleid  Sociale Veiligheid binnen HCHN 
Wij zijn een vereniging, waar iedereen welkom is, talent zich kan ontwikkelen, een vereniging die in alle 
opzichten gezond is en  ons een warme ontmoetingsplek biedt met hockey als de verbindende factor. 
 
Daarom wil HCHN vanuit haar maatschappelijke en sociale functie voor haar leden een zo veilig mogelijk 
klimaat scheppen. Zodat van daaruit een basis bestaat om de kernwaarden van onze club: sportiviteit, 
gezelligheid, saamhorigheid  verder uit te bouwen. 
Een van de elementen om een veilig klimaat te scheppen is dat in de samenwerking tussen alle leden en 
vrijwilligers sprake is van veilige situatie waarin onsportief gedrag en seksuele intimidatie niet voorkomt en er 
vanuit vertrouwen samengewerkt wordt.   
Om de Sociale Veiligheid binnen HCHN te vergroten, zijn de volgende maatregelen ingesteld: 

Inregelen VOG 
HCHN heeft daarom de Verklaring Omtrent Gedrag ingeregeld om de kans op seksuele intimidatie en 
ongewenst gedrag binnen de club te verkleinen. De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen gevaar 
oplevert voor het gevraagde doel, dus de functie of taak binnen HCHN.  Een VOG wordt ook wel Verklaring van 
Goed Gedrag genoemd. 
Het VOG geeft meer zekerheid over het verleden van nieuwe coaches, trainers, begeleiders, en het vermindert 
de kans dat personen die in het verleden eerder de fout zijn ingegaan, een functie bij een sportvereniging 
kunnen uitoefenen.  
Door als vereniging een VOG te verlangen van vrijwilligers vanaf 16 jaar die in zijn functie in contact is of komt 
met minderjarigen of andere kwetsbare groepen, tonen wij aan dat wij de veiligheid van onze leden serieus 
nemen.  

Hanteren gedragsregels 
HCHN heeft eigen gedragsregels opgesteld gericht op het sportief en respectvol omgaan met elkaar. 
Daarnaast hanteert HCHN de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die NOC*NSF opgesteld 
heeft. De gedragsregels zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te 
verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete 
situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun 
tuchtrecht. Zo ook HCHN. 
Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.  
De gedragsregels zijn bijgevoegd. 

Aannamebeleid voor vrijwilligers 
Dit aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit  verschillende onderdelen waardoor HCHN een beeld krijgt van 
de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Want HCHN wil dat de sporters binnen de 
sportorganisatie in veilige handen zijn.  
- voor start een kennismakingsgesprek met een van de bestuursleden of commissieleden; 
- een VOG aanvragen (en herhaal dat elke 3-5 jaar) indien dit nodig is (zie alinea inregelen VOG) 
- De begeleider wordt lid van de bond en als dat niet kan, tekent de trainer een VOT (Verklaring 

onderwerping Tuchtrecht). Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op 
de hoogte.  

- de begeleider wordt geïnformeerd over de gedragsregels  
 
Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om 
binnen HCHN een functie te vervullen. 

HCHN  heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP)  
Met een vertrouwenscontactpersoon willen we de leden van HCHN een ingang bieden om in vertrouwen te 
praten over een hockey-gerelateerde situatie waarmee dit lid zit. De vertrouwenscontactpersoon is hierin in 
ieder geval het eerste aanspreekpunt binnen HCHN voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft 
met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  
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De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De Vertrouwenspersoon speelt juist een 
inhoudelijk adviserende rol. De VCP ondersteunt onze gedragsregels wordt geacht om te handelen volgens een 
bepaald protocol. De activiteiten van een VCP zijn:   
- Eerste opvang/ aanspreekpunt  
- Doorverwijzen   
- Preventieactiviteiten  
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