
hdm	  Topclub	  in	  de	  maatschappij	  

Henrie5e	  Verbeem	  	  hdm	  &	  maatschappij	  



Link	  

Ervaring	  in	  marke=ng,	  
sponsoring,	  fondsenwerving	  en	  
subsidies	  

h5p://nl.linkedin.com/in/henrie5everbeem	  



Tophockey:	  	  
Dames	  Hoofdklasse,	  Mannen	  Overgangsklasse,	  bijna	  alle	  
jeugdteams	  spelen	  op	  landelijk	  niveau	  

Breedtehockey:	  van	  beginners	  tot	  veteranen	  XXL	  

Maatschappij:	  	  	  
Gezonde	  Sportkan=ne,	  Kinderen	  met	  overgewicht,	  
Seniorenclub,	  	  Youth	  Academy	  

Pijlers	  Strategie	  



Impression	  
filmpje	  patrick	  



Waarom	  een	  maatschappelijk	  hart?	  

•  hdm	  meer	  is	  dan	  hockey	  	  
•  hdm	  gelooU	  in	  de	  kracht	  van	  een	  sportclub	  	  
	  	  	  	  	  	  voor	  de	  samenleving,	  onderdeel	  van	  buurt/wijk	  
•  hdm	  ziet	  dat	  haar	  leden	  het	  van	  belang	  vinden	  
•  hdm	  daarmee	  de	  ogen	  van	  haar	  leden	  opent	  
•  hdm	  faciliteiten,	  kennis	  en	  mensen	  heeU	  die	  breder	  
benut	  kunnen	  worden	  

OMDAT	  WE	  DURVEN	  DELEN	  

“Geluk	  kan	  je	  vermenigvuldigen	  	  
door	  het	  te	  delen”	  
Albert	  Schweitzer	  



Waarom	  hebben	  wij	  als	  hdm	  
maatschappelijke	  ac=viteiten?	  
•  Omdat	  we	  leden,	  ouders	  en	  wijkbewoners	  willen	  

verenigen.	  

•  Omdat	  hdm	  zich	  op	  een	  posi=eve	  manier	  wil	  
onderscheiden	  van	  andere	  clubs.	  

•  Omdat	  het	  noodzakelijk,	  waardevol	  is	  om	  andere	  mensen	  
de	  kans	  te	  geven	  te	  sporten	  en	  faciliteiten	  van	  hdm	  te	  
gebruiken.	  

•  Omdat	  bedrijven	  in	  het	  algemeen	  en	  partners	  als	  
Rabobank	  in	  het	  bijzonder	  ook	  belang	  hechten	  aan	  
maatschappelijk	  ondernemen.	  



Waarom	  zijn	  maatschappelijke	  
ac=viteiten	  belangrijk	  voor	  sportclubs?	  

•  Omdat	  de	  maatschappij	  verschuiU	  van	  IK	  naar	  WIJ	  

•  Omdat	  lokaal	  en	  dichtbij	  het	  nieuwe	  alterna=ef	  zijn	  voor	  
samenwerken	  en	  een	  nieuwe	  soort	  economie	  	  

	  	  	  	  (peerby,	  thuisbezorg.nl)	  

•  Omdat	  we	  samen	  ruimtes/kennis	  kunnen	  gebruiken,	  delen	  

•  Omdat	  sportclubs	  rol	  vervullen	  die	  kerk	  vroeger	  had	  



Ambi=es	  en	  Realisa=e	  

zondag	  30	  nov	  2014	  
opening	  hdm	  
Sportcentrum/Buurthuis	  
van	  de	  Toekomst	  

In	  2012	  geformuleerd	  
Ambi=e	  in	  2015	  Clubhuis	  van	  de	  Toekomst	  



Samenhang	  ac=viteiten	  

Subsidies	  
Nieuwe	  
sporthal	  

Maatschappelijk	   Buurthuis	  

inkomsten	  Ambi=es	  



1.  Contacten/verbindingen	  met	  organisa=es	  in	  de	  wijk	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (o.a	  wijkvereniging,	  thuiszorg)	  

2.	  Intensief	  contact	  met	  de	  SportSupport	  Gemeente,	  bezoeken	  bijeenkomsten	  

3.	  Zoeken	  naar	  belangrijke	  partners	  (zorg	  en	  sportaanbod,	  financiering)	  

4.	  Kijken	  naar	  subsidiemogelijkheden	  en	  aanvragen	  (IAS,	  Spor=mpuls)	  

De	  Weg	  naar	  Wijkgericht	  verenigen	  	  	  



Proac=ef	  
Kansrijke	  situa=e	  	  

Sportpar=cipa=e	  

Samenwerkingspartners	  

Lokale	  vertaalslag	  van	  het	  sport-‐	  en	  
beweegaanbod	  

Procedure	  



Invulling	  maatschappelijke	  ac=viteiten	  

Doelgroep	  Jeugd	  0-‐4	  
kinderdagverblijf,	  thuis	  of	  
bij	  Opa&	  Oma	  	  

•  Kinderdagverblijf	  in	  
Beweging	  (ism	  	  

	  	  	  	  	  2	  Samen)	  
•  Peuterspel/gym	  

Preven=ef	  



Doelgroep	  12-‐18	  jaar	  

Bootcamp	  ex-‐leden	  

Kinderen	  met	  overgewicht	  



Jongeren	  in	  ontwikkelingslanden	  



Doelgroep	  Gehandicapten	  



Doelgroep	  Senioren/de	  wijk	  

•  Buurtpar=cipa=e	  iedere	  maandagochtend	  (wachtlijsten!)	  

	  	  	  	  	  	  Koffie,	  gym,	  nordic	  walking,	  tafeltennis,	  jeu	  de	  boules	  

•  Binnenkort	  valpreven=e	  i.s.m.	  Gemeente	  

•  Lezingen,	  b.v.	  levensbeeindiging	  



De	  gezonde	  sportkan=ne	  

hdm	  doet	  mee	  met	  de	  pilot	  van	  de	  KNHB	  om	  
leden	  een	  gezonde	  sportkan=ne	  te	  bieden	  



Sport,	  Care	  &	  Society	  

•  Wij	  bieden	  als	  Buurthuis	  van	  de	  Toekomst	  onderdak	  aan	  verschillende	  
combina=es	  van	  sport	  en	  zorg.	  Door	  uitbreiding	  van	  onze	  sporthal	  kunnen	  
we	  in	  2014	  nog	  meer	  extra	  mogelijkheden	  bieden	  voor	  sport	  en	  zorg.	  

•  Steeds	  meer	  buurhunc=e/ontmoe=ngsplek	  en	  willen	  we	  graag	  uitbouwen	  



Wensen	  voor	  de	  toekomst	  

Youth	  Academy	  om	  de	  hoek	  :	  teams	  ac=ef	  in	  eigen	  wijk	  ism	  Evita	  Thuiszorg	  
Jong	  &	  oud	  samen	  eten:	  Resto	  van	  Harte	  pop-‐up	  	  
Etc….	  



Tips	  voor	  clubs	  die	  ook	  wijkgericht	  	  
willen	  verenigen	  

•  Belangrijk:	  missie/visie	  vereniging	  opnemen	  maatschappelijk	  belang	  
•  Leg	  contacten/verbindingen	  in	  de	  wijk,	  wijkvereniging	  
•  Onderzoek	  behoeUes	  bewoners	  in	  de	  wijk	  
•  Buurtscan	  ism	  Sportsupport	  Gemeente	  (o.a.	  sportpar=cipa=e)	  
•  Formuleer	  aantal	  doelgroepen/ac=viteiten	  
•  Kijk	  op	  menukaart	  Spor=mpuls	  en	  doe	  aanvraag	  subsidie	  
•  Begin	  met	  aantal	  pilots	  

VEEL	  SUCCES!!!	  


