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Speerpunten 2019



Jaarplan en begroting 2019



KNHB Bondsbureau: dat zijn wij!



Strategie 2020
• Strategie 2020 vertrekpunt.

• Voor de 4 thema’s en 2 pijlers:

• Speerpunten, projecten en activiteiten die 
bijdragen aan realisatie doelstellingen.

• Ondersteund door de kernwaarden waarmee 
wij e.e.a. willen realiseren als KNHB.  





Hockeyaanbod 2019
• Verbreding en vernieuwing van het hockeyaanbod prioriteit 

voor 2019 en (vele) jaren erna. 

• Via aanbod voor specifieke doelgroepen dat leidt tot 
vergroten instroom en/of verkleinen uitstroom.

• Van 16-25, 25-45 jaar en jongens:
 Uitbreiden trimhockey, bedrijfshockey, studentenhockey.
 Multisportprogramma’s.
 Urban Road show.
 …

• Naast optimaliseren van de organisatie van de regulier veld-
en zaalhockeycompetities. 



Visie op ontwikkeling van hockeyers 
De visie wordt in 2019 verder uitgewerkt & uitgedragen (het gaat om zowel prestatie als recreatie) 

• Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?

• Hoe zorgen we ervoor dat we zowel de kwaliteit als het plezier in hockey vergroten?

• Hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en verbonden blijven aan de sport?

Beginnen bij de jeugd:

• Kinderen leren hun eigen keuzes te kunnen maken

• Kinderen leren zich verantwoordelijk te voelen voor het team

• Kinderen krijgen de ruimte om meerdere sporten te beoefenen en zich breed te ontwikkelen 

• Kinderen hebben de focus om te blijven leren.

• Een gezonde balans tussen hockey, school en privé is belangrijk.

• Kinderen voelen zich verbonden aan het team en / of doel.

Herijken structuur A, 
B en Jongste jeugd

Basisopleiding 
Coaching en Training

Campagnes



Sportaccommodaties klaar voor de 
toekomst



Evenementen nationale teams 



HockeyWeerelt - inhoud
• 1 januari ‘19 gaat de nieuwe bondsapplicatie HockeyWeerelt live. 

• De KNHB faciliteert dat deze applicatie beschikt over koppelingen 
met zowel LISA als AllUnited. 

• Ook de wedstrijddatabase en het digitale wedstrijdformulier 
(DWF) zijn gekoppeld aan HockeyWeerelt en qua architectuur 
opnieuw vormgegeven. 

• Onderdelen als een volledig CRM-systeem, de veldenmonitor en 
een e-learning-omgeving worden in 2019 toegevoegd.

• Een koppeling tussen knhb.nl, hockey.nl en HockeyWeerelt moet 
er voor zorgen dat persoonlijke informatievoorziening aan 
specifieke doelgroepen in 2019 tot de mogelijkheden behoort.



HockeyWeerelt – proces en update
• Op 25 mei ‘18 is aan de clubs aangegeven dat de KNHB per 1 

januari ‘19 geen gebruik meer maakt van de LISA-Bond applicatie.

• De nieuwe bondapplicatie HockeyWeerelt is op tijd klaar. Op 30 
november ‘18 gaan we starten met testen van de nieuwe applicatie. 

• Veel KNHB inspanningen zijn er op gericht om er voor te zorgen dat 
de overgang voor de clubs zo geruisloos mogelijk verloopt.

• Door zowel LISA als AllUnited alle informatie, gelegenheid en tijd te 
geven om de koppelingen met HockeyWeerelt te maken. 

• Sinds de zomer zijn ze aanwezig bij het 2-wekelijkse overleg.
• Sinds 4 oktober ‘18 kunnen ze werken aan de koppelingen van 

de verenigingssystemen/ledenadministraties met 
HockeyWeerelt.



Begroting 2019



Uitgangspunten voor begroting 2019

Inkomsten:

• Voor Leden begroten we de indexatie: contributie vastgesteld in AV juni ‘18

• De sportagenda-subsidie is conform de toezegging uit de sportsubsidiecyclus

• Alleen sponsorinkomsten opnemen bij een getekend contract



Uitgangspunten voor begroting 2019
Kosten:

– Fte-stijging met 4,1 fte in 2019 (gelijkblijvend fte in 2018)

– Om service-ambities waar te maken.

– Mogelijk door (structureel) hoger inkomstenniveau. 

– Kostenstijgingen als gevolg van indexatie

– Inzicht kosten huisvesting: eerste jaar in DeWeerelt

– Tophockey inclusief kosten voor de FIH Pro League

– Prijzengeld: sinds 2018 begroting op 75% maximale kosten (=goud)

– Activiteiten uit (bestemmings)reserves via de staat van baten en lasten



KNHB Foundation en Business Club
– KNHB Foundation:

– Als zichtbaar onderdeel van de KNHB.

– Doel is een impuls geven aan positieve maatschappelijke impact via het 
ondersteunen van initiatieven. 

– Lancering bij de FIH Pro League Grand Final in juni 2019. 

– Target voor 2019: € 250k aan inkomsten en uitgaven. 

– Business Club KNHB.

– Lancering bij de FIH Pro League Grand Final in juni 2019. 

– Doel is vergoten commerciële inkomsten KNHB en inkomsten KNHB Foundation.



Personele kosten bondsbureau 2019
– Startpunt personele kosten begroting 2018 € 3.969K

– Periodiek en indexatie volgens CAO Sport € 245K

– Opleidingen € 100K

– Extra inzet € 323K

– Begroting 2019 € 4.637K

– Personele kosten t.o.v. baten in 2019: 29,1% (2018: 30,6%).



Onttrekking bestemmingsreserves
– Technisch Kader Clubs: € 180K

Besluit AV juni 2018 m.b.t. aanbieden Basisopleiding Training & Coaching. 

– HockeyWeerelt: € 600K

Bestaande reserves gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de ICT-
architectuur c.q. de vervanging van de LISA-bond applicatie m.i.v. 1 januari 
2019 en de doorontwikkeling in de loop van 2019.

Reguliere jaarlijkse kosten LISA-bond applicatie zo’n € 400K.  


