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Introductie

Voor	je	ligt	het	jaarplan	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Hockey	
Bond	(KNHB):	Speerpunten	2019.	In	dit	plan	vind	je	onze	ambities,	
doelstellingen,	projecten	en	activiteiten	voor	het	aankomende	
kalenderjaar.	Ditmaal	hebben	we	ervoor	gekozen	om	per	thema	de	
belangrijkste	speerpunten	te	benoemen.	Deze	worden	onderbouwd	met	
activiteiten	en/of	projecten	voor	2019,	die	bijdragen	aan	het	realiseren	
van	de	doelstelling.

De	thema’s	en	doelstellingen	zullen	je	bekend	voorkomen	van	de	Strategie	
2020.	Deze	strategische	visie	is	door	de	leden	van	de	KNHB	vastgesteld	
tijdens	de	Algemene	Vergadering	van	juni	2014.	De	Strategie	2020	vormt	
de	basis	voor	dit	jaarplan,	zowel	inhoudelijk	als	wat	opbouw	betreft.	

Het	jaarplan	wordt	ondersteund	door	infographics	en	verhalen	
van	medewerkers	van	de	KNHB.	Waar	zijn	zij	trots	op?	Welke	
praktijkvoorbeelden	inspireren	hen	richting	het	nieuwe	jaar?	Wat	zijn	
hun	doelstellingen	voor	2019?	Wat	hopen	zij	komend	jaar	in	nauwe	
samenwerking	met	de	verenigingen	te	bereiken?	Je	leest	het	in	dit	
jaarplan,	dat	–	samen	met	de	begroting	2019	–	de	leidraad	vormt	voor	de	
activiteiten	van	de	KNHB	in	2019.
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Ambitie en strategie 
richting 2020
Onze	sport	is	een	teamsport!	Je	hebt	met	elkaar	plezier,	levert	met	elkaar	
prestaties,	helpt	elkaar,	maakt	elkaar	beter	en	gaat	met	elkaar	uitdagingen	
aan;	in	het	veld	en	daarbuiten.	Deze	kenmerken	zijn	niet	alleen	van	
toepassing	op	het	team	op	het	veld,	maar	ook	op	de	wijze	waarop	we	
onze	sport	willen	organiseren.	Samen	zorgen	we	ervoor	dat	we	kansen	
benutten	en	uitdagingen	het	hoofd	bieden,	door	elkaar	te	helpen	waar	dat	
kan.	Zo	maken	we	elkaar	beter	en	sterker.	Niet	alleen	individueel,	maar	
ook	als	collectief.	De	kracht	die	dat	in	zich	heeft,	heeft	in	de	afgelopen	
jaren	ertoe	geleid	dat	we	ons	continu	hebben	kunnen	ontwikkelen;	als	
spelers,	als	verenigingen	en	als	sport.	

Plezier	speelt	een	belangrijke	rol	bij	alles	wat	we	doen.	Hoe	meer	plezier	
mensen	beleven	aan	de	hockeysport,	hoe	meer	mensen	we	kunnen	binden	
aan	en	behouden	voor	onze	sport.	Zo	kunnen	we	hockeyers,	hockeyfans	
en	andere	betrokkenen	blijven	boeien	–	en	als	sport	en	verenigingen	
blijven	groeien.

De	missie	van	de	KNHB	–	met	de	daarbij	behorende	Ambitie	2020	–	luidt	
als	volgt:

Missie: De	KNHB	zorgt	voor	hockeyplezier	en	-ontmoeting	in	Nederland.

Ambitie 2020: Door	mensen	langer	te	binden	aan	de	hockeysport	
groeien	we	door	naar	300.000	hockeyers	en	1	miljoen	hockeyfans.

Om	deze	ambitie	waar	te	maken	volgen	we	de	kaders	van	de	Strategie	
2020,	waarin	vier thema’s	centraal	staan:
•	 Een	leven	lang	hockey(en)
•	 Positieve	maatschappelijke	impact
•	 Bij	de	wereldtop	in	een	wereldsport
•	 Toekomstbestendige	financiën

Speerpunten 2019  



Deze	thema’s,	die	onderling	verbonden	zijn,	worden	ondersteund	door	
twee pijlers:	
•	 De	KNHB	als	netwerk-	en	serviceorganisatie
•	 Behoud	van	cultuur	en	hockey	DNA

Bovenstaande	thema’s	en	pijlers	komen	in	dit	jaarplan	achtereenvolgens	
aan	bod.	Elk	hoofdstuk	start	met	de	doelstelling	van	het	thema	of	de	pijler	
in	kwestie.	

Waar	staan	wij	als	KNHB	voor?	Waar	geloven	wij	in?	Dat	hebben	we	
vervat	in	vijf kernwaarden,	die	inspiratie	en	handvatten	bieden	bij	onze	
werkzaamheden	in	2019:
•	 Betrouwbaar	
•	 Vernieuwend
•	 Resultaatgericht
•	 Deskundig
•	 Met	passie

KNHB als netwerk- & 
serviceorganisatie

Behoud van cultuur
en hockey DNA

BETROUW 
BAAR

VER 
NIEUWEND

RESULTAAT 
GERICHT

DES 
KUNDIG

MET 
PASSIE

Een leven 
lang 

hockey(en)

MISSIE
De KNHB zorgt  
voor hockeyplezier  
en -ontmoeting  
in Nederland.

AMBITIE 2020
Door mensen langer te 
binden aan de hockeysport 
groeien we door naar 
300.000 hockeyers en  
1 miljoen hockeyfans.

Bij de wereldtop 
in een

wereldsport
Positieve 

maatschappelijke 
impact

Toekomst-
bestendige 
financiën 
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Doelstelling:	Hockeyers	en	hockeyfans	langer	verbonden	en	
betrokken	houden	bij	de	sport,	met	de	hockeyvereniging	als	

ontmoetingspunt.	De	plek	waar	mensen	graag	(blijven)	komen	
en	elkaar	treffen	in	een	geborgen	omgeving	waar	sport	centraal	

staat	en	mensen	sport	
kunnen	beoefenen	en/

of	beleven	op	een	wijze	
die	aansluit	bij	hun	

behoefte.

Doelstelling:	Hockey	is	een	wereldsport.	Een	sterke	nationale	
én	internationale	competitie	maakt	ons	sterker;	zowel	op	
sportief	gebied	als	financieel	als	in	de	media.	We	blijven	ons	
inzetten	om	wereldtop-talent	te	ontwikkelen,	structureel	bij	

de	wereldtop	te	
horen	en	hockey	
internationaal	
groter,	breder	en	
beter	te	maken.

Doelstelling:  
Hockey	blijft	
een	financieel	
gezonde	sport	in	
de	veranderende	

maatschappij	door	ons	financieringsmodel	slim	te	vernieuwen.	
Hierbij	kijken	we	naar	de	economische	waarde	van	onze	sport	
(op	macro-	en	microniveau),	maar	ook	naar	het	potentieel	van	
de	maatschappelijke	waarde.

Een leven  
lang  

hockey(en)

Bij de wereldtop 
in een

wereldsport

Toekomst-
bestendige 
financiën 

KNHB als netwerk- & 
serviceorganisatie

Behoud van cultuur
en hockey DNA

Doelstelling:	De	KNHB	zal	continu	toegevoegde	waarde	moeten	en	willen	blijven	leveren	aan	alle	betrokkenen	
en	daarmee	haar	rol	en	positie	legitimeren.	Samenwerking	en	verbinding	zijn	daarbij	essentieel.	Dit	vraagt	om	
een	flexibele	organisatie	die	in	staat	is	om	projectmatig	te	werken.

Doelstelling:	Hockey	is	een	sport	met	een	bijzonder	karakter.	Een	sport	waar	normen	en	waarden	hoog	in	het	
vaandel	staan	en	waar	sportiviteit	en	respect,	maar	bovenal	plezier	in	het	hockey	de	boventoon	moet	blijven	
voeren.	We	blijven	ons	inzetten	voor	een	sportomgeving	waar	iedere	sporter	zich	op	zijn	of	haar	gemak	voelt	
en	zichzelf	kan	zijn.
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Doelstelling:  
Hockey	is	een	sociale,	

gezonde	en	respectvolle	
sport	in	Nederland	

waarmee	we	landelijk	
maar	vooral	ook	lokaal	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	

maatschappij.	Dit	doen	we	niet	alleen;	we	slaan	hierbij	bruggen	
naar	het	bedrijfsleven,	gemeenten,	de	wijk,	andere	sporten	en	

sportverenigingen,	scholen,	burgers	en	overige	instellingen.		
Hierbij	is	hockey	onze	kernactiviteit.

Positieve 
maatschappelijke 

impact
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De vier thema’s en twee pijlers In de volgende zes hoofdstukken van dit jaarplan komen  
onderstaande thema’s en pijlers van de Strategie 2020 aan bod.

Speerpunten 2019  
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Een leven lang hockey(en)

DOELSTELLING:	Hockeyers	en	hockeyfans	langer	verbonden	
en	betrokken	houden	bij	de	sport,	met	de	hockeyvereniging	als	
ontmoetingspunt.	De	plek	waar	mensen	graag	(blijven)	komen		
en	elkaar	treffen	in	een	geborgen	omgeving	waar	sport	centraal	
staat	en	mensen	sport	kunnen	beoefenen	en/of	beleven	op	een		
wijze	die	aansluit	bij	hun	behoefte.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	
onderstaande	speerpunten	centraal.	Daarbij	worden	genoemde	
activiteiten	en	projecten	voortgezet	en/of	opgestart.

Aantrekkelijk hockeyaanbod voor iedereen

•		 	Stimuleren	van	een	breed	motorische	ontwikkeling	voor	de	allerkleinsten	via	
veelzijdige,	multisport	beweegprogramma’s	zoals	Funkey.	

•		 	Continueren	van	een	goede	verbinding	met	het	onderwijs	door	middel	van	
functionele	lesprogramma’s	en	een	uitdagend	competitie-/toernooiaanbod.

	 •	 Organiseren	van	het	NK	MBO	en	de	Nationale	Schoolhockeycompetitie.
•		 	De	hockeysport	verbinden	met	de	wijk	door	middel	van	(hockey)initiatieven	

die	bijdragen	aan	het	wijkgericht	verenigen	op	locaties	waar	sportparticipatie	
geen	vanzelfsprekendheid	is.	

	 •	 Organiseren	van	de	Urban	Road	Show.
•		 	De	hockeysport	verbinden	met	het	bedrijfsleven	door	het	organiseren	van	

bedrijfshockeycompetitievormen	in	vijftien	verschillende	regio’s.
	 •	 Organiseren	van	de	VODW	Zomercompetitie	voor	bedrijven.	
	 •	 	Organiseren	van	de	Deloitte	Students	Hockey	Trophy	voor	potentieel	talent	

op	de	arbeidsmarkt.

•		 	Verder	ontwikkelen	van	het	aangepast	hockeyaanbod	voor	mensen	met	een	
fysieke	en/of	cognitieve	beperking.

	 •	 Organiseren	van	de	LG-hockeydag	tijdens	de	landelijke	Dirk	Kuyt		 	
	 	 Foundation	Kampioenendag	en	het	bekerkampioenschap	E-hockey.
	 	 –	 	In	2019	bieden	18	verenigingen	H-hockey	aan,	20	verenigingen	E-hockey	

en	105	verenigingen	G-	en/of	LG-hockey.	
•		 	Coördineren	en	verder	ontwikkelen	van	sportprogramma’s	voor	specifieke	

doelgroepen	met	en	zonder	hockeyervaring,	van	jong	tot	oud.
	 •	 	Vergroten	van	de	instroom	en	verkleinen	van	de	uitstroom	van	

25-	tot	45-jarigen	door	het	organiseren	van	verschillende	flexibele	
hockeyactiviteiten,	zoals	trimhockey.

	 •	 	Verkleinen	van	de	uitstroom	van	16-	tot	25-jarigen	door	het	organiseren	
van	nieuw	hockeyaanbod.	

	 •	 	Organiseren	van	het	NK	Shoot	Out	met	in	2019	aanvullende	activiteiten,	
zoals	het	NK	Scoopen.	

	 •	 	Neerzetten	van	een	geheel	vernieuwd	Kids	City	voor	kinderen	tussen	de	
6-15	jaar	bij	alle	FIH	Pro	League-evenementen.	

	 •	 	Ontwikkelen	van	een	verenigingstoolkit	voor	het	boeien	en	binden	van	
jongens.

Speerpunten	2019		

Speer
punt
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Veldhockey	
(alle	leeftijden)

Parahockey	
(alle	leeftijden)

Urban Hockey	
(kinderen/tieners)

Trimhockey	
(volwassenen)

Bedrijfshockey	
(volwassenen)

Zaalhockey	
(alle	leeftijden)

Funkey	
(4	–	6	jaar)

Schoolhockey	
(scholieren/studenten)

Fithockey	
(50+)
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Goed georganiseerde competities en 
kampioenschappen

•		 	Faciliteren	van	de	reguliere	competitie	voor	verschillende	categorieën,	
inclusief	het	(her)indelen	van	de	betrokken	teams.	

•		 	Ontwikkelen	en	invoeren	van	een	nieuwe	competitiestructuur	voor	de	
Jongste	Jeugd	en	A-	en	B-jeugd,	in	samenwerking	met	verenigingen.

	 •	 	Uitwerken	van	een	verbeterde	opzet	van	de	speelreeksen	voor	de	Jongste	
Jeugd,	met	meer	aansluiting	op	de	verschillende	ontwikkelingsfasen	van	
kinderen.

	 •	 	Opnieuw	bekijken	van	de	opzet	van	de	A-	en	B-jeugdcompetities,	in	
navolging	van	de	aanpassing	van	de	C-	en	D-jeugdcompetities	in	2018.	
Waar	nodig	worden	de	A-	en	B-competities	aangepast	in	lijn	met	de	Visie	
op	de	ontwikkeling	van	hockeyers.	Ook	wordt	rekening	gehouden	met	de	
wensen	van	de	verenigingen	en	hockeyers	in	de	betreffende	doelgroepen.

•		 Evalueren	van	de	Promotieklasse	die	in	2018	is	ingevoerd.
•		 Opstellen	en	indien	nodig	aanpassen	van	de	speelschema’s.
•		 	Toezien	op	en	bevorderen	van	een	eerlijk	en	reglementair	verloop	van	alle	

georganiseerde	competities.

•		 	Organiseren	van	de	play-offs,	play-outs	en	promotiewedstrijden	in	de	
bondscompetitie	(eerste	teams).	

•		 	Organiseren	van	diverse	kampioenschappen	voor	zowel	de	veld-	als	de	
zaalhockeycompetitie.

	 •	 	Veldhockey:	Nederlandse	Kampioenschappen	(NK’s)	voor	de	
A-,	B-	en	C-jeugd,	reserveteams,	jong	senioren	en	veteranen,	
districtskampioenschappen	voor	plaatsing	voor	de	hoogste	Nederlandse	
jeugdcompetities.

	 •	 	Zaalhockey:	NK’s	voor	de	standaardteams,	A-,	B-	en	C-jeugd	en	
reserveteams,	districtskampioenschappen	voor	plaatsing	voor	de	NK’s.	

•		 Organiseren	van	twee	bekercompetities:	de	Silver	Cup	en	de	Gold	Cup.
•		 Organiseren	van	competities	voor	het	aangepast	hockey.
	 •	 	De	G-	en	LG-hockeycompetitie	telt	in	2019	ruim	1.100	hockeyers	en	wordt	

bij	105	verenigingen	in	Nederland	aangeboden.
	 •	 	E-hockey	telt	in	2019	ruim	450	hockeyers	en	wordt	bij	105	verenigingen	in	

Nederland	aangeboden.	
	 •	 	H-hockey	telt	in	2019	ruim	350	hockeyers	en	wordt	bij	18	verenigingen	in	

Nederland	aangeboden.

Speer
punt
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Veldhockeycompetitie

In	seizoen 2018-2019	nemen	naar	verwachting	meer		
dan	17.000	teams	deel	aan	de	veldhockeycompetitie.	
Wekelijks	spelen	deze	teams	circa	8.150	wedstrijden,	
verdeeld	over	onderstaande	categorieën.	

Categorie   

(Jong)	senioren	en	veteranen

Junioren	

Jongste	Jeugd	

Doordeweeks

Aantal wedstrijden per week 

2.000

3.450	

2.500	

200				(Hockey7,	Dames	Doordeweeks,		
trimcompetities)

Zaalhockeycompetitie

In	seizoen	2018-2019	nemen	naar	verwachting	10.500	
teams	deel	aan	de	zaalhockeycompetitie.	Wekelijks	spelen	
deze	teams	gedurende	de	zaalperiode	circa	6.500		
wedstrijden,	verdeeld	over	onderstaande	categorieën.		

Categorie   

(Jong)	senioren	en	veteranen

Junioren	

Jongste	Jeugd	

Aantal wedstrijden per week 

800

4.600	

1.100
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Groei van het aantal actieve  
bondsscheidsrechters

•		 	In	kaart	brengen	van	de	oorzaken	van	uitstroom	van	bondsscheidsrechters		
en	invoeren	van	maatregelen	om	uitstroom	te	verkleinen.

	 •	 	In	kaart	brengen	van	het	aantal	actieve	CS+/bondsscheidsrechter		
per	vereniging.	

•	 	Ontwerpen	en	uitvoeren	van	een	wervingsplan	en	-campagne	om	het	aantal	
bondsscheidsrechters	te	laten	toenemen	en	(bonds)arbitrage	beter	te	
positioneren.	

	 •	 Het	aantal	bondsscheidsrechters	groeit	in	2019	met	dertig	(circa	7%).	
	 •	 	Deze	campagne	bevat	concrete	acties	om	ook	meer	jonge	(vrouwelijke)	

scheidsrechters	te	enthousiasmeren	voor	fluiten.	Onder	meer	door	
specifieke	begeleiding,	inzet	van	rolmodellen,	focus	op	weerbaarheid	en	
jongelingen	samen	een	poule	laten	fluiten	met	begeleiding.

Speer
punt
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‘ Ook in 2019 blijven  
we vernieuwen’

Leon Rutten, manager 

Competitiezaken & Arbitrage KNHB

“ Ook in 2019 blijven we vernieuwen, want dat levert vaak 

mooie dingen op. Zo hebben we afgelopen jaar nog 

meer verbinding gemaakt tussen bondsscheidsrechters 

en CS+, door hen samen wedstrijden te laten fluiten. 

Daardoor konden we meer wedstrijden voorzien van 

scheidsrechters die onafhankelijk zijn van beide spelende 

clubs. Daar was iedereen blij mee. Door deze leerzame 

ervaring voor CS+ neemt bovendien het niveau van de 

clubarbitrage toe. Daarom gaan we dit initiatief in 2019 

verder uitbreiden. Een mooi voorbeeld van vernieuwing 

bij de competitie is de invoering van de Silver en Gold 

Cup. Inmiddels zijn deze bekercompetities niet meer weg 

te denken uit het hockey. Zelf sta ik ook graag langs de 

lijn bij bekerwedstrijden. En daar sta ik absoluut met een 

trots gevoel. Trots dat we dit samen met de verenigingen 

hebben bereikt: een prachtig toernooi met veel mooie 

wedstrijden, veel publiek, veel strijd en veel emotie. Alles 

wat onze sport mooi maakt. Dat stimuleert ons om te 

blijven nadenken over mooie toevoegingen aan onze 

sport, voor de maximale hockeybeleving.”
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Verbeteren imago en regelkennis van  
de scheidsrechters

•		 	Vergroten	van	het	enthousiasme	voor	het	fluiten	door	het	organiseren		
van	evenementen.

	 •	 	Organiseren	van	evenementen	in	het	kader	van	de	Week	van	de	
Scheidsrechter	(Spelregelcafés)	en	de	Young	Umpire	Challenge.

•		 	Structureel	aandacht	besteden	aan	het	ontwikkelen	en	bijhouden	van	de	
spelregelkennis	van	hockeyers,	scheidsrechters	en	publiek.	

	 •	 	Organiseren	van	opleidingen,	briefings	en	bijscholingen.
	 •	 	In	2019	worden	425	CS+	opgeleid,	een	toename	van	ruim	20%	ten	

opzichte	van	2018.	
	 •	 	In	2019	wordt	via	een	KNHB-platform	een	databank	opgezet	met	

beelden	van	wedstrijdsituaties,	die	voor	iedereen	vrij	toegankelijk	
is.	Deze	beelden	kunnen	worden	gebruikt	in	de	opleidingen	en	de	
bijscholingen	die	de	KNHB	aanbiedt.	

	 •	 	Vanaf	2019	worden	met	spelregelacties	alle	doelgroepen	bijgespijkerd	
op	het	gebied	van	spelregels.	

	 •	 	In	2019	komt	er	voor	bondsscheidsrechters	een	verplichte	
spelregeltoets.

•		 	In	kaart	brengen	van	de	benodigde	competenties	per	categorie	
scheidsrechter.	Hierbij	kan	worden	gesteund	op	informatie	vanuit	de	FIH,	
EHF,	eigen	ervaringen	en	de	Kwalificatiestructuur	Sport	(KSS).	

	 •	 	Op	basis	van	deze	competenties	kijkt	de	KNHB	hoe	zij	kan	bijdragen	
aan	persoonlijke	begeleiding	van	bondsscheidsrechters	om	zichzelf	
maximaal	te	ontwikkelen.

•		 	Aanpassen	van	de	huidige	structuur	van	verenigingsarbitrage.	
	 •	 	Per	regio	is	er	een	CS+	coördinator,	die	de	vereniging	begeleidt	

en	mensen	stimuleert	tot	het	volgen	van	een	opleiding	tot	CS+/
scheidsrechter.

	 •	 	Elke	vereniging	heeft	één	of	meerdere	leercoaches	CS+.
	 •	 	In	2019	wordt	een	vernieuwde	opzet	ingevoerd	voor	de	opleiding	en	

begeleiding	van	clubscheidsrechters.
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‘ Meer kennis voor  
de toptrainer en de  
trainer van Meisjes C6’

Karien Meuleman, manager  

Expertisecentrum KNHB

“ Veel kennis over trainen en coachen delen we tijdens 

bijeenkomsten en opleidingen. Maar in de praktijk lopen 

trainers vaak met hun telefoon in de hand de vereniging 

binnen en denken: wat ga ik vandaag doen? Met de 

ontwikkeling van ons online kennisplatform willen we op 

een laagdrempelige manier kennis delen op ieder niveau. 

Het platform is er voor de toptrainer, maar ook voor de 

trainer van Meisjes C6 die het gewoon leuk vindt om 

training te geven. De kennis die we als KNHB delen past 

bij de Strategie 2020 en onze Visie op de ontwikkeling 

van hockeyers. Het betekent overigens niet dat we 

één waarheid delen die ook dé waarheid is. Het is een 

richting die je kunt volgen, om daarbij als vereniging, 

trainer of coach je eigen keuzes te maken. Wat ook mooi 

is: het kennisplatform sluit aan op de basisopleidingen 

Training geven en Coachen, die we tot eind 2019 gratis 

aanbieden. De beginnende trainers en coaches kunnen 

vervolgens het online platform gebruiken om zich verder 

te ontwikkelen.”

Focus op kaderontwikkeling

•	 	Organiseren	van	congressen	en	(netwerk)bijeenkomsten	om	van	en	met	
elkaar	te	leren.

	 •	 	Organiseren	van	een	Technisch	Kader	Congres	en	netwerkbijeenkomst	
voor	HT3/4-afgestudeerden,	Technisch	Managers	en	leercoaches.

•	 	Uitbreiden	van	een	KNHB-kennisplatform.	
	 •	 	Binnen	de	KNHB	beschikken	we	over	veel	kennis	en	materiaal	op	het	

gebied	van	opleiden.	Het	online	kennisplatform	heeft	tot	doel	deze	kennis	
te	delen	met	kader,	zodat	zij	beter	en	kritischer	opgeleid	worden.

•	 	Ontwikkelen	van	een	verbeterde	elektronische	leeromgeving	(ELO),	zodat	de	
opleidingen	toegankelijker	zijn	via	e-learning.	

	 •	 	Aanbieden	van	aanvullende	workshops,	die	meer	ingaan	op	
praktijksituaties.

	 •	 	Omdat	in	2018	de	webinars	door	verenigingen	zeer	goed	werden	
gewaardeerd,	wordt	hier	in	2019	een	vervolg	aan	gegeven.

•	 	Vastleggen	van	een	lijst	met	kwaliteitseisen	om	de	kwaliteit	van	de	ruim	
honderd	leercoaches	te	waarborgen.

•	 	Onderzoeken	van	de	potentie	en	de	mogelijkheden	van	een	basisopleiding	
Begeleiden.	Dit	betreft	een	opleiding	voor	het	begeleiden	van	kader	op	
pedagogisch	en	didactisch	gebied.

•	 	Verweven	van	de	Visie	op	de	ontwikkeling	van	hockeyers	met	het	technisch	
beleid	van	de	verenigingen.	

	 •	 	Alle	verenigingen	hebben	in	2019	de	gratis	basisopleiding	Coachen	en	
Training	geven	afgenomen.	

	 •	 	Meer	bekendheid	genereren	bij	de	kaderleden	van	verenigingen	omtrent	
de	visie	door	middel	van	een	campagne.	

•	 	Zorgen	voor	eenduidige	kwaliteit	van	de	KNHB-opleidingen	die	worden	
aangeboden	door	intermediairs	en	sportopleidingen.	

	 •	 Kaders	opstellen	voor	het	waarborgen	van	de	kwaliteit.
	 •	 Externe	partijen	meenemen	in	de	KNHB-visie.
•	 	Organiseren	van	(bij)scholingen	voor	trainers,	coaches	en	scheidsrechters	

voor	het	aangepast	hockey.	
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Visie op de ontwikkeling 
van hockeyers

In 2018 heeft de KNHB haar Visie op de ontwikkeling van  
hockeyers ontwikkeld. Deze visie sluit aan op de Tophockeyvisie 
die in 2017 is vastgelegd. De Tophockeyvisie benoemde als een 
van de thema’s: het verstevigen van de samenwerking tussen 
bond en verenigingen om de (top)hockeysport op de verenigingen 
te versterken. De Visie op de ontwikkeling van hockeyers moest 
antwoord geven op onderstaande vragen:
•  Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan  

ze al is? 
•   Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook 

het plezier in hockey vergroten? 
•  Hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed ontwikkelen en 

verbonden blijven aan de sport? 

De antwoorden op deze vragen vonden we in nauw overleg met 
wetenschappers, de technische staf van de KNHB (bondscoaches) 
en diverse kaderleden van verenigingen. We kwamen tot zes 
uitgangspunten: 
•  sport en privé in balans; 
•  bijdrage leveren aan het team; 
•  beter hockey begint bij jezelf;
•  voor iedere leeftijd een passende belasting; 
•  duurzaam leren;
•  unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren. 

Een van de eerste concrete uitwerkingen hiervan was in 2018 de 
herijking van de competitiestructuur bij de C- en D-jeugd. Ook zijn 
er concrete handvatten ontwikkeld wat betreft het beoordelen en 
selecteren van jeugd. 
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Positieve  
maatschappelijke impact

DOELSTELLING:	Hockey	is	een	sociale,	gezonde	en	
respectvolle	sport	in	Nederland	waarmee	we	landelijk	maar	
vooral	ook	lokaal	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	
maatschappij.	Dit	doen	we	niet	alleen;	we	slaan	hierbij	bruggen	
naar	het	bedrijfsleven,	gemeenten,	de	wijk,	andere	sporten	en	
sportverenigingen,	scholen,	burgers	en	overige	instellingen.	
Hierbij	is	hockey	onze	kernactiviteit.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	
onderstaande	speerpunten	centraal.	Daarbij	worden	genoemde	
activiteiten	en	projecten	voortgezet	en/of	opgestart.

Oprichten van de KNHB Foundation

•		 	De	KNHB	Foundation	vormgeven	en	inzetten	om	een	positieve	
maatschappelijke	impact	te	hebben,	met	een	focus	op	hockeygerelateerde	
activiteiten.	

•		 	Stimuleren	van	hockeyverenigingen	om	een	passende	maatschappelijke	
functie	in	de	wijk	of	lokale	gemeenschap	te	vervullen.	

•		 	Ondersteunen	van	verenigingen,	individuen,	NGO’s	(niet-gouvernementele	
organisaties)	en	foundations	die	hockey	inzetten	als	middel	voor	een	beter	
leven	van	kwetsbare	doelgroepen	in	ontwikkelingslanden.	

•		 	Ondersteunen	van	projecten/organisaties	op	het	gebied	van	
hockeyontwikkeling	in	het	buitenland,	met	de	focus	op	Europa.

Speerpunten	2019		
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KNHB Foundation

De KNHB heeft de kracht en het netwerk om het verschil te 
maken: dit gebeurt in 2019 met de KNHB Foundation. De KNHB 
Foundation heeft tot doel om in 2019 de (h)erkenning en impact 
van de maatschappelijke activiteiten van de KNHB te vergroten. 
De rol van de KNHB zal op drie verschillende niveaus expliciet 
worden bepaald. Dit zijn: 

1.  Beter uitdragen van de intrinsieke maatschappelijke waarde 
van hockey. Dit leidt tot een sterker maatschappelijk profiel 
van de KNHB en de hockeysport in het algemeen. 

2.  Stimuleren van maatschappelijke inspanningen van 
hockeyverenigingen in Nederland. Denk hierbij aan: 

 •  een veilig sportklimaat en positieve sportcultuur op de 
vereniging;

 • een gezonde sportomgeving;
 • duurzame accommodaties;
 • opvangen van kwetsbare doelgroepen op de accommodatie;
 •  aanbod voor kwetsbare doelgroepen in de wijk vergroten, 

samen met gemeenten en foundations, zoals Urban Hockey 
in de wijk en/of op scholen.

3.  Meer focussen op het stimuleren van internationale 
hockeygerelateerde maatschappelijke initiatieven. Denk 
bijvoorbeeld aan hockeyontwikkeling in het buitenland via: 

 •  Twinning projecten tussen Nederlandse verenigingen en 
minder sterke hockeylanden;

 • projecten met de FIH/EHF; 
 •  projecten van zogeheten sport for development 

foundations. 

U
IT

G
E

LI
C

H
T



16

•		 	Delen	van	verhalen,	projecten	en	activiteiten	om	de	KNHB	Foundation	stevig	
op	de	kaart	te	zetten.	

	 •	 	Grotere	bekendheid	gebruiken	om	goede	doelen	en	maatschappelijke	
initiatieven	in	binnen-	en	buitenland	te	steunen.

Toegankelijkheid voor kwetsbare  
doelgroepen vergroten

•		 	Kinderen	in	de	leeftijd	van	4-16	jaar	de	mogelijkheid	geven	om	op	een	
laagdrempelige	manier	kennis	te	maken	met	(Urban)	hockey,	op	school	of		
in	de	wijk.

	 •	 	Organiseren	van	Urban	Hockey	activiteiten,	multisports	events	en	andere	
(lokale)	hockeyinitiatieven.	

	 	 –	 	In	2019	wordt	in	twaalf	steden	Urban	Hockey	aangeboden	(een	toename	
van	20%	ten	opzichte	van	2018).

	 •	 	Organiseren	van	stadscompetities	voor	Urban	Hockey	en	Streethockey.
	 •	 	Organiseren	van	de	Urban	Road	Show	in	Noord-Nederland,	Oost-Nederland,	

Limburg	en	Zeeland.
•		 	Stimuleren	van	hockeyverenigingen	om	wijkgerichte	activiteiten	te	ontplooien	

‘de	wijk	in’,	of	om	kwetsbare	doelgroepen	‘uit	de	wijk’	op	de	vereniging	te	
ontvangen.

•		 	Opleiden	en	begeleiden	van	verenigingen	en	gemeenten	om	(Urban)	hockey		
op	de	vereniging	en	in	de	wijk	te	stimuleren.	

	 •	 	Organiseren	van	scholingen	voor	onder	andere	sportleiders	en	leerkrachten.
	 •	 	Ontwikkelen	van	een	verenigingstoolkit,	waarmee	de	vereniging	direct	aan	

de	slag	kan.	
•		 In	2019	zijn	er	twaalf	opgeleide	ambassadeurs	Urban	Hockey.
•		 	Positioneren	van	Urban	Hockey	binnen	multisports	events,	zoals	de	Nationale	

Sportweek,	NextGen	en	de	Urban	Sports	Week	in	Amsterdam.
	 •	 In	2019	wordt	op	tien	multisports	events	Urban	Hockey	gespeeld.
•		 	Stimuleren	en	ondersteunen	van	verenigingen	om	de	samenwerking	en	

verbinding	met	gemeenten	te	zoeken.	Bijvoorbeeld	voor	de	aanleg	van	(wijk)
velden.
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‘ Urban Hockey maakt  
de sport toegankelijker 
en stoerder’

Gabriëlle van Doorn,  

senior medewerker Doelgroepen 

Maatschappelijke Impact KNHB

“ In 2019 starten we met wat nieuws: de Urban Road Show. 

Een rondreizend circus waarmee we Urban Hockey op de 

kaart willen zetten bij nog meer gemeenten, scholen en 

verenigingen. We komen op coole urban locaties, maar 

ook bij hockeyevenementen zoals de FIH Pro League. 

In een urban sfeer – met foodtrucks, dj’s, graffiti en 

andere urban sports – kunnen jongens en meiden Urban 

Hockey spelen met vette tricks, challenges en battles. 

Een urban retro bus toveren we om tot theorielokaal voor 

clubtrainers, combinatiefunctionarissen, sportleiders van 

Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds en studenten van 

sportopleidingen. Na deze scholing kunnen ze zelf met 

Urban Hockey aan de slag. Met Urban Hockey maken we 

de sport toegankelijker en stoerder. We bereiken nieuwe 

doelgroepen, die anders niet met hockey in aanraking 

zouden komen. Zo kunnen we maatschappelijke impact 

maken in de wijk. Urban Hockey maakt de sport ook 

stoerder, zodat het aantrekkelijker wordt voor jongens. 

Mooi als ik een stoer gastje hoor roepen: ‘Wow, ik wist 

niet dat hockey ook zo kon. Dit is echt cool om te doen!”

Sportaccommodaties klaar voor de toekomst

•		 	Stimuleren	van	een	rookvrije	accommodatie.	
	 •	 Onderzoeken	van	mogelijkheden	voor	rookvrije	evenementen.
	 •	 Delen	van	kennis	door	middel	van	best	practices.	
	 	 –	 	In	2019	is	60%	(een	toename	van	19%	ten	opzichte	van	2018)	van	alle	

verenigingen	rookvrij	dan	wel	voorzien	van	een	rookafspraak.
•		 	Invulling	geven	aan	de	Gezonde	Sportkantine	en	andere	gezondheidsactiviteiten.	
	 •	 Delen	van	kennis	en	benutten	van	de	relatie	met	KNHB-partners.	
	 	 –	 	In	2019	stimuleert	20%	(een	toename	van	15%	ten	opzichte	van	2018)	van	

alle	verenigingen	een	gezonde	voedingskeuze	als	(ten	minste)	een	‘bronzen’	
kantine.	Het	Voedingscentrum	heeft	richtlijnen	opgesteld	om	kantines	
gezonder	te	maken.	

	 	 	 -	 Bronzen	kantine:	een	betere	keuze	mogelijk	maken.	
	 	 	 -	 Zilveren	kantine:	verleiden	tot	de	betere	keuze.
	 	 	 -	 Gouden	kantine:	de	betere	keuze	spreekt	voor	zich.
•		 	Ondersteunen	van	verenigingen	bij	het	opstellen	en	voeren	van	een	verantwoord	

alcoholbeleid	en	naleving	van	leeftijdsgrenzen.	
	 •	 	In	2019	heeft	20%	(een	toename	van	13%	ten	opzichte	van	2018)	van	alle	

verenigingen	beleid	om	verantwoord	alcoholgebruik	te	stimuleren.	
•		 	Stimuleren	van	verenigingen	om	het	clubhuis	multifunctioneel	te	gebruiken.	

Bijvoorbeeld	door	het	aanbieden	van	andere	sporten	of	diensten	op	de	vereniging	
of	door	het	clubhuis	in	te	zetten	als	ontmoetingsplek	in	de	buurt	of	wijk.	

	 •	 	Adviseren	van	verenigingen	bij	de	aanleg	van	tijdelijke	zaalaccommodaties,	
mits	dit	voor	de	vereniging	financieel	verantwoord	is.	

	 •	 	Stimuleren	van	verenigingen	om	samen	te	werken	met	gemeenten	en	andere	
partijen	om	de	sport	te	laten	bijdragen	aan	maatschappelijke	doelstellingen.

•		 	Ondersteunen	van	verenigingen	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	
	 •	 Aanreiken	van	concrete	tips,	handvatten	en	instrumenten.	
	 	 –	 	Zorgen	voor	praktische	en	toegankelijke	uitwerkingen,	waar	verenigingen	

direct	mee	aan	de	slag	kunnen.
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	 	 –	 	In	2019	heeft	10%	(een	toename	van	5%	ten	opzichte	van	2018)	van	
de	verenigingen	duurzame	maatregelen	genomen	in	en	rondom	het	
clubhuis.	

	 •	 Delen	van	kennis	door	middel	van	best	practices.	
	 •	 	Organiseren	van	themabijeenkomsten	in	samenwerking	met	(ervarings)

deskundigen,	met	specifieke	aandacht	voor	het	thema	duurzaamheid.	
•		 	Informeren	en	ondersteunen	van	verenigingen	wat	betreft	een	optimaal	en	

multifunctioneel	gebruik	van	de	velden.	
	 •	 	Uitvoeren	van	periodieke	keuringen/inspecties	van	velden.	Daarmee	

krijgen	verenigingen	inzicht	in	de	staat	van	het	veld	en	de	verwachtingen	
voor	de	toekomst.	

	 	 –	 In	2019	worden	de	gebruikelijke	150	tot	180	velden	gekeurd.
	 •	 	Onderzoeken	van	oorzaak,	gevolg	en	oplossing	van	gladde	velden	in	

het	kader	van	de	Green	Deal.	Green	Deals	zijn	afspraken	tussen	de	
Rijksoverheid	en	andere	partijen	zoals	bedrijven,	maatschappelijke	
organisaties	en	andere	overheden.	De	Green	Deal	helpt	om	duurzame	
plannen	uit	te	voeren.	

	 •	 Stimuleren	van	de	aanleg	van	nieuwe	hockeyvelden.	
	 	 –	 I	n	2019	zijn	twaalf	(extra)	nieuwe	velden	gerealiseerd.	Dit	aantal	is	

gebaseerd	op	de	inzichten	uit	het	ledenpotentieelonderzoek	uit	2018.

Speerpunten	2019  
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Bij de wereldtop  
in een wereldsport

DOELSTELLING:	Hockey	is	een	wereldsport.	Een	sterke	
nationale	én	internationale	competitie	maakt	ons	sterker;	
zowel	op	sportief	gebied	als	financieel	als	in	de	media.	We	
blijven	ons	inzetten	om	wereldtop-talent	te	ontwikkelen,	
structureel	bij	de	wereldtop	te	horen	en	hockey	internationaal	
groter,	breder	en	beter	te	maken.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	
onderstaande	speerpunten	centraal.	Daarbij	worden	
genoemde	activiteiten	en	projecten	voortgezet	en/of	
opgestart.

Organiseren van internationale  
topevenementen

•		 	Organiseren	van	evenementen	voor	nationale	(jeugd)teams	onder		
toezicht	van	de	FIH	en/of	EHF.

	 •	 FIH	Pro	League,	met	3.500	duizend	toeschouwers	per	dag.
	 •	 	Grand	Final	van	de	FIH	Pro	League,	met	minimaal	5.000	toeschouwers		

per	dag.
	 •	 Six	Nations	Youth	Tournament	Boys	&	Girls	U16/U18.
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FIH Pro League

De FIH Pro League is een nieuw wedstrijdformat voor nationale 
teams, bestaand uit een reeks uit- en thuiswedstrijden. Deze 
wedstrijden vinden plaats tussen januari en juni en monden uit 
in een Grand Final. In 2019 vindt de Grand Final van 27 tot en 
met 30 juni plaats in het Wagener Stadion. De FIH Pro League 
vervangt de Hockey World League 3 en 4 en de Champions 
Trophy, waaraan de beide Nederlandse Elftallen de afgelopen 
jaren deelnamen. De Hockey World League 1 en 2 – voor de 
landen onder de top – blijft bestaan. 

De FIH Pro League werkt met een puntensysteem dat een 
rol zal spelen binnen de huidige FIH-wereldranglijst. Via 
de wereldranglijst wordt de kwalificatie voor belangrijke 
evenementen zoals het WK en de Olympische spelen behaald. 

Met de FIH Pro League wil de FIH wereldwijd meer fans betrekken 
bij de sport. In totaal nemen negen landen deel aan de Dames 
league en negen landen aan de Heren league. Beide Nederlandse 
Elftallen spelen in 2019 in totaal zestien thuiswedstrijden, op 
vijf verschillende speellocaties door het land. Samen met de 
verenigingen wil de KNHB hier een groot hockeyfeest van maken. 
Om alle activiteiten en communicatie rondom de FIH Pro League 
goed te laten verlopen roept de KNHB alle hockeyverenigingen 
op om per club een ambassadeur aan te stellen. Deze persoon is 
het eerste aanspreekpunt voor de KNHB met betrekking tot de 
FIH Pro League. 
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1 miljoen hockeyfans in 2020

•		 	Promoten	van	de	hockeysport	en	realiseren	van	een	groei	in	het	aantal	
hockeyfans.	

	 •	 	Sterker	positioneren	van	Oranjespelers	als	helden	en	ambassadeurs	
van	de	hockeysport.	

	 •	 	Meer	publiciteit	genereren	rondom	de	Nederlandse	Elftallen.	
	 •	 	Aandacht	genereren	voor	(inter)nationale	toernooien	en	wedstrijden	

via	mediapartijen	als	NOS,	Ziggo	Sport	en	hockey.nl,	om	zo	meer	
(potentiële)	fans	te	bereiken.	Denk	bijvoorbeeld	aan	competities/
toernooien	als	Hoofdklasse,	play-offs,	FIH	Pro	League	en	het	EK.

	 	 –	 	Intensiveren	van	de	samenwerking	met	onder	andere	NOS,	Ziggo,	
EHF	en	FIH.

	 •	 	Experimenteren	met	features	van	online	kanalen	om	het	aantal	fans	
te	laten	groeien	en	meer	interactie	te	creëren.		
Voorbeelden	hiervan	zijn:

	 	 –	 Instagram	live;	
	 	 –	 IG	TV	(Instagram	Televisie);
	 	 –	 Facebook	Stories;
	 	 –	 Live	streaming.
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‘ Een kijkje achter de 
schermen brengt fans 
nog dichter bij Oranje’

Merlijn Lezeman,  

online marketeer KNHB

“ Vraag een willekeurige voorbijganger op straat:  

kun je een Nederlandse hockeyinternational opnoemen? 

Grote kans dat diegene dat niet kan. De grote namen 

als Naomi van As, Teun de Nooijer en Ellen Hoog zijn 

inmiddels gestopt. Daarom is het tijd voor nieuwe 

hockeyhelden die bijdragen aan de bekendheid van de 

sport. Om die nieuwe rolmodellen op de kaart te zetten  

is de inzet van social media van cruciaal belang. 

Vooral het kijkje achter de schermen is belangrijk om 

fans echt dicht bij Oranje te laten komen. Het gevoel 

van bereikbaarheid moet aanwezig zijn om dromen 

werkelijkheid te maken. Ik zou het fantastisch vinden als 

we in 2019 elke hockeyliefhebber direct kunnen bereiken 

met content die hem of haar persoonlijk aanspreekt. Niet 

alleen de fanatieke Oranjefan, maar ook die speler van 

Heren 8 -in de Reservecompetitie.”

Topprestaties (Jong) Oranjeteams

•		 	Creëren	van	een	optimaal	programma	en	optimale	omstandigheden	voor	zowel	
de	nationale	teams	als	de	districtsteams.	Hierbij	wordt	–	naast	de	inhoudelijke	
programma’s	–ook	aandacht	besteed	aan:	

	 •	 	Eigen	ontwikkeling	van	spelers/speelsters,	op	zowel	maatschappelijk	als	sociaal	
als	sportief	vlak.

	 •	 	Zelfregulering	bij	spelers/speelsters,	die	leren	hoe	ze	zelfbewust	kunnen	
bepalen	waar	ze	heen	willen,	welke	stappen	ze	daarvoor	moeten	zetten	en	hoe	
te	evalueren.

	 •	 Specialismen,	zoals	de	strafcorner	en	keepers.
•		 	Ondersteunen	van	de	(Jong)	Oranjeteams	bij	het	waarmaken	van	onderstaande	

ambities:
	 •	 Een	gouden	medaille	voor	het	Nederlands	Elftal	Dames	op	het	EK	in	België.
	 •	 Een	gouden	medaille	voor	het	Nederlands	Elftal	Heren	op	het	EK	in	België.
	 •	 Een	finaleplek	voor	Jong	Oranje	Dames	op	het	EK	in	Spanje.
	 •	 Een	plek	bij	de	eerste	drie	voor	Jong	Oranje	Heren	op	het	EK	in	Spanje.
•		 Talent	ontwikkelen	en	herkennen	om	hockey	groter,	breder	en	beter	te	maken.
	 •	 Organiseren	van	de	halfjaarlijkse	Volvo	Districtsontmoetingsdag.	
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Internationaal hockey ontwikkelen

•		 Ontwikkelen	van	de	hockeysport	in	andere	landen	dan	Nederland.
	 •	 	Continueren	en	uitbreiden	van	de	Twinning	projecten	tussen	sterke	

Nederlandse	clubs	en	Europese	hockeyontwikkelingslanden.	Hierbij		
krijgen	hockeyers,	trainers,	coaches	en	scheidsrechters	in	meerdere		
landen	de	kans	zich	te	ontwikkelen.	

•		 	Ondersteunen	van	Youth	Leadership	Festivals,	voor	jong	kader	uit	de		
hele	wereld.	

•		 Ontplooien	van	initiatieven	binnen	Coach	&	Umpiring	educatietrajecten.
•		 	Ondersteunen	van	de	hockeyontwikkeling	in	hockeyontwikkelingslanden		

in	Afrika,	Azië	en	Pan-Amerika.	
	 •	 	Een	voorbeeld	hiervan	is	het	Targeted	Assistance	Programme	(TAP)	

van	de	FIH.	TAP	biedt	ondersteuning	aan	zowel	continentale	federaties	
als	nationale	bonden	bij	de	ontwikkeling	van	langetermijnprojecten	of	
programma’s	voor	duurzame	ontwikkeling.

Professionaliseringsslag Hoofdklasse 

•		 	Intensiveren	van	de	samenwerking	tussen	KNHB,	HHcv	en	Hoofdklasseclubs,	
samen	met	Eyecons	Hockey.

•		 	Optimaal	afstemmen	van	de	programma’s	van	de	Hoofdklasse	en	
Oranjeteams.

•		 	Opstellen	van	minimale	kwaliteitseisen	voor	Hoofdklasseclubs,	in	
samenwerking	met	de	HHcv,	Hoofdklasseclubs	en	Eyecons.	Bijvoorbeeld		
op	het	gebied	van	accommodatie,	media,	jeugdopleiding,	video-arbitrage		
en	commercie.	

	 •	 	Twee	keer	per	jaar	overleg	met	Technisch	Directeuren	en/of	Technisch	
Managers	van	de	Hoofdklasseclubs	om	actuele	thema’s	te	bespreken.

•		 	Oprichten	van	een	projectgroep	Hoofdklassepromotie	om	structurele	
aandacht	voor	deze	competitie	te	behouden.	Zowel	bij	de	media	als	bij	het	
hockeypubliek.
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Toekomstbestendige financiën

DOELSTELLING:	Hockey	blijft	een	financieel	gezonde	sport	
in	de	veranderende	maatschappij	door	ons	financieringsmodel	
slim	te	vernieuwen.	Hierbij	kijken	we	naar	de	economische	
waarde	van	onze	sport	(op	macro-	en	microniveau),	maar		
ook	naar	het	potentieel	van	de	maatschappelijke	waarde.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	
onderstaande	speerpunten	centraal.	Daarbij	worden		
genoemde	activiteiten	en	projecten	voortgezet	en/of	
opgestart.

Meer middelen voor maatschappelijke  
(hockey)initiatieven

•		 	Meer	financiële	middelen	uit	de	markt	halen	voor	maatschappelijke	(hockey)
initiatieven,	zoals	de	KNHB	Foundation.	

	 •	 	Bijdragen	investeren	in	projecten	en	activiteiten	gericht	op	realisatie	
van	maatschappelijke	impact	door	onder	meer	de	KNHB	en	
hockeyverenigingen.	

	 •	 	Verkennen	van	en	starten	met	het	genereren	van	inkomsten	vanuit	derde	
geldstromen,	via	bedrijven	en	andere	commerciële	partijen.	Bijvoorbeeld	
via	de	realisatie	van	een	KNHB	Business	Club,	gekoppeld	aan	de	KNHB	
Foundation.

	 •	 	Verkennen	van	en	starten	met	het	generen	van	subsidies	en	andere	
financiële	middelen	via	maatschappelijke	partners,	waaronder	gemeenten	
en	fondsen.

	 •	 	Verkennen	van	en	starten	met	fondsenwerving	voor	de	KNHB	Foundation	
via	reguliere	KNHB-activiteiten,	zoals	KNHB-evenementen.	

Intensieve samenwerking met partners

•		 	Intensiveren	van	de	samenwerking	met	bestaande	partners,	sponsors	en	
suppliers.	Dit	draagt	bij	aan	betere	dienstverlening	richting	verenigingen	en		
aan	toekomstbestendige	financiën,	zowel	bij	verenigingen	als	de	KNHB.	

	 •	 	Realiseren	van	een	sterkere	verbinding	van	de	partners,	sponsors	en	
suppliers	met	de	hockeyverenigingen.	Hieronder	enkele	voorbeelden	
van	trajecten	waarbij	partners	verenigingen	ondersteunen	in	specifieke	
behoeftes.

	 	 –	 	adidas:	activaties	tijdens	FIH	Pro	League	wedstrijden,	Rabo	Fandagen	
en	andere	oranje	activiteiten	bij	verenigingen.	Ook	verzorgt	adidas	de	
teamkleding	van	een	groot	aantal	hockeyverenigingen.									

	 	 –	 	Auping:	verbinding	van	meer	Auping	Plaza’s	met	verenigingen.	De	
verbinding	tussen	een	hockeyvereniging	en	een	lokale	Auping	Plaza	
levert	zowel	de	hockeyer	als	de	vereniging	een	financieel	voordeel	op.	
Met	een	Auping	Plaza-pasje	ontvangt	elk	clublid	bij	aankoop	in	Auping	
Plaza	korting	op	het	hele	assortiment.	De	vereniging	ontvangt	aan	het	
einde	van	het	seizoen	hockeymaterialen	ter	waarde	van	5%	van	het	
totale	aankoopbedrag	van	alle	leden.	

	 	 –	 	Deloitte:	ondersteunen	van	verenigingsbesturen	met	financiële	kennis	
onder	andere	via	webinars.	Daarnaast	specifieke	aandacht	voor	de	
ondersteuning	van	studentenverenigingen	en	de	organisatie	van	de	
Deloitte	Students	Hockey	Trophy.
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	 	 –	 	ONVZ:	delen	van	kennis	over	een	gezond	en	gebalanceerd	leven	met	
hockeyers	via	de	verenigingen,	hockey.nl	en	KNHB	evenementen.	

	 	 –	 	Rabobank:	ondersteuning	van	verenigingen	op	verschillende	gebieden	
waaronder	op	bestuurlijk/financieel	terrein.

	 	 –	 	Volvo:	continuering	van	de	Volvo	club	bonus.	Dit	is	een	bonus	van		
€	1.000	die	Volvo	Cars	Nederland	B.V.	uitkeert	aan	een	hockey-
vereniging,	wanneer	een	lid	van	die	vereniging	een	nieuwe	Volvo	koopt	
of	least	bij	een	erkende	Volvo-dealer.	

•  Verlengen	van	contracten	met	partners,	sponsors	en	suppliers	die	in	2019	en	
2020	aflopen.	

•	 Ten	minste	één	nieuwe	partner	aan	de	KNHB	verbinden.	
•	 	Versterken	en	(gedeeltelijk)	vernieuwen	van	het	palet	aan	sponsors	en	

suppliers	dat	aan	de	KNHB	verbonden	is.	

Betere dienstverlening met minder  
onverwachte zaken 

• Evenementen	break-even	draaien	ten	opzichte	van	de	begroting.
	 •	 Tijdig	en	volledig	registreren	van	verplichtingen	en	inkomsten.
	 •	 	Ontwikkelen	van	een	systeem	om	na	afloop	van	een	evenement	de	

financiële	verplichtingen	eenvoudig	te	kunnen	bewaken.
•  Blijven	ontwikkelen	van	toepassingen	die	besparende	effecten	hebben	in	tijd	

of	geld.	
	 •	 	Betere	automatisering	en	netwerksamenwerking,	ten	behoeve	van	zowel	de	

KNHB	als	de	verenigingen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	collectiviteitsvoordelen.
	 •	 Implementeren	van	risicomanagement	binnen	de	KNHB-organisatie.
• Informatie	verschaffen	aan	verenigingen	over	onder	meer:
	 •	 wet-	en	regelgeving	die	van	toepassing	is	op	de	sportsector;	
	 •	 relevante	subsidies;	
	 •	 alternatieve	vormen	van	financiering.	
• Ontwikkelen	en	delen	van	sponsormethodieken	met	verenigingen.	

(Meer) inkomsten uit bestaande en nieuwe 
verdienmodellen

•  Continueren	en	waar	mogelijk	vergroten	van	de	inkomsten	uit	merchandising,	
ticketing	en	advertising	via	hockey.nl.

•  Inventariseren	van	de	mogelijkheden	voor	het	starten	met	een	KNHB	
Business	Club,	gekoppeld	aan	de	KNHB	Foundation.	Een	dergelijke	club	
vergroot	de	waarde	van	het	bedrijfsnetwerk	van	de	KNHB	en	intensiveert	de	
onderlinge	contacten	van	bedrijven	die	aan	de	KNHB	zijn	verbonden.	

•  Waarborgen	van	het	beheer	en	de	exploitatie	van	het	Wagener	Stadion	–	
inclusief	de	nieuwe	hoofdtribune	en	de	lounge	–	binnen	de	reguliere	KNHB-
begroting.	Via	een	combinatie	van:	

	 •	 	eigen	gebruik	door	de	nationale	teams	en	de	KNHB-organisatie	(minder	
externe	huur);	

	 •	 	verhuur	van	ruimten	aan	organisaties	en	bedrijven,	passend	binnen	de	
bestemming	van	de	accommodatie	(op	bescheiden	schaal,	leidend	tot	extra	
inkomsten).	

•  Inventariseren	van	de	mogelijkheden	om	samen	met	de	verenigingen	
flexibelere	bindings-	en	transactievormen	te	realiseren,	met	aandacht	voor		
de	juiste	verhouding	tot	de	bestaande	en	reguliere	bindingsvormen.	Zo	
kunnen	meer	actieve	hockeyers	–	ook	voor	kortere	tijd	en	minder	intensief	–	
worden	verbonden	aan	de	hockeysport	en	-verenigingen.
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KNHB als netwerk-  
& serviceorganisatie

DOELSTELLING:	De	KNHB	zal	continu	toegevoegde	waarde	moeten	en	
willen	blijven	leveren	aan	alle	betrokkenen	en	daarmee	haar	rol	en	positie	
legitimeren.	Samenwerking	en	verbinding	zijn	daarbij	essentieel.	Dit	vraagt	
om	een	flexibele	organisatie	die	in	staat	is	om	projectmatig	te	werken.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	onderstaande	
speerpunten	centraal.	Daarbij	worden	genoemde	activiteiten	en	projecten	
voortgezet	en/of	opgestart.

Verder ontwikkelen van dienstverlening  
aan verenigingen

•		 	Zorgen	voor	een	vast	aanspreekpunt;	verenigingen	kunnen	bij	hun	‘eigen’	
accountmanager	terecht	met	al	hun	vragen.

	 •	 	Accountmanagers	hebben	minimaal	eenmaal	per	jaar	persoonlijk	contact	
met	alle	verenigingen.	

	 •	 	Naast	de	clubbezoeken	is	er	telefonisch	contact	en	indien	mogelijk/
noodzakelijk	contact	tijdens	congressen,	bijeenkomsten	en	webinars.	

•	 	Uitzetten	van	een	nulmeting	onder	verenigingen	wat	betreft	de	tevredenheid	
over	de	dienstverlening	vanuit	de	KNHB.

•		 	Ondersteunen	van	verenigingen	bij	het	ontwikkelen	van	een	strategische	visie	
en	een	beleid	op	deelterreinen.

	 •	 	Organiseren	van	strategiesessies.	Tijdens	deze	sessies	helpt	de	KNHB	
verenigingen	om	samen	een	nieuw	verenigingsbeleidsplan	op	te	stellen,	
dat	gericht	is	op	de	toekomst.	Vertrekpunt	van	de	strategiesessies	vormt	
onder	andere	de	Strategie	2020	van	de	KNHB.
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	 •	 	Aanreiken	van	concrete	tips,	handvatten	en	instrumenten	op	het	gebied	
van	uiteenlopende	onderwerpen.	

	 	 –	 	Zorgen	voor	praktische	en	toegankelijke	uitwerkingen,	waar	
verenigingen	direct	mee	aan	de	slag	kunnen.

	 •	 Delen	van	kennis	door	middel	van	best	practices.
	 	 –	 In	2019	zet	de	KNHB	twaalf	nieuwe	best	practices	online.
•	 	Blijven	stimuleren	en	faciliteren	dat	verenigingen	elkaar	bevragen,	helpen	en	

inspireren.	
	 •	 	Organiseren	van	bijeenkomsten	en	evenementen,	zoals	het	Nationaal	

Hockeycongres.
	 •	 	Uitbreiden	van	de	online	mogelijkheden	van	contact	en	kennisuitwisseling.
	 	 –	 Organiseren	van	webinars.
	 •	 	Verder	ontwikkelen	van	de	Verenigingsmonitor,	waarmee	alle	verenigingen	

zich	met	elkaar	kunnen	vergelijken	op	basis	van	beschikbare	data.	
	 	 –	 	In	2019	zijn	er	minimaal	tweehonderd	verenigingen	die	hiervan	

gebruikmaken,	dan	wel	een	bijdrage	leveren	door	verenigingsinformatie	
beschikbaar	te	stellen.
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‘ Als accountmanager  
is geen dag hetzelfde’

Florian Mulder,  

accountmanager KNHB

“ Mijn doel voor 2019 is om de verenigingen nog beter te 

leren kennen en persoonlijke ondersteuning te bieden. 

Als je samen rond de tafel gaat zitten, komt veel beter 

naar voren: wat speelt er binnen deze club? Wat zijn 

de uitdagingen? En vooral ook: waar is deze vereniging 

trots op? Als accountmanager ga ik altijd uit van de 

behoefte van de vereniging; waar willen zij ondersteuning 

bij? Zo was ik onlangs in Zwijndrecht bij HC Derby, een 

vereniging die het intern goed voor elkaar heeft. Derby 

gaf in het gesprek aan: we willen nu kijken hoe we ons 

als vereniging kunnen inzetten voor de wijk. Daar gaan 

we Derby bij helpen. Binnenkort ga ik naar Goeree-

Overflakkee om samen met HCGO, een kleine club van 168 

leden, in gesprek te gaan met omliggende partijen. Deze 

club ondersteunen we om stappen te zetten richting een 

zelfstandige, bloeiende club. Ik heb contact met 77 van de 

323 verenigingen, stuk voor stuk uniek. Daardoor is geen 

dag als accountmanager hetzelfde.”
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‘ Verenigingen willen 
weten: hoe doen  
andere clubs het?’

Sophie Kustermans, 

marktonderzoeker KNHB

“ Als vereniging voer je regelmatig interne discussies. 

Moeten we de contributie verhogen? Wel of niet starten 

met ander hockeyaanbod? Hoeveel geld besteden we 

aan trainers of de accommodatie? Wel of geen toeslag 

voor prestatieteams? De Verenigingsmonitor biedt 

inzicht: hoe doen andere verenigingen het? Die kennis 

kan jou als vereniging helpen om een weloverwogen 

beslissing te nemen. Verenigingen die ik spreek zijn hier 

heel enthousiast over; ze vinden het fijn om zichzelf 

te kunnen vergelijken met andere clubs. Met behulp 

van data uit de Verenigingsmonitor willen we als KNHB 

verenigingen handvatten geven om dingen te verbeteren. 

Daarnaast voeren we ook allerlei andere onderzoeken uit. 

Bijvoorbeeld naar de behoeften van pubers, een doelgroep 

waarbij de uitstroom relatief hoog is. Dat onderzoek levert 

concrete actiepunten op waar je als vereniging mee aan 

de slag kan, op basis van wat pubers zelf aangeven.”

Optimaliseren van de samenwerkingsstrategie

•	 	Actief	blijven	focussen	op	samenwerking.	Daarbij	gaat	het	om	samenwerking:	
	 •	 binnen	de	KNHB;	
	 •	 met	de	leden/verenigingen;
	 •	 in	NOC*NSF	verband;
	 •	 	met	de	NGF,	de	Nevobo,	de	NSkiV	en	het	Watersportverbond	en	andere	

‘bewoners’	van	DeWeerelt;
	 •	 met	KNHB-partners,	-sponsors	en	-suppliers;
	 •	 met	maatschappelijke	partners	zoals	gemeenten;
	 •	 met	onderzoeks-	en	opleidingspartners;	
	 •	 met	overige	stakeholders	en	(potentiële)	partners.	
•	 	Verbinden	van	de	Strategie	2020	met	relevante	en	actuele	maatschappelijke	

en	politieke	thema’s.	
	 •	 Effectiever	inzetten	van	de	public	affairs-functie	van	de	KNHB.
	 •	 	Nadrukkelijker	delen	van	en	communiceren	over	betekenisvolle	

samenwerkingen	tussen	de	KNHB	en	andere	partijen.	

Inzetten van onderzoek en kennis voor bedienen 
doelgroepen

•	 	Beslissingen	nemen	en	inspelen	op	de	specifieke	behoeften	van	uiteenlopende	
doelgroepen	op	basis	van	onderzoek	en	planvorming.	Hierbij	is	de	Strategie	
2020	leidend.

•	 	Slim	inzetten	van	onderzoek,	kennis	van	verenigingen,	hockeyers	en	fans,	
externe	ontwikkelingen	en	strategisch	inzicht.	Op	basis	van	deze	input:	

	 •	 	vaststellen	van	speerpunten	en	proposities	van	de	verschillende		
afdelingen	–	en	van	de	KNHB	als	geheel;

	 •	 focussen	op	de	ontwikkeling	en	toegankelijkheid	van	nieuwe	concepten.
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HockeyWeerelt

Een van de strategische doelen van de KNHB is om in 2020  
een goed functionerende netwerk- en servicegerichte 
organisatie te zijn. Aansluitend op de veranderingen die de 
KNHB in 2018 doorvoerde gericht op deze doelstelling en 
de wensen naar de toekomst, onderzocht de KNHB samen 
met externe specialisten hoe de daarbij passende digitale 
strategie en ICT-architectuur er uit moeten zien. Dit om er zorg 
voor te dragen dat alle ontwikkelingen goed op elkaar blijven 
aansluiten. De resultaten van dit onderzoek hebben de KNHB 
doen besluiten ook een aantal digitaal gerelateerde zaken te 
herijken en te ‘reorganiseren’. Gevolg daarvan is onder andere 
dat de KNHB per 1 januari 2019 geen gebruik meer maakt van 
de LISA-Bond applicatie. 

De KNHB bouwt in 2018 een eigen bondsapplicatie, 
HockeyWeerelt. Deze applicatie vervangt de huidige 
centrale ledenadministratie en beschikt over koppelingen 
met de clubsystemen van 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 zo snel 
mogelijk na 1 januari 2019 toegevoegd. 
Tenslotte zal een koppeling tussen knhb.nl, hockey.nl en 
HockeyWeerelt er voor moeten zorgen dat persoonlijke 
informatievoorziening aan specifieke doelgroepen in 2019 tot 
de mogelijkheden behoort.
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TLanceren nieuw (leden)administratiesysteem 

HockeyWeerelt

•	 	Opleveren	van	een	nieuw	CRM-systeem	met	zicht	op	de	feitelijke	situatie		
bij	verenigingen,	om	maximale	ondersteuning	te	kunnen	bieden.

•	 	Versturen	van	gepersonaliseerde	informatie	naar	alle	
verenigingsfunctionarissen.	Doel	is	om	content	te	versturen	op	basis	van		
de	specifieke	wensen	van	de	ontvanger.

•	 	Invoeren	van	alle	betrokken	stakeholders	in	het	systeem	
(relatiemanagement).
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Behoud van cultuur en  
hockey DNA 

DOELSTELLING:	Hockey	is	een	sport	met	een	bijzonder	karakter.	Een	
sport	waar	normen	en	waarden	hoog	in	het	vaandel	staan	en	waar	
sportiviteit	en	respect,	maar	bovenal	plezier	in	het	hockey	de	boventoon	
moet	blijven	voeren.	We	blijven	ons	inzetten	voor	een	sportomgeving	waar	
iedere	sporter	zich	op	zijn	of	haar	gemak	voelt	en	zichzelf	kan	zijn.

Voor	het	realiseren	van	deze	doelstelling	staan	in	2019	onderstaande	
speerpunten	centraal.	Daarbij	worden	genoemde	activiteiten	en	projecten	
voortgezet	en/of	opgestart.

Hockey voor iedereen in een leuke,  
sportieve en veilige omgeving

•		 	Verbeteren	van	het	contact	tussen	de	KNHB	en	verenigingen	op	het	terrein	
van	Sportiviteit	&	Respect.	

	 •	 	Verenigingen	stimuleren	om	een	ambassadeur	Sportiviteit	&	Respect	aan	
te	stellen.	

	 	 –	 	Eind	2019	heeft	minimaal	60%	(een	toename	van	15%	ten	opzichte	van	
2018)	van	de	verenigingen	een	ambassadeur	Sportiviteit	&	Respect	
aangesteld.	

	 •	 	Verenigingen	stimuleren	om	gericht	beleid	te	voeren	op	het	gebied	van	
Sportiviteit	&	Respect	en	om	zich	aan	de	meldplicht	te	houden	via	een	
meldprotocol.	Deze	meldplicht	voor	sportbesturen	op	het	gebied	van	
seksuele	intimidatie	en	misbruik	in	de	sport	heeft	NOC*NSF	in	2018	
ingesteld	naar	aanleiding	van	het	rapport	van	commissie-De	Vries	in	2017.	

	 	 	Deze	commissieheeft	in	opdracht	van	NOC*NSF	onderzoek	gedaan	naar	
seksuele	intimidatie	en	misbruik	in	de	sport.	

	 	 –	 		In	2019	voert	75%	(een	toename	van	15%	ten	opzichte	van	2018)	van	
de	verenigingen	gericht	beleid,	houdt	zich	aan	de	meldplicht	via	een	
meldprotocol	en	heeft	een	vertrouwenscontactpersoon.

•	 	Begeleiden	en	ondersteunen	van	verenigingsbestuurders	bij	het	uitvoeren	
van	hun	werkzaamheden	middels	het	beschikbaar	stellen	van	kennis	en	tools	
op	het	gebied	van	Sportiviteit	&	Respect.	

	 •	 	Verzorgen	van	intakegesprekken	en	persoonlijke	begeleiding	van	
verenigingen	(bestuurders).	

•	 	Organiseren	van	informatiebijeenkomsten	en	workshops	voor	bestuurders,	
trainers,	coaches,	scheidsrechters	en	ouders,	waarbij	het	thema	‘een	veilige	
en	geborgen	sportomgeving’	centraal	staat.	

•	 	Hockeyers	en	andere	betrokkenen	bij	de	hockeysport	stimuleren	om	positieve	
maatschappelijke	projecten	te	omarmen.	De	KNHB	wil	betrokkenen	daarbij	
bewust	maken	van	hun	eigen	verantwoordelijkheid.

Speerpunten	2019  
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•	 	Kenbaar	en	bespreekbaar	maken	van	normen	en	waarden	en	Sportiviteit	&	
Respect	op	en	rond	het	veld	door	middel	van	campagnes.	

	 •	 	In	2019	is	minimaal	60%	(een	toename	van	15%	ten	opzichte	van	2018)	van	
de	verenigingen	actief	aan	de	slag	met	Sportiviteit	&	Respect-campagnes:

	 	 –	 Campagne	‘Hockey	voor	iedereen’;
	 	 –	 Week	van	Respect;
	 	 –	 Week	van	de	Scheidsrechter.
•	 	Starten	met	een	landelijke	actie	voor	ouder-kindwedstrijden	om	

spelregelkennis	te	ontwikkelen	en	(meer)	begrip	voor	arbitrage	te	creëren.
•	 Bijdragen	aan	sportiever	gedrag	op	en	rond	de	velden.	In	2019	is:	
	 •	 	het	aantal	meldingen	van	wangedrag	met	3,5%	afgenomen	ten	opzichte	van	

2017	(afname	van	12	meldingen);
	 •	 het	aantal	gele	en	rode	kaarten	met	3,5%	afgenomen	ten	opzichte	van	2017
	 	 (afname	van	330	kaarten).

Continueren van Sportiviteit & Respect als 
onderdeel van de bedrijfsvoering

•	 	Stimuleren	en	bewaken	van	het	thema	Sportiviteit	&	Respect	in	de	opleidingen	
van	trainer/coaches	en	scheidsrechters.

•	 	Beter	behandelen	–	of	voorkomen	–	van	eventuele	probleemgevallen	dankzij	de	
signalerende	functie	van	de	accountmanagers.

•	 Samenwerken	met	partners	en	andere	initiatieven	om	de	impact	te	vergroten.		
	 Denk	bijvoorbeeld	aan	samenwerking	met:
	 –			Vrijwilliger	OK;	
	 –			het	programma	Veilig	Sportklimaat	(VSK)	en	het	mogelijke	vervolg	hiervan	

via	het	thema	‘een	positieve	sportcultuur’	uit	het	Sportakkoord;
	 –			Week	van	Respect.

Speerpunten	2019		
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‘ Steeds meer  
initiatieven  
komen vanuit de  
verenigingen zelf’

Carolien Snieders, projectleider 

Sportiviteit & Respect KNHB

“ Waar ik trots op ben? Dat steeds meer verenigingen echt 

hun best doen om positief gedrag op en rond de velden te 

verbeteren. Clubs vinden het een belangrijk onderwerp. 

Dat merken we bijvoorbeeld aan de grote opkomst 

bij symposia en bijeenkomsten, maar ook aan de vele 

initiatieven. Mooi om te zien dat steeds meer initiatieven 

ook echt vanuit de verenigingen zelf komen. Zo werken 

de hockeyverenigingen in Den Haag, het Gooi en Breda 

samen op het gebied van Sportiviteit & Respect. Ook 

Rotterdam is een mooi voorbeeld. HC Rotterdam, Victoria, 

Leonidas en Delfshaven hebben samen de belangrijkste 

normen en waarden vastgelegd. Ook besteden ze veel 

aandacht aan de rol van de aanvoerder. De clubs hebben 

zelfs een speciale aanvoerdersband met het wapen van 

Rotterdam erop. Wat ik ook mooi vind: in Rotterdam doen 

ze het met alle doelgroepen samen; bestuurders, trainers, 

coaches, scheidsrechters, aanvoerders en ouders. Samen 

houden we hockey leuk. Ook in 2019.”
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Begroting 2019
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Foundation
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Totaal baten
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Personeel	bondsbureau
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Afschrijvingen
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Begroting 2019

6.635
3.050

100
5.109

250
1.250

161
600
180

17.335

Begroting 2019

5.037
325
38

518
2.067

545
4.146

424
250

1.637
213
180

600
1.355

17.335

0

Begroting 2018

6.555
2.685

130
4.565

0
0

254
0
0

14.189

Begroting 2018

4.344
311
71

575
1.531

513
3.870

522
0

2.216
196

0
0

40

14.189

0
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Toelichting begroting 2019

Leden
Het	ledenaantal	lijkt	zich	te	stabiliseren.	Door	het	starten	van	o.a.	
bekerwedstrijden	is	er	een	geringe	stijging	in	de	ontvangst	van	teamgelden	
te	verwachten.	Hiernaast	is	de	verwachting	dat	nieuwe	proposities	voor	meer	
leden	en	meer	spelvormen	gaan	zorgen.	Ook	de	indexatie	van	1,3%	zorgt	voor	
een	lichte	stijging	van	de	inkomsten	uit	contributie-	en	teamgelden.

Subsidie Sportagenda NOC*NSF
De	KNHB	wordt	voor	basisinfrastructuur	voor	topsport	en	de	georganiseerde	
breedtesport	mede	gefinancierd	uit	de	afdrachten	aan	de	totale	sport	vanuit	
kansspelopbrengsten.	Dit	betreffen	afdrachten	vanuit	de	Nederlandse	Loterij	
Organisatie	(NLO).	De	gelden	vanuit	NLO,	aangevuld	met	gelden	vanuit	het	
ministerie	van	VWS	en	partners	van	NOC*NSF	zijn	in	het	bestedingsplan	en	
richtlijnen	sportagenda	2017+	voor	het	bestedingsplan	2019	toegenomen	ten	
opzichte	van	2018.	Het	totaalbedrag	van	het	bestedingsplan	is	namelijk	van	€	
42,5	miljoen	(2018)	gestegen	naar	€	44,6	miljoen	(2019).
Via	de	genoemde	richtlijnen	worden	deze	gelden	verdeeld	over	sportbonden,	
NOC*NSF	en	een	beperkt	aantal	sport	gelieerde	organisaties.

De	gelden	die	de	KNHB	uit	deze	subsidie	ontvangt	zijn	doelsubsidies.

NOC*NSF	heeft	de	verwachte	toekenningen	2019	voor	Algemeen	Functioneren	
per	bond	kenbaar	gemaakt.	De	KNHB	heeft	in	de	begroting	2019	het	door	
NOC*NSF	kenbaar	gemaakte	bedrag	opgenomen.

Gedurende	2018	heeft	de	KNHB	ten	opzichte	van	de	begrote	bedragen	voor	
2018	voor	de	Nederlandse	teams	extra	geld	gekregen,	van	in	totaliteit	140.	Deze	
bedragen	worden	gecontinueerd	in	2019.
In	2019	neemt	het	Nederlands	Dames	en	Heren	Elftal	deel	aan	de	FIH	Pro	
League.

De FIH Pro League is een nieuw wedstrijdformat voor nationale teams bestaande 
uit een reeks uit- en thuiswedstrijden. Deze wedstrijden vinden plaats tussen 
januari en juni en monden uit in een Grand Final. De FIH Pro League vervangt 
de Hockey World League 3 en 4 en de Champions Trophy (waaraan de beide 
Nederlandse Elftallen de afgelopen jaren deelnamen). De Hockey World League 
1 en 2 voor de landen onder de top blijft bestaan. De FIH Pro League werkt met 
een puntensysteem dat een rol zal spelen binnen de huidige FIH-wereldranglijst, 
via welke uiteindelijke kwalificatie van belangrijke evenementen zoals het 
Wereldkampioenschap en de Olympische Spelen behaald wordt. Met de FIH Pro 
League wil de FIH wereldwijd meer fans betrekken bij de sport. In totaal nemen 
negen landen deel aan de Dames league, en negen landen aan de Heren league.

Door	de	deelname	aan	deze	Pro	League	stijgen	de	kosten	voor	de	beide	
Nederlandse	teams.	Gedurende	2018	is	deze	kostenstijging	besproken	met	
NOC*NSF.	Gezien	de	richtlijnen	krijgt	de	KNHB	gezien	deze	kostenstijging	een	
hogere	bijdrage	(dan	in	2018)	voor	de	Nederlandse	teams.	
In	2019	komen	er	aanvullende	middelen	op	het	eerder	genoemde	bestedingsplan	
vanuit	het	ministerie	van	VWS	(sportakkoord).	KNHB	gaat	hier,	samen	met	
andere	bonden,	een	aanvraag	op	doen.	Voor	2019	is	hiervoor	zowel	een	bedrag	
bij	de	baten	als	hetzelfde	bedrag	bij	de	lasten	opgenomen.	
In	de	jaren	voor	2019	zaten	hier	ook	inkomsten	in	voor	het	gesubsidieerde	
project	Veilig	Sport	Klimaat	(VSK).	Aangezien	2018	het	laatste	subsidiejaar	voor	
dit	project	was	en	er	nog	geen	duidelijkheid	is	op	een	mogelijke	verlenging	zijn	
voor	(de	opvolging	van)	VSK	geen	inkomsten	opgenomen.

Zaalhockey, saldo
Voor	de	begroting	wordt	jaarlijks	een	saldo	begroot.	In	de	jaarrekening	worden	
de	bedragen	aan	zowel	inkomsten	als	kosten	separaat	gepresenteerd.
Het	begrote	saldo	voor	2019	is	gebaseerd	op	de	realisatie	van	het	
zaalhockeyseizoen	2017-2018,	rekening	houdend	met	een	verwachte	stijging	aan	
kosten	gezien	de	verruimde	btw-vrijstellings-wetgeving	ingaande	per	1	januari	
2019.
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Sponsoring
In	de	begroting	2019	zijn	de	inkomsten	van	de	getekende	sponsorcontracten	
opgenomen	en	voor	een	bedrag	van	100	voor	contracten	die	in	de	eindfase	van	
onderhandeling	zijn	(2018:	200).
Een	deel	van	de	sponsorinkomsten	worden	als	activatiegeld	verkregen.	Dit	zijn	
doel-gelden	waarvoor	bij	de	post	communicatie	de	uitgaven	staan	weergegeven	
van	deze	activatie	inkomsten.	Dit	betreffen	o.a.	gelden	om	activiteiten	te	
organiseren	zoals	in	2019	de	FIH	Pro	League,	de	Super	Serie,	de	fandag	en	
Studentenhockey.	Maar	ook	bijdragen	voor	portretrecht	en	hockey.nl.	Voor	
Oranje-hockey	wordt	een	medewerker	aangesteld.

Foundation
De	KNHB	Foundation	heeft	tot	doel	om	in	2019	de	(h)erkenning	en	impact	van	
de	maatschappelijke	activiteiten	van	de	KNHB	te	vergroten.	Zoals	in	het	jaarplan	
2019	is	aangegeven	zal	de	rol	van	de	KNHB	zal	op	drie	verschillende	niveaus	
expliciet	worden	bepaald.	De	gelden	die	voor	de	Foundation	worden	verkregen	
en	specifiek	voor	de	Foundation	worden	uitgegeven	zullen	separaat	zichtbaar	
worden	gemaakt	in	de	begroting	en	jaarrekening	van	de	KNHB.
Voor	2019	is	als	target	aan	te	genereren	middelen	250	opgenomen.	Dit	bedrag	
staat	eveneens	bij	de	kosten	opgenomen.

Evenementen
Dit	betreffen	begrote	inkomsten	voor	de	FIH	Pro	League.

Overige inkomsten
De	overige	inkomsten	bestaan	uit	inkomsten	voor	het	Wagener	Stadion	en	
betaalde	activiteiten.	

Personeel bondsbureau
De	KNHB	valt	onder	de	CAO	Sport.	Voor	2019	betekent	dat	in	de	begroting	
van	de	salarissen		rekening	is	gehouden	met	de	geldende	(in	2017	verhoogde)	
salarisschalen,	een	voor	2019	vanuit	het	ledenberaad	van	de	Werkgevers	
Organisatie	Sport	ingeschatte	indexatie	van	2,3	%	(2018:	1,15%),	verhoging	van	

enkele	toeslagen	en	een	jaarlijkse	periodiek	van	2,5-3,5%.	Hiernaast	is	er	in	de	
CAO	Sport	een	bedrag	voor	opleidingen	afgesproken.

In	de	begroting	2018	was	58,1	fte	opgenomen.	De	feitelijke	bezetting	per	
november	2018	bedraagt	58,4.	Voor	2019	is	vanuit	een	gefinancierde	
activiteit	1,0	fte	toegevoegd.	Naast	deze	toename	is	een	toename	van	3,1	
fte	opgenomen	voor	uitbreiding	bij	competitiezaken,	doelgroepen,	SOO	en	
verenigingsdienstverlening.	Hiermee	komt	het	totaal	op	62,5	fte.

Salaris	en	sociale	lasten	conform	begroting	2018	 3.969
Bij:	periodiek	en	indexatie	volgens	CAO	Sport	 245
Bij:	opleidingen	 100
Bij:	vanuit	een	gefinancierde	activiteit	 110
Bij:	extra	benodigde	inzet	t.o.v.	2018	 213

Salaris	en	sociale	lasten	conform	begroting	2019	 4.637

Naast	deze	kosten	zijn	ook	reis	en	verblijfkosten	(400)	opgenomen.	Het	totaal	
van	personeelskosten	bedraagt	derhalve	5.037.

Huisvesting
In	oktober	2017	heeft	de	KNHB	een	pand,	DeWeerelt,	betrokken	in	Utrecht,	
Papendorp,	samen	met	de	Koninklijke	Nederlandse	Golf	Federatie	(NGF),	de	
Nederlandse	Ski	Vereniging	(NSkiV),	de	Nederlandse	Volleybal	Bond	(Nevobo)	
en	het	Koninklijk	Nederlands	Watersport	Verbond.	Daarnaast	maken	ook	andere	
partijen	gebruik	van	het	pand.	Allemaal	partijen	die	een	hart	hebben	voor	de	
sport	en	elkaar	verder	kunnen	en	willen	helpen.	

Afschrijvingen 
Dit	betreffen	afschrijvingen	voor	de	verbouwing	voor	het	nieuwe	kantoorpand	
en	kantoorautomatisering.
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Organisatiekosten
Onder	de	organisatiekosten	zijn	opgenomen	kosten	inzake	o.a.	porti,	kopiëren,		
kantoorautomatisering,	pakket	voor	financiële	administratie,	verzekeringen,	
contributie	FIH,	EHF,	WOS	en	NOC*NSF	ed,	algemene	vergaderingen,	bestuur,	
accountant	en	juridisch	advies.	
De	organisatiekosten	dalen	in	de	begroting	2019	ten	opzichte	van	de	begroting	
2018	daar	voor	2018	een	inschatting	aan	kosten	voor	de	nieuwe	huisvesting	in	
DeWeerelt	moest	worden	ingeschat.	Voor	de	begroting	2019	is	gebruik	gemaakt	
van	de	recentste	inschatting	aan	kosten	voor	DeWeerelt.	

Commercie
Ten	opzichte	van	de	begroting	2018	betalen	partners	meer	activatiegelden.		
De	activatiebijdrage	voor	de	FIH	Pro	League	is	bijvoorbeeld	455.

Communicatie
Onder	communicatiekosten	zijn	opgenomen	kosten	inzake	o.a.	internet	en		
hockey.nl.	Deze	kosten	stijgen	ten	opzichte	van	2018		daar	er	geïnvesteerd	zal	
worden	in	nieuwe	features	van	online	kanalen	om	het	aantal	fans	te	laten	groeien.		

Tophockey
Onder	de	tophockeykosten	zijn	opgenomen	kosten	inzake	de	technische	staf	en	
de	programma	kosten	voor	de	diverse	teams.	De	kosten	stijgen	door	het	reizen	
naar	het	buitenland	voor	deelname		aan	de	FIH	Pro	League.	Hiertegenover	staan	
hogere	inkomsten	aan	doelsubsidie.

Prijzengeld en Portretrecht
Met	de	spelers	van	het	Nederlands	Elftal	Dames	en	Heren	zijn	in	2017,	voor	
het	eerst	sinds	vele	jaren,	de	bedragen	voor	prijzengeld	aangepast.	De	
KNHB	begroot	het	uitbetalen	van	75%	van	het	maximaal	uit	te	keren	bedrag.	
Overeenkomstig	de	afspraak	met	de	Belastingdienst	wordt,	indien	van	
toepassing,	prijzengeld	als	brutobedrag	via	de	salarisadministratie	betaalbaar	
gesteld.	Voor	2019	wordt	prijzengeld	begroot	voor	het	EK	en	de	Grand	Final	van	
de	FIH	Hockey	Pro	League.	Voor	2018	betrof	dit	prijzengeld	voor	het	WK	als	CT.	

Het	prijzengeld	voor	het	WK	valt	in	de	hoogste	categorie.
Het	bedrag	aan	portretrecht	betreft	de	KNHB-bijdrage.

Sportparticipatie
Onder	de	kosten	sportparticipatie	zijn	opgenomen	de	kosten	voor	o.a.	
competitie	en	arbitrage,	inclusief	de	leden-	en	competitiepakketten,		diverse	
hockeydoelgroepen,	en	Sportiviteit&Respect,	opleidingen	en	veldkeuringen.	In	
de	jaren	voor	2019	zaten	hier	nog	kosten	in	voor	het	gesubsidieerde	project	
Veilig	Sport	Klimaat	(VSK).	Aangezien	2018	het	laatste	subsidiejaar	voor	dit	
project	was	en	er	nog	geen	duidelijkheid	is	op	een	mogelijke	verlenging	zijn	hier	
geen	kosten	voor	opgenomen.

Wagener Stadion
De	kosten	voor	het	stadion	betreffen	afschrijvings-	en	exploitatiekosten.

Technisch kader clubs
Tijdens	de	AV	van	23	juni	2018	heeft	de	vergadering	ingestemd	dat	de	KNHB	
hockeyclubs	gaat	ondersteunen	met	het	aanbieden	van	gratis	opleiden	en	
bijscholen	van	technisch	kader	voor	de	doelgroepen	trainers/coaches	categorie	
E-D-C	en	technisch	coördinatoren/manager.	Zij	krijgen	een	combinatie	van	de	
Visie	op	de	ontwikkeling	van	hockeyers	en	de	Basisopleiding	Coachen	en	de	
Basisopleiding	Training	geven.
De	kosten	hiervoor	zullen	eind	2019	aan	de	Algemene	Reserve	worden	
onttrokken.

HockeyWeerelt
Zoals	in	het	jaarplan	2019	opgenomen	heeft	de	KNHB	in	2018	een	onderzoek	
verricht	hoe	de	digitale	strategie	en	ICT-architectuur	er	uit	moet	zien	de	komende	
jaren	om	in	2020	een	netwerk-	en		serviceorganisatie	te	kunnen	zijn.	De	resultaten	
van	dit	onderzoek	hebben	de	KNHB	in	2018	doen	besluiten,	zoals	ook	aangegeven	
in	de	AV	van	juni	2018,	per	1	januari	2019	geen	gebruik	meer	te	maken	van	
de	LISA-bond	applicatie.	De	KNHB	bouwt	in	2018	een	eigen	bondsapplicatie,	
HockeyWeerelt.	De	kosten	hiervoor	komen	in	2018	ten	laste	van	het	resultaat,	
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mede	aangezien	de	applicatie	geen	‘externe’	waarde	heeft.	In	2019	zal	een	verdere	
ontwikkeling	plaats	vinden.	De	kosten	van	deze	ontwikkeling	zullen	ten	laste	van	de	
bestemmingsreserves	Transitie	en	ICT	worden	gebracht.

Evenementen
Dit	betreffen	kosten	voor	organisatie	voor	de	FIH	Pro	League-wedstrijden,	
inclusief	de	Grand	Final,		in	Nederland	en	de	organisatie	van	de	Six	Nations	Youth	
Tournament	Boys	&	Girls	U16/U18.

Contributie per hockey-lid en inleggelden per team 2018-2019
In	de	AV	van	zaterdag	23	juni	2018	werd	aangegeven	dat	de	contributie	moet	stijgen	
met	het	CPI,	daar	de	inkomsten	onder	druk	staan,	de	kwaliteit	(minimaal)	gelijk	moet	
blijven	en	dat	steeds	met	een	kritische	blik	naar	zowel	de	kosten	als	de	inkomsten	
moet	worden	gekeken.	Het	indexeren	van	contributie	is	hierbij	een	noodzaak	en		
geen	luxe.	De	CPI	voor	de	contributie	2018-2019	werd	reeds	geaccordeerd	op	1,3%.

De	contributie	per	hockey-lid	zijn:
	 	 	 	 	 	 	
	 	 Seizoen	 	 Seizoen
	  2018-2019	  2017-2018

Senioren	 €		 31,56	 €		 31,15
Junioren	A/B	 	 31,56	 	 31,15
Junioren	C/D/E	 	 17,67	 	 17,44
Junioren	F	 	 	8,83	 	 8,71
Junioren	G	 	 6,56	 	 6,47
Trim-trainingsleden	 	 11,87	 	 11,71
Zaalhockey	 	 	15,77	 	 15,56
G&LG	hockey	 	 11,87	 	 11,71
Rolstoelhockey	 	 17,67	 	 17,44
Niet-spelend	lid	 	 	6,56	 	 6,47

De	inleggelden	per	team	zijn:

	 	 Seizoen	 	 Seizoen
	  2018-2019	  2017-2018

Senioren	 €		 44,58	 €		 44,00
Junioren	 	 27,89	 	 27,53
Acht-	en	zestallen	 	 9,36	 	 9,24
Rolstoelhockey		 	 9,36	 	 9,24
Bedrijfshockey	 	 108,75	 	 107,35
Bijzondere	competitie	 	 9,36	 	 9,24

Begroting naar activiteiten
De	activiteiten	van	de	KNHB	zijn	vertaald	naar	directe	lasten	en	directe		
baten	wat	resulteert	in	een	saldo.	Dit	saldo	wordt	gefinancierd	uit	de		
algemene	middelen,	te	weten	de	contributie	en	de	partnerbijdrage		
uit	sponsorinkomsten	(zie	pagina	37).
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Directe lasten

Personeel	bondsbureau

Organisatie

Communicatie	en	Commercie

Tophockey

Prijzengeld	en	portretrecht

Sportparticipatie

Overige	kosten

HockeyWeerelt

Technisch	Kader	Hockeyclubs

Totaal directe lasten

Directe baten

Inleggelden	teams

Opleidingen

Boetes

Saldo	zaalhockey

Subsidie	sportagenda

Sponsoring

Overige	inkomsten

Uit	algemene	reserve

Uit	bestemmingsreserve

Totaal directe baten

Saldo	directe	lasten	-	directe	baten

Indirecte baten

Contributie

Algemene	sponsoring

Totaal indirecte baten

Verdeling	indirecte	baten	in	%	2019

Verdeling	indirecte	baten	in	%	2018

Saldo	directe	lasten	-	directe	baten	2018

	

	 797	 353	 405	 981	 343	 0	 408	 446	 311	 994	 5.037	 4.384

	 101	 44	 55	 126	 42	 0	 50	 88	 38	 337	 881	 535

	 157	 100	 315	 0	 0	 0	 975	 880	 150	 35	 2.612	 2.044

	 0	 0	 4.146	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4.146	 3.870

	 0	 0	 424	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 424	 522

	 178	 85	 125	 870	 250	 0	 0	 0	 0	 129	 1.637	 2.216

	 0	 0	 0	 0	 0	 250	 0	 0	 1.568	 0	 1.818	 618

	 0	 0	 0	 600	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 600	 0

	 0	 0	 0	 0	 180	 0	 0	 0	 0	 0	 180	 0

 1.233 582 5.470 2.576 815 250 1.433 1.414 2.067 1.495 17.335 14.189

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 0	 0	 0	 500	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 500	 460

	 0	 0	 0	 170	 225	 0	 0	 0	 0	 0	 395	 470

	 0	 0	 0	 85	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 85	 85

	 0	 0	 0	 100	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 100	 130

	 125	 0	 2.020	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 905	 3.050	 2.685

	 202	 150	 1.685	 0	 0	 250	 705	 335	 195	 0	 3.522	 2.640

	 0	 15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1.370	 25	 1.410	 254

	 	 	 	 	 180	 	 	 	 	 	 180	 0

	 	 	 	 600	 	 	 	 	 	 	 600	 0

 327 165 3.705 855 225 250 705 335 1.565 930 9.842 6.724

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 906	 417	 1.765	 1.721	 590	 0	 728	 1.079	 502	 565	 7.493	 7.465

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5.655	 5.540

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.838	 1.925

	 	 	 	 	 	 	 	 	   7.493 7.465

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 12,1%	 5,6%	 23,6%	 23,0%	 7,9%	 0,0%	 9,7%	 14,4%	 6,7%	 7,5%	 100,0%	 100,0%

	 5,5%	 9,4%	 25,5%	 20,4%	 2,1%	 0,0%	 10,9%	 13,0%	 5,7%	 7,5%	 	 100,0%

	 410	 704	 1.903	 1.525	 160	 0	 811	 968	 428	 556	 	 7.465
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