


Strategische 
visie 2020



Aantrekkelijk  
hockeyaanbod 
voor iedereen

Een leven lang hockey(en)



‘Urban Hockey is 
voor ons een 
nieuwe en stoere 
hockeyvorm’

Angelina 
Helder, MHC 

Emmen



‘Sta als club open 
voor nieuwe 
concepten
als SportOn’

Sven-Olaf de 
Vries, HC 

Rotterdam



Een duurzame 
en gezonde 

hockeyomgeving

Positieve maatschappelijke impact



‘We zijn gewoon 
cold turkey 
gestopt
met roken op de 
club’

Erik Leistra, 
Hoogeveense

HC



‘We hebben een 
uniek en 
duurzaam 
clubhuis 
neergezet’

John Reinerie,   
HC IJsseloever



Prestaties en 
ontwikkeling 
Tophockey

Bij de wereldtop in een wereldsport 



‘We zijn de 
nummer 
één - en dat willen 
we blijven’

Alyson Annan,

bondscoach 
Nederlands 

Elftal Dames



‘Wil je overleven
dan moet je als 
club
aan de bak’

Tom van Kuyk, 
Rabobank

Toekomst 
bestendige 
financiën 



Sportakkoord 
biedt lokaal 

kansen 

KNHB als netwerk- & 
serviceorganisatie



Gepersonaliseerde 
communicatie

KNHB als netwerk- & 
serviceorganisatie



Veilige 
sportomgeving

Behoud van cultuur en hockey DNA



Begroting 2020



Begrotingsproces
– Begroting opbouwen van onderop.

– Start begrotingsproces vanuit plannen 2020 afdelingen/managers

– Overleg in Management Team 

– Finale keuzes Directie

– Toelichting aan en instemming van Bondsbestuur

– Voorgelegd aan de Financiële Commissie

– Vaststelling in Algemene Vergadering KNHB



Uitgangspunten begroting 2020

Inkomsten:

• Leden: indexatie begroten, contributie al vastgesteld in AV juni 2019.

• Sportagenda-subsidie: conform toezegging uit de sportsubsidiecyclus NOC*NSF.

• Sponsorinkomsten: alleen opnemen bij een getekend contract.



Uitgangspunten begroting 2020

Kosten:

– Kostenstijgingen betreffen voornamelijk indexaties.

– Personele kosten: periodiek en indexatie conform de CAO Sport.

– Tophockey: inclusief de (programma)kosten voor de FIH Pro League.

– Tophockey: kosten t.b.v. Olympische Spelen 2020 worden betaald door NOC*NSF.

– Commercie: kosten voor de activatie van sponsorinkomsten.

– Subsidies Sportagenda: in de vorm van doelsubsidies.

→ kosten bij tophockey en verenigingsdienstverlening.



Foundation – KNHB fonds
Doel: (h)erkenning en impact maatschappelijke activiteiten KNHB vergroten.

Inkomsten worden apart zichtbaar via bestemmingsfonds.

→ voornamelijk via maatschappelijke partners. 

→ deels via een opslag van €1 per ticket bij kaartverkoop FIH Pro League.

Target te genereren middelen 2020: €350k.

Lancering tijdens Nationaal Hockey Congres 18 januari 2020.



Reserves
Reserves moeten deels worden aangehouden om aan solvabiliteits- en 

liquiditeitseisen van subsidiegevers (NOC*NSF) te voldoen.

Voor de begroting 2019 waren onttrekkingen op voorhand voorzien vanuit de 

besluitvorming van het Bondsbestuur en de AV van juni 2018 gezien het 

incidentele hoge positieve resultaat over 2017.

Voor 2020 zijn er geen plannen begroot vanuit de reserves.


