
Strategische visie 2026

Met hockey willen we landelijk, maar vooral ook lokaal een positieve bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Dit doen wij als KNHB en verenigingen niet 
alleen. We slaan hierbij bruggen naar gemeenten, de wijk, het onderwijs, de 
kinderopvang, het bedrijfsleven en andere sporten, sportbonden en 
sportverenigingen.
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Hockey maatschappelijk  
betrokken

Jaarplan 2022



1.000 kinderen in negen kwetsbare wijken krijgen via de Hockey 
Foundation de kans om zich te ontwikkelen door te hockeyen in  
team- en verenigingsverband.

•  Nieuwe verenigingen oprichten en ondersteunen in kwetsbare wijken.
•  Hockey Foundation-adviseurs en lokale staf aanstellen, inzetten en 

coachen.
• Pedagogische educatieprogramma’s samenstellen en uitrollen

• Een nieuwe vereniging oprichten.
•  Het (oprichtings)bestuur van de Hockey Foundation vereniging 

ondersteunen.
• Hockey aanbieden in kwetsbare wijken.
• Buurtsportverenigingen hockey creëren.
• Wijkcompetities ondersteunen.

Doelstelling 2022

Wat gaat de Hockey Foundation doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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Strategische visie 2026

De KNHB is ervan overtuigd dat de (hockey)sport het vermogen heeft om kinderen 
te laten uitgroeien tot een (beweeg)vaardige generatie en om kwetsbare groepen 
lokaal op een laagdrempelige, efficiënte en gezonde manier te laten participeren in 
de maatschappij. De hockeyvereniging kan een ontwikkelomgeving bieden waarin 
elk kind meedoet, meetelt, leert en zijn of haar talenten kan ontwikkelen.

Hockey maatschappelijk  
betrokken
(Beweeg)vaardige generatie
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https://hockeyfoundation.nl
https://hockeyfoundation.nl
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Hockey maatschappelijk  
betrokken
Verduurzaming 
hockeycomplexen

Strategische visie 2026

Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, dragen wij 
als hockeysport een steentje bij. Dit doen we door duurzame en 
milieuvriendelijke oplossingen in te zetten voor onze (te bouwen of te 
renoveren) clubhuizen en (aan te leggen of te renoveren) velden.

60% van alle hockeyverenigingen is actief bezig om een structurele 
energiereductie op de vereniging te realiseren. Deze verenigingen 
hebben verduurzaming van de accommodatie/energiereductie als 
thema opgenomen in hun beleid.

•  Verenigingen ondersteunen op het gebied van verduurzaming/
energiereductie.

•  Deelnemen aan de door de KNHB georganiseerde kennissessies en 
onderzoeken.

•  Gebruikmaken van de beschikbare informatie om (op termijn) op 
verenigingsniveau energiereductie te realiseren.

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#duurzaamheid


90% van alle hockeyverenigingen voert een actief beleid op het 
gebied van minimaal één van de thema’s (voeding, alcohol, roken, 
drugs) voor de realisatie van de gezonde sportomgeving. 75% van 

•  Verenigingen ondersteunen bij de realisatie en positionering van  
een gezonde sportomgeving.

•  Deelnemen aan de door de KNHB georganiseerde kennissessies  
en onderzoeken.

•  Gebruikmaken van de beschikbare informatie om lokaal een 
gezonde sportomgeving te realiseren en positioneren.

Doelstelling 2022

Wat gaat de Hockey Foundation doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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Hockey maatschappelijk  
betrokken
Gezonde sportomgeving

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving

