
Het totaal aantal geregistreerde hockeyers neemt af sinds het 
seizoen 2017-2018. Deze daling wordt veroorzaakt door het dalend 
aantal jeugdleden sinds het seizoen 2014-2015, terwijl het aantal 
volwassen leden nog steeds toeneemt.

In 2022 willen we deze trend doorbreken en een groei realiseren bij 
de Jongste Jeugd door het vermarkten van het vernieuwde Funkey 
programma. Naast de Jongste Jeugd focussen we in 2022 op de 
doelgroep 25- tot 45-jarigen om hen (opnieuw) als actieve hockeyer 
te verbinden aan de hockeysport.

Het realiseren van een groei bij zowel de Jongste Jeugd als de 
doelgroep 25- tot 45-jarigen is in 2022 leidend voor het thema 
‘Hockey overal van iedereen’.

Doelstelling 2022

Strategische visie 2026

Iedereen voelt zich welkom om te hockeyen. Verenigingen spelen 
hierbij een sleutelrol, maar hockey kan ook op scholen, in de wijk 
en via bedrijven. Hockey wordt aantrekkelijker dankzij flexibel 
en attractief aanbod met nieuwe spelvormen, een landelijke 
dekking en een nieuw bindingsmodel. Dit alles leidt tot meer 
hockeyers en meer fans.

Hockey overal van iedereen
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50% van alle hockeyverenigingen in Nederland biedt het 
vernieuwde Funkey programma* aan op de vereniging en/of draagt 
bij aan de implementatie van het Funkey programma op  
de basisschool.

*  Het vernieuwde Funkey programma is modulair en dus ook flexibeler ingericht. 
Hierdoor is het geschikt gemaakt voor zowel verenigingen als scholen. Daarnaast zijn 
alle oefeningen opgefrist en meer van deze tijd. Het programma omvat grondvormen 

van bewegen, loopspelletjes, balvaardigheid en een basisvorm van hockey. Kortom, 
van beweegvaardig naar hockeyvaardig.  
De KNHB draagt hiermee bij aan de motorische ontwikkeling van deze jonge 
doelgroep. Het vernieuwde Funkey programma is zo ingericht dat ook ouders zonder 
enige hockeyachtergrond dit eenvoudig kunnen begeleiden. 

•  Het vernieuwde Funkey aanbod stevig onder de aandacht brengen 
bij kinderen en ouders (hockeyers en niet-hockeyers), maar ook bij 
(vak)leerkrachten in het basisonderwijs.

•  Verenigingen ondersteunen bij het succesvol lokaal implementeren 
van het vernieuwde Funkey aanbod.

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?
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Strategische visie 2026

De hockeycultuur verbindt hockeyers en niet-hockeyers. Iedereen 
voelt zich welkom in de wereld van hockey.

Jaarplan 2022

Hockey overal van iedereen
Inclusief

•   De vereniging niet alleen openstellen, maar ook alle kinderen uit 
de omgeving zich welkom laten voelen op de vereniging.

•  Het vernieuwde Funkey programma introduceren en 
implementeren binnen de vereniging.

•  Trainers en vrijwilligers mobiliseren om een actieve rol te spelen 
in de promotie en implementatie van het nieuwe Funkey aanbod 
op de vereniging en haar omgeving. Hierbij kan gebruikgemaakt 
worden van de toolkit en de kant-en-klare oefeningen van het 
digitale kenniscentrum van de KNHB.

•  Samenwerken met basisscholen in de omgeving. Hierbij kan 
gebruikgemaakt worden van de ontwikkelde nieuwe Funkey 
materialen en oefeningen.

Wat kunnen verenigingen doen?

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/training-coaching/losse-oefeningen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/4-tot-6-jaar-funkey


Een groei van 5.000 actieve hockeyers tussen de 25 en 45 jaar 
wordt gerealiseerd, doordat verenigingen voor hen nieuwe 
hockeyvormen in het aanbod opnemen. Dit vernieuwde aanbod 
communiceren verenigingen via hun eigen kanalen en het nieuwe 
Flexhockey platform.

•  Verenigingen inspireren, informeren en begeleiden om voor hen 
nieuwe hockeyvormen en bijbehorende bindingsvormen in het 
aanbod op te nemen en via hun eigen kanalen en het Flexhockey 
platform te presenteren.

•  De Flexhockey mindset* promoten onder verenigingen en 
bij huidige, potentiële en ex-hockeyers, voor wie de reguliere 
bindings- of spelvorm niet meer passend blijkt te zijn. Hierbij gaat 
het om vernieuwd hockey- en ander (sport)aanbod. 

•  Op zoek gaan naar mogelijkheden om via campagnes uit te 
dragen hoe leuk hockeyen op de vereniging is en welke variëteit 
en flexibiliteit daarbij allemaal mogelijk is. Dit betreft zowel 
grootschalige en gerichte landelijke als lokale campagnes.

•  Lokaal de wensen en behoeften onderzoeken van huidige en ex-
hockeyers en daarop actief inspelen door passend flexibel aanbod 
te faciliteren.

• Flexibel aanbod promoten via eigen communicatiekanalen. 
• Flexibel aanbod plaatsen op het Flexhockey platform.
•  De lokale doelgroepen enthousiasmeren en mobiliseren om deel te 

nemen aan het nieuwe (hockey)aanbod op de vereniging.

Doelstelling 2022

De herijking van de Jongste Jeugd wordt geïmplementeerd. 

•  De uitkomsten van de fieldlabs Jongste Jeugd analyseren. Deze 
fieldlabs hebben in 2021 bij diverse verenigingen plaatsgevonden.

•  De verkregen inzichten vanuit de fieldlabs delen met de  
verenigingen.

•  Draagvlak creëren bij de verenigingen, het technisch kader en  
de (ouders van) leden voor de herijking van de Jongste Jeugd.

•  Definitief voorstel herijking Jongste Jeugd opstellen en 
presenteren aan de verenigingen.

•  Herijking Jongste Jeugd doorvoeren met ingang van het seizoen 
2022-2023. 

•  De herijking Jongste Jeugd introduceren en implementeren op de 
vereniging.

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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Strategische visie 2026

De KNHB en haar verenigingen spelen samen in op de veranderende wensen  
van (potentiële) hockeyers, door middel van nieuwe spelvormen en competities.

Jaarplan 2022

Hockey overal van iedereen
Nieuwe spelvormen

*  Flexhockey mindset: het anders durven nadenken over hockeyaanbod op de vereniging.  
Denk bijvoorbeeld aan andere tijdstippen, tijdsduur, spel- en bindingsvormen.

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?

https://flexhockey.nl
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/flexhockey


150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar doen mee aan het Open 
NK Skills*. 

•  Urban Hockey (Skills) in samenwerking met externe partij(en)  
verder vermarkten en uitrollen.

•  Urban Hockey een podium bieden middels het Open NK Skills  
rondom het WK Hockey Dames.

•  Urban Hockey inbedden in ons aanbod, zodat verenigingen en 
scholen (zowel in het basis- als voortgezet onderwijs) hier gebruik 
van kunnen maken. 

•  Monitoren van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op de hockeysport en de hockeyverenigingen.

•  Monitoren van nieuw (sport)aanbod dat ontstaat op hockeyve-
renigingen of elders in de markt voor zowel jeugd als senioren 
(waaronder E-sports).

•  De Urban Hockey toolkit gebruiken om Urban activiteiten te pro-
moten onder technisch kader, vrijwilligers en overige begeleiders.

•  De Urban Hockey toolkit gebruiken om Urban activiteiten te pro-
moten in de wijk onder (potentiële) hockeyers.

•  Lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op nieuw sportaanbod 
structureel monitoren en delen met de KNHB. 

•  Met het (sport)aanbod inspelen op maatschappelijke en lokale 
ontwikkelingen. 

Doelstelling 2022

Doelstelling 2022

Jaarplan 202210
*  Skills zijn aansprekende en fun-gerelateerde trucjes. Skills komen niet per definitie terug in het reguliere  

hockeyspel, maar zijn wel bevorderlijk voor de hockeyvaardigheid en het hockeyplezier. 

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?

Hockey overal van iedereen
Nieuwe spelvormen

De KNHB monitort relevante trends en ontwikkelingen structureel 
per doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan nieuw (sport)aanbod dat 
ontstaat op hockeyverenigingen of elders in de markt voor zowel 
jeugd als senioren. Door op tijd in te spelen op deze trends en 
ontwikkelingen blijven huidige hockeyers verbonden aan de 
hockeysport en worden nieuwe doelgroepen bereikt en verbonden 
aan de hockeysport.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/urbanhockey
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Strategische visie 2026

Hockey kan overal in Nederland. Hockeyontmoeting is mogelijk op 
kleinere reisafstanden.

Jaarplan 2022

Hockey overal van iedereen
Landelijke dekking

Twintig hockeyverenigingen in cruciale krimpregio’s versterken hun 
lokale en regionale positie. Hiertoe worden zij intensief begeleid 
op het gebied van ledenwerving en -behoud en het vrijwilligers- en 
technisch beleid. 

•  Een landelijke projectgroep oprichten met een brede kennis van de 
aan de hockeysport gerelateerde thema’s.

•  Lokale en provinciale overheden vroegtijdig informeren en 
betrekken bij de regionale ondersteuningstrajecten – en waar 
mogelijk hen laten participeren.

•  Binnen de vereniging kartrekkers mobiliseren om mee te doen aan 
het ondersteuningstraject en hier een vervolg aan te geven.

•  Verenigingen op maat ondersteunen, uitgaande van de behoeften 
en prioriteiten van de vereniging en haar omgeving.

•  Actief, betrokken en intrinsiek gemotiveerd deelnemen aan een 
regionaal traject dat geïnitieerd en begeleid wordt door de KNHB.

•  Een strategisch beleidsplan ontwikkelen, waarin de vereniging 
zichzelf positief en onderscheidend neerzet ten opzichte van an-
dere sportverenigingen in de regio.

•  Lokaal en regionaal hockeyers en vrijwilligers werven, waarbij de 
vereniging gebruik kan maken van de door de KNHB ontwikkelde 
formats.

• Laagdrempelige (flex)hockeyvormen implementeren. 

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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Jaarplan 2022

Hockey overal van iedereen
Landelijke dekking
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De KNHB inventariseert kansen en mogelijkheden voor het 
terugdringen van wachtlijsten in hockeydichte regio’s en stelt 
vervolgens een plan van aanpak op. Hiermee kan in 2023 effectief 
ingespeeld worden op de behoeften van de verenigingen in deze 
regio’s en hun (potentiële) hockeyers, ook met het oog op eventuele 
accommodatie-uitbreiding. 

•  Een projectgroep oprichten die inzichtelijk gaat maken waar 
potentiële hockeyers op de wachtlijst staan en hoe hierop 
ingespeeld kan worden met de (uitbreiding van) bestaande en/of 
nieuwe locaties.

•  Lokaal en regionaal samenwerkingsverbanden aangaan met 
bijvoorbeeld de gemeente, andere (sport)verenigingen, scholen en 
kinderopvang.

•  Lobbyactiviteiten opzetten en uitvoeren richting lokale overheden 
en (potentiële) financiers van accommodatie-uitbreiding.

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?
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Strategische visie 2026

Met nieuwe bindingsvormen – in combinatie met de huidige lidmaatschaps-
vormen – verbinden we meer (potentiële) hockeyers aan de hockeysport.

Hockey overal van iedereen
Nieuw bindingsmodel

Jaarplan 2022

50% van alle hockeyverenigingen heeft naast een regulier 
lidmaatschap een nieuwe bindingsvorm geïmplementeerd. Hierdoor 
kunnen zij huidige hockeyers vanuit tevredenheid langer aan zich 
verbinden, maar ook nieuwe en ex-hockeyers laagdrempelig werven. 

•  Verenigingen stimuleren om benodigde acties te ondernemen naar 
aanleiding van het nieuwe bindingsmodel, dat de KNHB in 2021 
heeft geïmplementeerd. 

•  Verenigingen inspireren om gebruik te maken van de 
mogelijkheden van het nieuwe bindingsmodel en het nieuwe 
contributiemodel dat daar onderdeel van is. 

•  Verenigingen inspireren om het flexibel invallen in de reguliere 
competitie op de eigen vereniging mogelijk te maken en te 
promoten. Op deze manier kunnen (ex-)hockeyers geregistreerd en 
daarmee ook verzekerd invallen.

•  Onderzoeken op welke manier de flexibele hockeymogelijkheden 
het best gecommuniceerd kunnen worden naar hockeyers – en met 
name ex-hockeyers en potentiële hockeyers. 

•  De statuten van de vereniging aanpassen naar aanleiding van 
het nieuwe bindingsmodel en de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Deze aanpassingen bespreken tijdens de 
Algemene vergadering en ter goedkeuring voorleggen. 

•  Alle hockeyers en personen die een functie binnen de vereniging 
uitoefenen lid maken van de KNHB. In het kader van een veilige 
sportomgeving adviseert de KNHB zoveel mogelijk functionarissen 
als lid aan te melden – in ieder geval bestuursleden, commissie-
leden en iedereen met een actieve rol op of rond het veld.

•  Flexibele en laagdrempelige lidmaatschapsvormen aanbieden, pas-
send bij de behoeften van (potentiële) hockeyers in de omgeving. 
Zo kan de vereniging huidige leden behouden en nieuwe leden 
werven. 

•  Het Flexhockey platform inzetten om flexibel invallen in de  
competitie lokaal mogelijk te maken.

•  Het Flexhockey platform lokaal promoten bij alle (potentiële)  
hockeyers. 

Doelstelling 2022

Wat gaat de KNHB doen?

Wat kunnen verenigingen doen?

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/nieuw-bindingsmodel
https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/08/Contributiemodel-KNHB.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/08/Contributiemodel-KNHB.pdf
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/statutenwijziging-2021

