
VERENIGINGSBELEID
•  We organiseren strategiesessies om je te 

helpen bij het maken van strategische keuzes 
voor jouw vereniging en het vertalen van de 
strategie naar praktische oplossingen.

•  Hoe verhoudt jouw vereniging zich ten  
opzichte van andere verenigingen? Vul de  
Verenigingsmonitor in en krijg toegang tot 
het Benchmark Dashboard.

•  Gebruik de basis ledenenquête om te  
onderzoeken wat jouw leden vinden van bij-
voorbeeld het beleid, het technisch kader,  
de accommodatie, evenementen en andere  
zaken. 

TECHNISCH BELEID 
•  Samen met experts uit het tophockey, we-

tenschappers en technische stafleden van 
verenigingen heeft de KNHB de Visie op de 
ontwikkeling van hockeyers opgesteld:  
6X VOORUIT IN HOCKEY. 

 
•  De KNHB biedt opleidingen en cursussen op 

diverse niveaus aan voor:
 - trainers en coaches 
 - keeperstrainers 
 - technisch manager/-coördinator 
 - scheidsrechters

VEILIGE SPORTOMGEVING
•  Hoe stimuleer je als bestuurder  gewenst  

gedrag en kun je ongewenst gedrag aan- 
pakken? Creëer een veilige sportomgeving  
op jouw vereniging.

•  Op zoek naar ondersteuning bij het  
optimaliseren van het sportklimaat binnen 
jouw vereniging? Om bestuurders handvatten  
te geven is de ‘Toolkit High 5! Op naar een 
veilige sportcultuur’ ontwikkeld. 

VRIJWILLIGERS
•  Is het werven en behouden van vrijwilligers 

ook voor jouw vereniging een uitdaging?  
Ga aan de slag met de online module  
Vrijwilligersmanagement of een Vrijwilligers-
sessie. Lees hier meer over de mogelijkheden.

BOEIEN & BINDEN VAN  
DOELGROEPEN
•  Op basis van onderzoek binnen de doelgroep 

jeugd heeft de KNHB een 11-stappenplan 
ontwikkeld voor verenigingen om aan de slag 
te gaan met de werving en het behoud van 
jeugdleden.  

•  Veel verenigingen organiseren voor de  
seizoensstart een ouderavond. Maar wat  
bespreek je precies tijdens zo’n avond?  
Met de toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’ 
ondersteunen we verenigingen bij het  
organiseren van een ouderavond. 

•  In het kader van ‘Een leven lang hockey’ 
hebben we ook onderzoek gedaan naar het 
boeien en binden van andere doelgroepen. 

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
•  Wil jij met jouw vereniging aan de slag  

met wijkgericht verenigen en zo een maat-
schappelijke bijdrage leveren in de wijk? 
Check de best practices.

VERENIGINGSONDERSTEUNING

De KNHB biedt op veel gebieden ondersteuning aan verenigingsbestuurders. In deze menukaart 
vind je een samenvatting met per onderdeel een link naar de informatie op onze site. 

Via de verenigingsnieuwsbrief blijf je op de hoogte van actuele onderwerpen en ontwikkelingen.  
Voor de bijeenkomsten en  evenementen die wij organiseren: raadpleeg onze agenda.  
Heb je  vragen over onze verenigingsondersteuning? Neem dan contact op met je  accountmanager.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#strategiesessie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/verenigingsmonitor-vergelijkend-onderzoek-onder-verenigingen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#algemeen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/visie-op-de-ontwikkeling-van-hockeyers
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/categorie/trainercoach
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/categorie/keeperstrainer
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/categorie/technisch-management
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/categorie/scheidsrechters
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan
https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/vrijwilligers#module-vrijwilligersmanagement
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#boeien-binden-van-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#boeien-binden-van-ouders
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#boeien-binden-18-25-jaar
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/maatschappelijke-themas#wijkgericht-verenigen
https://www.knhb.nl/agenda
https://www.knhb.nl/over-knhb/organisatie/medewerkers


GEZONDE SPORTOMGEVING 
Een hockeyvereniging is een belangrijke  
sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Bij  
sporten en bewegen hoort natuurlijk ook een 
gezonde sportomgeving.
•  Stimuleert jouw vereniging een gezonde voe-

dingskeuze? Samen met Team:Fit werken wij 
aan verdere bewustwording van dit thema. 

•  Wil jij ook een rookvrije generatie? Lees meer 
over een rookvrij sportterrein. 

•  Is er bij jouw vereniging altijd een barvrijwilli-
ger aanwezig die een Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik (IVA) heeft gevolgd? 

ACCOMMODATIE
•  De ‘Prognose oppervlakte sportterreinen’ 

(PROOST) berekent jouw veld behoefte en 
helpt je bij het plannen van trainingen en 
wedstrijden. 

•  Zoekt jouw vereniging een oplossing voor de 
uitdagingen omtrent zaalcapaciteit? Lees de 
informatie over  
(tijdelijke) zaalhockeyhallen.

•  Gaat jouw vereniging aan de slag met het  
thema ‘Duurzaamheid’? Check de laatste  
ontwikkelingen op dit gebied. 

FINANCIËN
•  De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis 

twee verzekeringen afgesloten:  
een aansprakelijkheids- en een ongevallen- 
verzekering.

SPONSORING
•  Lees de tips & trics over het overtuigen en 

binden van sponsoren aan jouw vereniging. 
Om de afspraken met sponsoren vast te  
leggen, is het document ‘Modellen  
sponsorcontract’ opgesteld. 

COMMUNICATIE
•  Wanneer je een evenement op je vereniging 

organiseert, dan wil je dat natuurlijk gaan 
promoten. Met de online tool Clubdesigns 
ontwerp je makkelijk je eigen communicatie- 
uitingen.

STATUTEN EN REGLEMENTEN 
•  Gaat jouw vereniging haar statuten wijzigen? 

Laat deze eerst toetsen door de KNHB.  
Er zijn modellen voor het opstellen van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en het 
tuchtreglement. 

NATIONAAL SPORTAKKOORD
•  Veel sportverenigingen zoeken naar  

manieren om toekomstbestendig te blijven. 
De Rijksoverheid en de gezamenlijke sport 
zien het belang van deze sportverenigingen, 
omdat zij de basis voor sportend Nederland 
vormen. Om te zorgen dat de organisatie en 
de financiën van de sport toekomstbestendig 
zijn, is het Nationaal Sportakkoord gesloten.

WEBINARS
Regelmatig organiseren wij webinars waarin  
experts of andere verenigingen je informeren  
en inspireren. Je kunt de volgende webinars 
terugkijken: 

• Werven van vrijwilligers

• AVG voor verenigingen

•  Belangrijke succesfactoren voor  boeien en 
binden van leden 

•  Hoe krijgen we meer jongens aan het  
hockeyen?

•  Sponsoring en alternatieve geld stromen

• Visie op hockey: 6x vooruit in hockey 

• Inzichten zaalhockey

•  Einde noodzaak ‘stichting accommodatie’, 
wat betekent dit voor jou?

•  Webinar Gezonde Sportomgeving

•  Webinars Verduurzaming accommodatie

•  KNHB Winter Webinars Expertisecentrum

•  Webinar Betere bewegers worden betere  
hockeyers 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#gezonde-sportkantine
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#gezonde-sportkantine
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#teamfit
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#rookvrij-sportterrein
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#verantwoord-alcoholbeleid
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#verantwoord-alcoholbeleid
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#velden
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#velden
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#tijdelijke-zaalhockeyhallen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#duurzaamheid
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#duurzaamheid
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien#verzekeringen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/financien#verzekeringen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/webinar-sponsoring-alternatieve-geldstromen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/communicatie-sponsoring-en-pr#sponsoring-top
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/communicatie-sponsoring-en-pr#sponsoring-top
https://www.knhb.nl/nieuws/ontwerp-je-eigen-communicatie-uitingen-met-de-nieuwe-online-tool-clubdesigns
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/statuten-en-reglementen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#sportakkoord
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#webinars-een-leven-lang-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#privacy
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#webinars-een-leven-lang-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#webinars-een-leven-lang-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#webinars-een-leven-lang-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/boeien-en-binden-van-doelgroepen#webinars-een-leven-lang-hockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/webinar-sponsoring-alternatieve-geldstromen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/visie-op-de-ontwikkeling-van-hockeyers#ondersteuning-aan-verenigingen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/webinar-zaalhockey
https://www.knhb.nl/nieuws/penningmeesters-opgelet-knhb-webinar-einde-noodzaak-stichting-accommodatie
https://www.knhb.nl/nieuws/penningmeesters-opgelet-knhb-webinar-einde-noodzaak-stichting-accommodatie
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#teamfit
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/accommodatie#webinars-verduurzaming-accommodatie
https://www.knhb.nl/nieuws/knhb-winter-webinars
https://www.knhb.nl/nieuws/terugblik-webinar-betere-bewegers-worden-betere-hockeyers
https://www.knhb.nl/nieuws/terugblik-webinar-betere-bewegers-worden-betere-hockeyers

