Hockey overal van iedereen
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.

Bestendiging ledenaantal in 2021
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 2021 willen we deze trend doorbreken en in elk geval een
stabilisatie van het totaal aantal leden bereiken. De bestendiging
van het ledenaantal is in 2021 leidend voor het thema ‘Hockey
overal van iedereen’.
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Hockey overal van iedereen
Inclusief
Strategische visie 2026
De hockeycultuur verbindt hockeyers en niet-hockeyers. Iedereen
voelt zich welkom in de wereld van hockey.

Doelstelling 2021
50% van de verenigingen is actief betrokken bij hockeyaanbod
op de basisschool. Deze verenigingen verzorgen gymlessen en/of
hockeyactiviteiten op school of op de eigen vereniging.

Wat gaat de KNHB doen?
• Urban Hockey integreren in huidige kennismakingslessen.
• Laagdrempelige oefenvormen ontwikkelen voor het
basisonderwijs.
•	Een format ontwikkelen dat verenigingen ondersteunt bij het
promoten van hockey op de basisschool en onder basisschoolleerlingen.

Wat kunnen verenigingen doen?
•	Verbinding zoeken met basisscholen in de omgeving, waarbij
gebruik gemaakt kan worden van het nog te ontwikkelen format.
•	Trainers en vrijwilligers lokaal mobiliseren om een actieve rol te
(gaan) spelen in de promotie van de hockeysport in het algemeen
en de vereniging in het bijzonder.
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Hockey overal van iedereen
Nieuwe spelvormen
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.

Doelstelling 2021

Doelstelling 2021

Door minimaal twee nieuwe spelvormen door te ontwikkelen – die
aansluiten bij de vraag – zien kinderen en hun ouders hockey als
stoerder en vernieuwend.

De nieuwe structuur voor de Jongste Jeugd speelreeksen
wordt geïmplementeerd. Hierdoor kent de Jongste Jeugd een
hockeyopleiding die wetenschappelijk is onderbouwd en die aansluit
bij de wensen en behoeften van verenigingen en leden. Deze
opleiding vormt een basis voor het vervolg in 11-tal hockey.

Wat gaat de KNHB doen?
•	Een innovatieve vereniging oprichten op een bestaand hockeycomplex, waar nieuwe spelvormen getest worden. Denk aan nieuwe
competitie- en flexvormen, gamification en opleidingen.
•	Onderzoeken hoe de beeldvorming van de hockeysport versterkt
kan worden. Zo kan de hockeysport nog aantrekkelijker worden
voor (potentiële) leden, partners, sponsors en suppliers.

Wat gaat de KNHB doen?
•	De nieuwe structuur presenteren aan de verenigingen voor het
verkrijgen van de laatste feedback.
•	Eventueel wijzigingen doorvoeren in de nieuwe structuur naar
aanleiding van de laatste input.
• De definitieve structuur implementeren.

Wat kunnen verenigingen doen?
•	Het hockeycomplex voor een aantal uur in de week beschikbaar
stellen voor een Hockey Innovatie Hub*.
* De Hockey Innovatie Hub is een initiatief van de KNHB. Hierbij wordt vernieuwend aanbod gecreëerd samen
met de verenigingen, lokale overheden en eventueel hockeygerelateerde partners. De ambitie is om blijvend
vooruitstrevend en innovatief te zijn in de hockeysport.
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Wat kunnen verenigingen doen?
• Feedback geven op de laatst gepresenteerde structuur.
•	In pilots meedraaien waar nodig en de nieuwe structuur
implementeren binnen de vereniging.
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Hockey overal van iedereen
Nieuwe spelvormen

Doelstelling 2021

Doelstelling 2021

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

10% van de verenigingen organiseert lokaal een Urban Hockey
Experience om kinderen op een uitdagende manier kennis te laten
maken met hockey.

Wat gaat de KNHB doen?

Wat gaat de KNHB doen?

•	Het Open NK Skills en voorrondes organiseren.

•	Urban Hockey integreren op school.
• Urban Hockey Experience in de regio organiseren.
• Met Urban Hockey aansluiten bij lokale Urban Multisportevenementen.
• Urban Hockey-scholing promoten onder trainers, buurtsport-		
coaches en overige begeleiders.

Wat kunnen verenigingen doen?

Wat kunnen verenigingen doen?

•	Het Open NK Skills* en voorrondes organiseren.

• Urban Hockey Experience organiseren ter promotie van de
vereniging.
• Met Urban Hockey aansluiten bij lokale evenementen.
• Urban Hockey-scholing organiseren.

* Skills zijn aansprekende en fun-gerelateerde trucjes. Skills komen niet per definitie terug in het
reguliere hockeyspel, maar zijn wel bevorderlijk voor de hockeyvaardigheid.
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Hockey overal van iedereen
Nieuwe spelvormen

Doelstelling 2021
75% van de verenigingen biedt meerdere FlexHockey* vormen aan,
met bijbehorende bindingsvorm. Hierdoor neemt het aantal leden
tussen 25 en 45 jaar toe met 2.000 ten opzichte van 2020.
* FlexHockey is de verzameling van al het hockeyaanbod dat flexibel wordt aangeboden.
Flexibel in vorm, lidmaatschap, tijdstip, competitie en teamsamenstelling.

Wat gaat de KNHB doen?
•	Monitoren welke bestaande en nieuwe FlexHockey vormen worden
aangeboden bij verenigingen.
•	Nieuwe vormen van flexibel sportaanbod onderzoeken, zowel
binnen als buiten de hockeysport.
•	Aantrekkelijke hockeyvormen ontwikkelen, waar verenigingen mee
kunnen starten.
• Verenigingen informeren over nieuw (flexibel) sportaanbod.
•	Verenigingen inspireren, informeren, enthousiasmeren
en begeleiden bij het uitrollen van nieuwe hockey- en
bindingsvormen.
• Nieuw aanbod rechtstreeks promoten bij de doelgroep.

Wat kunnen verenigingen doen?
•	Wensen en behoeften van huidige en ex-hockeyers onderzoeken en
daarop inspelen.
•	Nieuwe hockeyvormen uitrollen binnen de vereniging en promoten
onder de doelgroep.
• Nieuwe hockeyvormen evalueren onder de deelnemers.
•	Lokaal de doelgroepen mobiliseren en enthousiasmeren voor het
nieuwe aanbod.
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HOCKEYAANBOD 2021
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Veldhockey (alle leeftijden)

Zaalhockey (alle leeftijden)

ParaHockey (alle leeftijden)

Funkey (4-6 jaar)

Urban Hockey (kinderen/tieners)

Studentenhockey (studenten)

Trimhockey (volwassenen)

Bedrijfshockey (volwassenen)

Fithockey (50+)
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Hockey overal van iedereen
Landelijke dekking
Strategische visie 2026
Hockey kan overal in Nederland. Hockeyontmoeting is mogelijk op
kleinere reisafstanden.

Doelstelling 2021
In de hockeykrimpregio’s wordt een projectgroep opgericht die
zorgdraagt voor behoud van bestaande hockeyers. Daarnaast wordt
in de betreffende regio een ledengroei gerealiseerd van in totaal
5% ten opzichte van 2020.

Wat gaat de KNHB doen?
• Een landelijke projectgroep oprichten.
• Verenigingen in krimpregio’s intensief ondersteunen.
•	Kartrekkers mobiliseren voor een projectgroep per krimpregio.
• Lokale samenwerkingsverbanden realiseren in (nog) niet
hockeyminnende regio’s.

Wat kunnen verenigingen doen?
•	Lokaal en regionaal hockeyers en vrijwilligers werven, waarbij
gebruikgemaakt kan worden van de promotieformats van de
KNHB.
•	Een beleidsplan ontwikkelen waarin de vereniging zichzelf positief
en onderscheidend neerzet.
• Laagdrempelige hockeyvormen implementeren.
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Hockey overal van iedereen
Nieuw bindingsmodel
Strategische visie 2026
Met nieuwe bindingsvormen – in combinatie met de huidige lidmaatschapsvormen – verbinden we meer (potentiële) hockeyers aan de hockeysport.

Doelstelling 2021
We verbinden meer mensen vanuit tevredenheid langer aan
de hockeysport, mede door het implementeren van een nieuw
bindingsmodel.

Wat gaat de KNHB doen?
•	Een eerlijker, transparanter en toekomstbestendiger
contributiemodel implementeren.
•	De organisatie van de competitie flexibel inrichten, waardoor
invallers die graag willen hockeyen in breedteteams eenvoudig mee
kunnen spelen.
•	De juridische structuur aanpassen aan het gewenste toekomstbestendige bindingsmodel.

Wat kunnen verenigingen doen?
•	Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het nieuwe
bindingsmodel, dat het gehele speelveld van hockeyers,
verenigingen en de KNHB omvat.
• Flexibele, laagdrempelige lidmaatschapsvormen aanbieden.
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