
Algemene Vergadering

23 november 2022



Hoe zorgen we voor een goed verloop 
van deze online vergadering?



Testvraag stemtool 

“We kijken ernaar uit om elkaar te ontmoeten op het Nationaal Hockey 

Congres.”

Ja / Nee / Blanco 



Agenda
1. Opening 

2. Notulen Algemene Vergadering 25 juni 2022

3. Jaarplan en begroting 2023

4. Bestuurderstrofee 

5. Bestuursverkiezing

6. Benoeming statutaire commissies  

7. Rondvraag 

8. Sluiting 



Opening 

Erik Cornelissen, 
voorzitter KNHB

































Notulen Algemene Vergadering 
25 juni 2022



Jaarplan en Begroting 2023



Actualisatie strategische visie



Een inclusieve, 
open en 
respectvolle 
hockeycultuur

Actualisatie strategische visie



• Kennismaking
• Nieuwe spelvormen
• Nieuw bindingsmodel
• Landelijke dekking

Actualisatie strategische visie



• Gezond samenspel tussen 
Hoofdklasse en Oranje 

• Medailles op grote toernooien
• Fanbase
• Hoogwaardige tophockey 

evenementen

Actualisatie strategische visie



Zo hockeyt Nederland

Ledenaantallen



Ledenaantallen: totaal

• Totaal aantal KNHB-leden neemt sinds 2017-2018 ieder seizoen af:

→ In 2021-2022 4% minder leden dan in 2015-2016.

• Afgelopen seizoen (2021-2022) laat een afname zien van 0,3% ten opzichte van het 

seizoen ervoor. 

• Het aantal jongste jeugdleden neemt het meest af (inmiddels 17,1% minder in 

2021-2022 dan in 2015-2016).

• Het aantal jeugdleden neemt ook af (7,7% minder dan in 2015-2016).

• Het aantal volwassen leden neemt nog ieder jaar toe (in 2021-2022 10,5% meer dan 

in 2015-2016).

• Het aantal mannelijke leden neemt sneller af dan het aantal vrouwelijke leden (in 2021-

2022 8,6% minder mannelijke leden en 1,2% minder vrouwelijke leden t.o.v. 2015-

2016). 



Ledenaantallen: per categorie

(Jongste) jeugd

• Bij de jongste jeugd laat de jeugd O9 de grootste afname zien (-19,3% in 2021-2022 t.o.v. 2015-2016). 

Ten opzichte van het seizoen ervoor is de jeugd O10 het meest afgenomen (-5,6%).

• In de gehele jeugd is de jeugd O18 de enige positieve uitzondering: deze categorie is in 2021-2022 

9,3% groter dan in 2015-2016. Echter laat ook deze categorie nu ook een afname zien (in 2021-2022 

2,6% minder dan in 2015-2016).

• De jeugd O8 is de enige categorie die in 2021-2022 iets is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor 

(+0,9%).

Volwassenen

• Bij de volwassenen laten alle categorieën een groei zien in 2021-2022 t.o.v. 2015-2016, behalve de 

categorie 35-45 jaar. Deze categorie is over deze periode met 21,2% afgenomen. 

• De grootste toename zien we in de categorie 18-25 jaar. Deze categorie is inmiddels 31,2% gegroeid 

t.o.v. 2015-2016. 

• De categorieën 25-35 en 45-90 jaar zijn in 2021-2022 met respectievelijk 5,8% en 10,6% toegenomen 

t.o.v. 2015-2016.

→ In het jaarplan 2023 zetten we in op specifieke kansen inspelend op deze trends.





In 2023 willen we samen met 

jullie werken aan 

een moderne en toegankelijke 

hockeysport

Hockey overal van iedereen



• Hockey promotie op de basisschool

• Flexibel en laagdrempelig (hockey) 

aanbod op de vereniging

• Flexibele en laagdrempelige 

lidmaatschapsvormen op de 

vereniging

Hockey overal van iedereen



• Structurele inzet op ledenwerving en     

-behoud

• Efficiëntere bezetting van 

hockeyaccommodaties en -velden

• Naast hockey ook ander (sport)aanbod 

op verenigingsaccommodaties

• Ondersteuningstraject vrijwilligersbeleid

De energieke hockeyvereniging



Betekent ook:

• Gezond prestatieklimaat.

• Individuele ontwikkeling 

spelers/speelsters en staf centraal 

stellen.

• Tijd bij de KNHB voor iedereen 

waardevol.

Een sterk en gezond tophockeymodel



Een hockeyomgeving waarin 

iedereen zich thuis voelt. 

Een inclusieve, open en respectvolle hockeycultuur



• Elke vereniging heeft toegang tot de 

belangrijkste inzichten uit onderzoek 

en data. 

• Benchmark dashboard 

Technologie en informatie op orde



• Meer verbinding tussen de 

hockeysport en andere sectoren 

zoals de zorg, het onderwijs en de 

kinderopvang

• Verduurzaming en structurele 

energiereductie verenigings-

accommodaties

Hockey maatschappelijk betrokken



Begroting 2023



Onderwerpen
1. Terugkijken

– Terugkijken naar uitdagingen ten tijde van vaststellen begroting 2022

– Verwachtingen voor realisatie 2022

2. Begroting 2023

– Proces vaststellen begroting 2023

– Uitgangspunten begroting 2023

– Uitdagingen 2023 en verder

– Resultaat: sluitende begroting 2023



Uitdagingen bij sluitende begroting 2022

A. Risico’s destijds gesignaleerd:

- hoe lang duurt de coronacrisis en wat zijn de consequenties voor?

* leden- en teamaantallen

* WK 2022

* maar ook sponsoring en subsidies

- weinig flexibiliteit in kosten

B. Voorzichtigheid

- sponsoring: getekende en deels verwachte contracten

- verlenging aflopend sponsorcontract niet in inkomsten opgenomen

C. Realiseerbaar



Verwachting 2022
Kort toelichten via de status op de eerder aangegeven uitdagingen voor 2022:

• EK 2021: 

• een late VWS subsidietoekenning en dus in de cijfers van 2022 

• de afrekening hiervan is nog gaande (november 2022)

• Sponsorcontracten die nog niet 100% zeker waren bij de begroting 2022 zijn 

verlengd dan wel gerealiseerd

• NOW inkomsten zijn wat hoger dan verwacht bij opstellen begroting eind 2021

→ Resultaat 2022 nog niet bekend, verwacht wordt een positief saldo door o.a. 

eenmalige baten (vanuit NOW, EK 2021)



Proces vaststellen sluitende begroting 2023

– Op basis van plannen voor 2023 vanuit voorstellen managers/afdelingen

– Overleg in Managementteam

– Keuzes in Directieteam

– Voorgelegd aan Financiële Commissie

– Toelichting aan en instemming van Bondsbestuur

– Vanavond: Vaststelling begroting 2023 door Algemene Vergadering



Jaarlijkse uitgangspunten voor begroting 

– Presenteren van een sluitende begroting

– Inschatting ledenontwikkeling / aantallen actieve hockeyers

– Rekening houden met (doel) subsidies

– Geaccordeerde sponsorcontracten 

– Personeel: periodieken en indexatie conform (verwachte) Cao Sport

– Contracten, lopende verplichtingen en een enkele intensivering vanuit jaarplan.



Extra uitdagingen voor 2023 en verder

– Jarenlang zijn de contributie-inkomsten gestegen door een ledentoename en 

indexatie v.d. contributie. Door lichte daling v.d. ledenaantallen vanaf 2018 en 

geen indexatie sinds 2019 vanwege corona is deze trend gekeerd.

– Er is in Nederland een enorme inflatie. Kosten worden veelal geïndexeerd via het 

CPI-percentage waardoor veel kosten stijgen met 5% tot 18%. Zoals afgesproken 

is de KNHB indexatie v.h. contributietarief voor 2022-2023 2,5%. 

→ Gevolg van het bovenstaande is druk op begroting 2023.

– De KNHB heeft gelukkig vele trouwe partners en sponsors, die wel steeds vaker 

gebonden activatiegelden geven. Wat de vrijheid binnen de begroting beperkt. 



Extra uitdagingen voor 2023 en verder (2)

– Verdeling NOC*NSF middelen:

– Verdeling Sportagendagelden vanuit NOC*NSF wordt ook vaker tijdelijk doelgeld. In 2022 

stoppen bijv. de toekenningen voor Positieve Sportcultuur en BMO. 

– Andere verdeling van geld vanuit NOC*NSF als basisfinanciering: o.b.v. ledenaantallen en 

eigen omzet. Pakt voor de KNHB nu goed uit.

– Personeelskosten een uitdaging:

– In de begroting van 2023 weer wel zowel periodieken als indexatie (periodiek: 2,5% –

indexatie 2,5%).

– Alleen noodzakelijke vervanging van vacatures in 2022, in 2023 ook voorzichtig.

– Dit vergt intern anders gaan denken: waar kunnen we eigen personeel inzetten t.b.v. bijv. 

doelsubsidies en activatie van en sponsorgelden, kunnen we nog meer intern doen i.p.v. 

extern en kunnen we structureler (werk)stagiaires inzetten?

→ Toename personeelskosten (vanuit met name de periodieken en indexatie): 165



Extra uitdagingen voor 2023 en verder (3)

– Investeringen in de hoofdklasse:

– Extra kosten voor arbitrage door het gaan van betalen van een vergoeding voor het 

fluiten van hoofdklassewedstrijden: opgenomen vanaf seizoen 2022-2023. Gevolg: extra 

druk op begroting 2023.

– Al langer wordt samen met de HHcv en de hoofdklasseclubs gesproken over een nieuwe 

tophockeymodel incl. een professionaliseringsslag voor de hoofdklasse. Voor 2023 is voor 

€120k aan kosten videoscheidsrechter voor de play-offs opgenomen in de begroting.

– In 2022 zijn wijzigingen in ICT processen doorgevoerd die tot efficiënter werken (op de 

terreinen competitieplanning, arbitrage, etc.) leiden. Dit wordt in 2023 verder doorgevoerd 

door nog meer processen te automatiseren. Door beperkte capaciteit bij externe leveranciers 

kon een deel van de noodzakelijke wijzigingen nog niet worden doorgevoerd.

Op de balans is een bestemmingsreserve IT aanwezig, dus wordt een deel van deze kosten 

uit deze reserve mogelijk gemaakt. Inschatting: € 100K.



Uitdagingen: Tophockey

- Programma uitgebreider dan andere jaren en verder weg

- Nederlands herenelftal: WK in India

- Beide nationale teams een EK in Duitsland

- WK Zaal dames en heren in Zuid-Afrika.

- WK Jong Oranje teams in Chili en Maleisië. 

- FIH Pro League wedstrijden

- Etc. Maar 2024 (naar verwachting) minder duur programma i.v.m. OS bijdrage 

NOC*NSF.

– Vanaf 2021 €1 miljoen subsidie voor zowel a) Nederlands herenelftal en JO als b) 

Nederlands dameselftal en JO, maar hogere eigen bijdrage door duurdere programma’s 

en maximaal subsidiabele kosten (voor leden begeleidingsteams, bureaupersoneel etc.) 

– 30 november as gesprek bij NOC*NSF t.b.v. meer support 

– Voor nu: nu taakstellende begroting 2023 voor Tophockey

– Analyseren en gaan werken met meerjarenfinancieringen. 



Inzicht reserves ultimo 2021 



Besteding reserves in 2023
– BR automatisering 100: 

– Door beperkte capaciteit leveranciers (nagenoeg) geen besteding in 2022

– Besteding 2022 en 2023 gericht op nieuwe activiteiten 

– BR Strategische visie 100

– Kritische succesfactor ”Kwalitatief goede begeleiding voor iedere hockeyer en 

hockeyactiviteit”

– Vernieuwen en doorontwikkelingen van opleidingen door Expertisecentrum



Conclusie begroting 2023
– Een sluitende begroting

– Ondanks uitdagingen op het gebied van inkomsten en uitgaven

– Wel realiseerbaar



Vragen
Rob Kluyt, voorzitter HC Tilburg:

– Jaarplan p20: gezond samenspel HKclubs en Oranje; bij ‘Wat doen de HK 

verenigingen’ staat ‘met rust en vertrouwen (samen)werken …’ . Waarom staat 

dat niet ook bij ‘Wat doet de KNHB’? Samenwerken vereist van beide partners 

dezelfde bereidheid, houding en inzet. 

– Begroting: het Wagener kost 248K per jaar. Waarom kan de exploitatie niet 

volledig worden gedekt door de evenementen die daar plaatsvinden? Dus 

kostenneutraal, zodat de hockeyers in NL daar niet aan hoeven bij te dragen? 



Vragen
Gorrit-Jan Blonk, voorzitter HGC: 

– Status ondersteuning overheid van sportclubs inzake energiekosten.

Ger Willems, voorzitter N.H.C "De Zestigplussers“:

– Is er ook een Latest Estimate van de financiën over 2022? Dit vult aan op de 

cijfers die gepresenteerd worden.

Steef Komen, penningmeester BHC Overbos:

– Gedetailleerde vragen over communicatiekosten, ICT investeringen en 

sponsorkosten: bilateraal besproken. 



Vaststelling Jaarplan en Begroting 2023



Bestuurderstrofee



Bestuursverkiezing 



Benoeming statutaire commissies  



Rondvraag



Hartelijk dank! 
Nog een fijne avond


