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Helene Angermann HAARLEM

Joyce Bennink BRABANT-OOST / LIMBURG

Rob van Eck OOST
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Er is nog geen vertegenwoordiger voor Den Haag, Noord, Noord-Holland en Rotterdam

Kolom Breedtesport



Het kolomoverleg is verantwoordelijk voor:

Het ontwikkelen van strategie tot behoud en uitbreiding van onze sporten

Het voorbereiden van beleid ten behoeve van de ontwikkeling van onze sporten (t.b.v. Meerjaren Beleidsplan)

Het ontwikkelen van beleid voor structuurversterking om te komen tot vitale verenigingen

Het bewaken van het proces (vanuit de jaarplannen) van realisatie vastgestelde kerndoelen (o.b.v. Meerjaren 

Beleidsplan)

Het verzorgen van voorstellen voor de jaarlijkse begroting en voorstellen voor tussentijdse re-allocaties

Het signaleren van en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappelijke context van de 

sport

Het signaleert en beoordelen van externe en interne ontwikkelingen in de breedtesport 

Het vaststellen van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport

Het verzorgen van de jaarlijkse rapportage

Het verzorgen van het financiële jaarverslag

Het adviseren van het bondsbestuur

Kolom Breedtesport



Ontwikkelingen

Terugloop van het aantal leden (+ inkomsten)

Afname aantal vrijwilligers

Centrale rol voor verenigingen door decentralisatie overheid

Veranderende motieven om te sporten

Veranderende wensen t.a.v. het sporten 

Oplopende kosten



Ledenverloop
174 verenigingen

22.648 leden

20.083 spelende leden

2.565 niet spelende leden

10.309 honkballeden

4.408 damessoftballeden

2.470 herensoftballeden
(exclusief BeeBall en Recreanten)

9.062 jeugdleden

11.021 seniorenleden

Pupillen honkbal -35%

Pupillen softbal -10%

Aspiranten honkbal -7%

Aspiranten softbal -13%

Junioren honkbal -12%

Senioren damessoftbal -6%

Senioren herensoftbal -13%

BeeBall +121%

Senioren honkbal +0,5%

Recreanten +10%

per 01/11/12 2012 t.o.v. 2008

Reglementswijzigingen

‘Nieuw spelconcept’

Reglementswijzigingen

Verdere uitrol

Extra spelconcept

-676 leden



Beleidsplan 2013-2016

Verenigingen centraal (2012)

Faciliteren verenigingsondersteuning (2013)

Vitale verenigingen (2013)

Werven, ontwikkelen en behoud kader (2014-2015)

Ontwikkelen accommodatiebeleid (2016)



‘De Vitale vereniging’?



Inventarisatie

Beleid Samenwerken Sportaanbod Kader Accommodatie



Een vitale vereniging is duurzaam,

doordat zij ondernemend en maatschappelijk betrokken is

Partners kunnen zijn: sportbonden, gemeente, (sport)verenigingen, onderwijs, welzijnsorganisaties, 

woningcorporaties, zorginstellingen, ondernemers en andere lokale partners.

De Vitale vereniging maakt

verbindingen tussen het

sportpark en haar omgeving

Welzijn

Onderwijs

Zorg

Gezondheid

Re-integratie

Bedrijven

Integratie

Vrijwilligers



Veiliger Sportklimaat

- Sportief Besturen

- Besturen met een visie

- Sportief Coachen

PR / Marketing

- Lucky Day

- Nefkens

- Clubkit

- Sponsorkliks

- Hellemans



Volgende bijeenkomst

30 september

Thema: Kader


