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CONTEXT
•
•
•

Behoefte aan een plan over de toekomst van de club Kinheim

•
•

Randvoorwaarde: de club Kinheim is één club waarin we topsport en breedtesport verenigen

•

Implementatie vanaf seizoen 2018

Doel is om als Kinheim weer (h)erkend worden als dé honk- en softbal vereniging van Haarlem.
De ledenbase biedt onvoldoende zekerheid om op lange termijn een financieel gezonde vereniging te zijn en
blijven
Situatie: Er zijn verschillende goede ideeën, initiatieven en sportieve ambities. Hoe brengen we deze zaken bij
elkaar en zorgen we dat we structureel gaan werken aan het realiseren van onze doelen?
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De route naar succes
De ambities van de club kunnen alleen gerealiseerd worden als we vertrekken vanuit één visie en we alle
betrokkenen handvatten bieden om hieraan bij te dragen.

MISSIE

VISIE

STRATEGIE

ACTIEPLAN

Waar we voor
staan

Waar we voor
gaan

Hoe we dat
bereiken

Wat we gaan
doen
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Onze missie, waar we voor staan

Een missie is datgene dat de
vereniging naar buiten toe wil
uitdragen. Wie zijn we.
Het geeft aan waarvoor de
mensen uit de vereniging staan,
wat hun identiteit en waarden
zijn.

Wij zijn een hechte en sociale honk- en
softbalvereniging, waar breedte- en topsport
elkaar versterken.
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Onze visie, waar we voor gaan (stip op de horizon)

Een visie is een algemene
voorstelling van de toekomst
van de vereniging.
Het geeft aan waarvoor de
mensen uit de vereniging gaan,
wat hun toekomstdroom is.

Voor sporter en sportliefhebber zijn wij de meest
aansprekende honk- en softbalvereniging in de regio. Op
nationaal niveau hebben we een toonaangevende positie.
Wij verbinden mensen actief met elkaar en met de club en
brengen vernieuwing in onze sport. Zo brengen we
mensen in beweging en dragen we bij aan een gezonde
samenleving.
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Onze strategie, hoe gaan we de visie realiseren

•

•

TOPSPORT

BREEDTE SPORT

SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK

Bij de senioren en bij de jeugd zijn we structureel
aanwezig op het hoogste niveau en doen we
regelmatig mee om het kampioenschap

Iedere honk- en softballer kan op zijn / haar niveau
spelen en zich ontwikkelen. Doorstroom naar de a-lijn
is mogelijk maar geen must

Alle leden en andere betrokkenen voelen zich thuis
bij de vereniging en er is sprake van een bloeiende
en actieve verenigingscultuur

Kinheim 1 is het vlaggenschip
• Is herkenbaar en realiseert publiciteit
• Min. 50 % Kinheimers en 70% spelers uit de regio
• Trekt nieuwe sponsoren aan

•

Sportieve ambitie:
• 1 team in hoofdklasse + 1 team in overgangsklasse
• A-lijn (pupillen t/m junioren) in hoogste klassen

•

Professioneel ontwikkelingsprogramma

•

Passend kader + begeleiding

•

Kinheim is als vereniging vertegenwoordigd in alle
geledingen van vertegenwoordigende teams (Nederlands
team, AAA (u18), AA (u15), Baseball Academy)

•

Het fundament: een brede en stabiele ledenbase van 300
actieve leden.

•

Actief en betrokken sportief kader

•

Grote vrijwilligers groep

•

20% van de jeugdspelers starten met BeeBall en blijven
lid tot in de senioren.

•

Imposante activiteiten kalender

•

•

Sportieve ambitie: alles eruit halen wat erin zit; continue
ontwikkelen/ beter worden

Betrokkenheid van (groot) ouders, fans, (niet spelende)
leden en buurt

•

•

Ieder jeugd team heeft 2 coaches, begeleider + scoorder

Actieve rol in de KNBSB (belangen behartigen van
Kinheimleden, realiseren vernieuwing van de sport) en
aanverwante stakeholders (Baseball Academie, MLB, etc)

•

Uitstekende relatie met:
• gemeente
• scholen
• sponsoren

•

Financieel gezonde vereniging

Draagt bij aan opleiden volgende generatie
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Onze verenigingswaarden
Het hebben van een mooi merk als
Kinheim is een enorme kans. Dit merk zal
zichtbaar moeten zijn bij je stakeholders.
Het zorgt niet alleen voor herkenbaarheid,
maar ook voor verbondenheid.
Verbondenheid van de mensen binnen de
vereniging maar ook bij de mensen met de
vereniging.
Hoe we als merk Kinheim gezien willen
worden bepalen we met de merkwaarden.
De merkwaarden laat je niet alleen
terugkomen in al je touchpoints (contact
momenten) en middelen maar start bij het
doorleven van de waarden bij alle
vrijwilligers binnen de vereniging.
Het uitdragen van de merkwaarden in
combinaties met onze prestaties (sportief
en sociaal) bepalen ons imago.

Een begrip
We zijn een vereniging met een rijke historie. We zijn een van de grondleggers geweest
van honkbal in Haarlem en zijn toonaangevend geweest bij de ontwikkeling van de
honk- en softbalsport in Nederland. Sinds de opzet van een Hoofdklasse hebben wij 5
landstitels behaald en hebben we grote namen voortgebracht die bepalend zijn
geweest op nationaal en internationaal niveau.

Bevlogen
We hebben een intensieve binding met de honk- en softbalsport en zijn betrokken bij
de ontwikkeling van de sport. We leggen de lat hoog voor onszelf en realiseren de
sportieve en sociale doelen met een hoge kwaliteit spelende leden, kader en
vrijwilligers.

Samen doen
We trainen samen, we spelen samen en we organiseren samen leuke evenementen om
samen te komen. We werken actief aan de relaties met onze belangrijke stakeholders
zowel binnen als buiten de vereniging.
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Onze vereniging (normen en waarden)
VEILIG VOELEN

RESPECT VOOR ELKAAR

PRESTATIEGERICHT

Wij zorgen ervoor dat iedereen die zich bij
Kinheim veilig voelt. Op en buiten het veld.

Spelers, coaches, trainers, publiek,
tegenstanders, scheidsrechters
respecteren zichzelf, elkaar en de sport.

We zijn een sportvereniging en willen dat
iedereen zich op zijn of haar niveau
maximaal kan ontwikkelen en er het
maximale uithaalt.

VERTROUWENSPERSOON
VOG VOOR KADER
SFEER BINNEN HET TEAM

JUSTITIE PROJECT
KADER

MONITOREN RESULTATEN
COACHBIJEENKOMSTEN
TALENT ONTWIKKELING
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Ons strategiehuis
VISIE

MISSIE

Voor sporter en sportliefhebber zijn
wij de meest aansprekende honk- en softbalvereniging
in de regio. Op nationaal niveau hebben we een toonaangevende positie.
Wij verbinden mensen actief met elkaar en met de club en brengen vernieuwing in onze sport.
Zo brengen we mensen in beweging en dragen we bij aan een gezonde samenleving.

Wij zijn een hechte en sociale honk- en softbalvereniging, waar breedte- en topsport elkaar versterken.
TOPSPORT

PIJLERS

CLUBWAARDEN

Bij de senioren en bij de jeugd zijn
we structureel aanwezig op het
hoogste niveau en doen we
regelmatig mee om het
kampioenschap

BREEDTESPORT

SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK

Iedere honk- en softballer kan op
zijn / haar niveau spelen en zich
ontwikkelen. Doorstroom naar de
a-lijn is mogelijk maar geen must

Alle leden en andere betrokkenen
voelen zich thuis bij de vereniging en
er is sprake van een bloeiende en
actieve verenigingscultuur

EEN COMBINATIE VAN ONZE MERKWAARDEN; EEN BEGRIP, BEVLOGEN EN SAMEN DOEN EN NORMEN EN WAARDEN: VEILIG VOELEN,
RESPECT VOOR ELKAAR EN PRESTATIEGEDREVEN
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ACTIEPLANNEN
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Actieplan Topsport
TOPSPORT
Bij de senioren en bij de jeugd zijn we structureel
aanwezig op het hoogste niveau en doen we
regelmatig mee om het kampioenschap

•

•

PLAYER
DEVELOPMENT

COACHING &
BEGELEIDING

INDIVIDUELE AANDACHT
EN GERICHTE TRAINING

KWALITATIEF STERK
EN SPECIFIEK KADER

EVALUEREN

SAMENWERKINGEN

STUREN EN VERANTWOORDEN

KNBSB, CTO
EN BASEBALL ACADEMIE

Kinheim 1 is het vlaggenschip

•
•

Is herkenbaar en realiseert publiciteit

•

Trekt nieuwe sponsoren aan

Min. 50 % Kinheimers en 70% spelers uit de
regio

Sportieve ambitie:

•

1 team in hoofdklasse + 1 team in
overgangsklasse

•

A-lijn (pupillen t/m junioren) in hoogste klassen

•
•
•

Professioneel ontwikkelingsprogramma

•

Draagt bij aan opleiden volgende generatie

Passend kader + begeleiding
Kinheim is als vereniging vertegenwoordigd in
alle geledingen van vertegenwoordigende teams
(Nederlands team, AAA (u18), AA (u15), Baseball
Academy)
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Actieplan Breedtesport
BREEDTESPORT
Iedere honk- en softballer kan op zijn / haar niveau
spelen en zich ontwikkelen. Doorstroom naar de a-lijn
is een mogelijkheid maar geen must

•

Het fundament: een brede en stabiele ledenbase
van 300 actieve leden.

•

20% van de jeugdspelers starten met BeeBall en
blijven lid tot in de senioren.

•

Sportieve ambitie: alles eruit halen wat erin zit;
continue ontwikkelen/ beter worden

•

Ieder jeugd team heeft 2 coaches, begeleider +
scoorder

LEDEN WERVING

LEDEN BEHOUD

VINDEN EN BINDEN
COMMUNICATIEPLAN EN
ONBOARDING

BINDEN EN BOEIEN
LIFE CYCLE MANAGEMENT EN
COMMUNCIATIEPLAN

KADER

SPELPLEZIER

VOLDOENDE EN KWALITATIEVE
TRAINER/ COACHES

VOLDOENDE UITDAGING EN
SOCIALE ACTIVITEITEN
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Actieplan Sociaal maatschappelijk
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
Alle leden voelen zich thuis bij de vereniging en er is
sprake van een bloeiende en actieve
verenigingscultuur

•
•
•
•

Actief en betrokken sportief kader

•

Actieve rol in de KNBSB (belangen behartigen
leden, realiseren vernieuwing) en andere
stakeholders (Academies, MLB, etc)

•

Uitstekende relatie met gemeente (subsidies,
regelgeving, veldverdeling), scholen (aansluiting
met jeugd in de regio en aanverwante relevante
ontwikkelingen in het onderwijs) en sponsoren
(financieel ondersteunen van de vereniging)

•

Grote vrijwilligers groep
Imposante activiteiten kalender

LEDEN

HONKBALWERELD

BELANGEN BEHARTIGEN/
LOBBY/ ACTIVITEITEN /
BETROKKENHEID

KNBSB, HAARLEMSE
HONKBALWEEK EN ANDERE
VERENIGINGEN

MAATSCHAPPIJ EN
OVERHEID

VERANTWOORD
ONDERNEMEN

BUURT, GEMEENTE, SCHOLEN,
JUSTITIE PROJECT (AJB)

GEZONDE BEGROTING,
VERTROUWENSPERSOON,
VOG KADER, AVG

Betrokkenheid van (groot) ouders, fans, (niet
spelende) leden en buurt

Financieel gezonde vereniging
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ORGANISATIE
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Organisatie

STICHTING

BESTUUR
HS KINHEIM

Vrienden van Kinheim

SPONSOR
COMMISSIE

CLUBHUIS + EVENEMENTEN
COMMISSIE
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TECHNISCHE COMMISSIE(S)
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Bestuur
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

TC Honkbal

TC Softbal

•

Voorzitter: werving bestuursleden, externe contacten (verenigingen.nl),

•

Secretaris: notulen, vergunningen, ledenadmin, clubhuis commissie

•

Penningmeester: financiën, gemeente, sponsorcommissie, Cv100

•

TC Honkbal: technisch beleid, coaches & trainers, begeleiding, honkbalevenementen, materiaal

•

TC Softbal: technisch beleid, coaches & trainers, begeleiding, softbalevenementen, materiaal

•

Communicatie: communicatieplan, nieuwsbrieven, social media, website, life cycle leden / niet-leden

•

Algemene zaken: evenementencommissie, facilitaire zaken (gas, licht, water, afval, schoonmaak, etc.)
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