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Doel van dit webinar



Doel van dit webinar
Op de Algemene Vergadering van 25 november 2020 wordt de vergadering 

gevraagd in te stemmen met het jaarplan 2021. Specifiek m.b.t. het 

onderdeel ‘nieuw bindingsmodel’ betekent dat goedkeuring op het 

voortzetten van de ingeslagen weg in de ontwikkeling van een 

toekomstbestendig bindingsmodel.

Daarom is het doel van dit webinar:

– Delen → Wat houdt het nieuwe bindingsmodel voor jullie als verenigingen 

in? 

– Input ophalen → Welke vragen en/of aandachtspunten zijn er vanuit jullie?



Nieuwe bindingsvormen

Waarom?



Onze missie en ambitie 2026 

Missie: De KNHB en haar verenigingen zorgen samen voor 
hockeyplezier en -ontmoeting in Nederland voor hockeyers en 
fans.

Ambitie: Nederland Hockeyland
Nederlanders houden van hockey. Omdat ze het zelf spelen, 
omdat ze een functie op of rond het veld vervullen, omdat ze 
het een leuke sport vinden om naar te kijken of omdat ze 
gewoon trots zijn op de prestaties van Oranje. Hockey hoort net 

zo bij Nederland als onze tulpen, DJ’s en Dutch Design.
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Hockey overal van iedereen



Hockey overal van iedereen 
Doel: Meer hockeyers (langer) laten hockeyen met meer hockeyplezier. 

Wat zien we gebeuren? 

– Er is een uitstroom van hockeyers die het spel nog wel leuk vinden, maar waarvoor het aanbod 
en lidmaatschap niet meer past. We willen deze hockeyers behouden voor de sport. 

– Ieder competitieweekend zijn er veel ‘illegale’ invallers. Eigenlijk gewoon mensen die graag 
willen hockeyen, dus laten we het van de positieve kant bekijken en dat mogelijk maken.

– Verschillende verenigingen bieden al meer flexibel aanbod en meer flexibele vormen van 
lidmaatschap aan, dus laten we dat formaliseren en mogelijk maken in ons gezamenlijke model. 

Hoe willen we ons doel bereiken? 

– Nieuwe spelvormen

– Nieuw bindingsmodel



Naast de doelgroep hockeyers… 
– Bleek dat we meerdere ‘bindingsproblemen’ hebben.

– Wanneer we de structuur veranderen, is het logisch ook direct voor deze 

problemen oplossingen te ontwikkelen.

– Sterker nog, het lijkt zelfs beter om via een overall masterplan alles in 1x 

te organiseren/moderniseren/op te lossen.



Welke doelgroepen zijn er momenteel actief 
binnen de hockeysport, maar nog niet op de 
juiste formele manier aan de KNHB en de 
verenigingen verbonden?



Overige doelgroepen
– Scheidsrechters, trainers/coaches en andere actieve vrijwilligers 

– Rolstoelhockeyers

– Bedrijfshockeyers 

– Huidige flexhockeyvormen

– EY VODW Zomercompetitie, Deloitte Students Trophy, Sevens en 
Trimhockeyvormen op sommige clubs etc.

– Nederlandse Masters en GrandMasters organisaties/verenigingen 
(inclusief de vertegenwoordiging van hen en hun leden internationaal)

– Overig: multisportaanbod en -verenigingen, maatschappelijke 
doelgroepen (die bijv. hockeyen op pleintjes in steden) etc.



Waarom is het belangrijk deze 
doelgroepen te binden? 

– Actueel inzicht in de behoefte, omvang en diversiteit van de verschillende 

doelgroepen

– Bereikbaarheid doelgroepen voor passend (hockey)aanbod

– Onderwerping aan regelgeving KNHB en verenigingen inzake tucht, 

ongewenst gedrag en doping 

– Dekking vanuit collectieve verzekeringen (aansprakelijkheid en 

ongevallen)

– Ondersteuning en subsidie inkomsten vanuit gemeenten, NOC*NSF e.a.

– Public affairs



Wat houdt binding in? 
Gevraagd wordt: 

– Het delen van persoonlijke gegevens, indien nodig met toestemming 

– Inzicht in activiteiten 

– Onderwerping aan regelgeving KNHB en verenigingen inzake tucht, ongewenst 
gedrag en doping 

Op basis daarvan wordt geboden: 

– Toegevoegde waarde, op maat, voor iedere doelgroep 

– Bijpassende tarieven (dus soms ook geen €)

– Flexibiliteit waar nodig

– Een goede positionering van de hockeysport



Dit vraagt om aandacht voor: 
– Meer flexibiliteit in en toegankelijk maken van het meespelen in 

competitie(vormen) (met registratie bij verenigingen en KNHB)

– In lijn brengen van afdrachtsvormen aan de KNHB

– Wijziging van de juridische structuur 

Tijdens het webinar zal de KNHB een toelichting geven op ideeën met betrekking 
tot bovenstaande punten en gaan we hierover graag met elkaar in gesprek. 



Proces



Proces 
Augustus 2019 Start projectgroep KNHB 

Sept/okt 2019 In gesprek met NOC*NSF en andere sportbonden

>Sept 2019 Contact met CMS over juridische structuur 

Jan/feb 2020 4 bijeenkomsten met 14 verenigingen door het land: 
Welke ontwikkelingen zijn er bij de verenigingen? Wat vinden zij van de eerste denkrichtingen vanuit de 

KNHB?

>Feb 2020 Projectgroep KNHB werkt aan creëren van meer flexibiliteit in en toegankelijk maken van 
het meespelen in competitie(vormen) (met registratie bij verenigingen en KNHB), het in lijn 
brengen van de afdrachtsvormen aan de KNHB en wijzigingen in de juridische structuur

Nov 2020 Webinars – in gesprek met de verenigingen 

25 nov 2020 AV: goedkeuring vragen op jaarplan 2021

>Dec 2020 Uitwerking hoofdlijn tot een gedetailleerd bindingsmodel

5 juni 2021 AV: goedkeuring vragen op nieuw bindingsmodel 

Gedurende het hele proces vindt afstemming plaats met KNHB medewerkers en bestuur 



Wat betekenen ‘nieuwe 
bindingsvormen’ voor jullie als 

verenigingen?



Doel: meer hockeyers (langer) laten 
hockeyen met meer hockeyplezier 

Wat gaat de KNHB doen? 

– Een eerlijk, transparant en toekomstbestendig contributiemodel 
implementeren. Dat (beter) past in de huidige tijd (dan het bestaande 
model).

– De organisatie van de competitie flexibeler inrichten, waardoor invallers 
die graag willen hockeyen in breedteteams eenvoudig mee kunnen 
spelen. En verenigingen daarbij gefaciliteerd worden.

– Aantrekkelijke Flexhockeyvormen ontwikkelen, waar verenigingen mee 
kunnen starten en zo meer hockeyers aan zich kunnen binden.

– De juridische structuur aanpassen aan het gewenste toekomstbestendige 
bindingsmodel.



Doel: meer hockeyers (langer) laten 
hockeyen met meer hockeyplezier 

Wat kunnen verenigingen doen? 

– Flexibele, laagdrempelige lidmaatschapsvormen aanbieden.

– Nieuwe hockeyvormen uitrollen binnen de vereniging en promoten 

onder de doelgroep.

– Ervoor zorgen dat alle (invallende) hockeyers op laagdrempelige wijze 

geregistreerd worden bij de teams, verenigingen en KNHB. 



Poll:
Wordt bij jou op de vereniging aandacht besteed aan nieuwe hockeyvormen 

en flexibele, laagdrempelige lidmaatschapsvormen? 

❑ Nee, daar denken we (nog) niet over na 

❑ Ja, aan nieuwe hockeyvormen 

❑ Ja, aan flexibele, laagdrempelige lidmaatschapsvormen 

❑ Ja, aan beide 



Flexibiliteit in en toegankelijk maken 
van competitie(vormen)

Hoe gaan we dit doel bereiken? 

Aandacht besteden aan: 

– Speelgerechtigdheidsregels 

– Registratie 

Daarbij zoeken naar een goede balans tussen behoud van plezier voor verschillende 
‘typen hockeyers’:  

1) Hockeyers die een seizoen lang iedere week willen hockeyen

2) Hockeyers waarvoor het huidige aanbod niet meer goed aan sluit, maar waarvoor 
flexibiliteit meer rust/plezier oplevert en daardoor (langer) verbonden blijven

3) Ex-hockeyers die graag af en toe willen hockeyen



Speelgerechtigdheidsregels
Een uitsplitsing in 3 sets aan regels, volgens de visie op de ontwikkeling van hockeyers:

1. < 12 jaar: 

– Geen regels, #keepplaying

2. Top: 

– Alle competities die leiden tot een NK, alle 1e seniorenteams, landelijke jeugdteams

– Strakke, uitgebreide, duidelijke regels 

– Geen of beperkte dispensatiemogelijkheden c.q. uitzonderingen 

3. Breedte: 

– Overige competities

– Duidelijke, laagdrempelige en toegankelijke regels 

– Mogelijkheden tot dispensatie c.q. uitzonderingen 



Registratie: verschil tussen ‘typen 
hockeyers’ 

Type hockeyer ‘Lidmaatschap’

1) Hockeyers die een seizoen lang 
iedere week willen hockeyen

Passend lidmaatschap bij de vereniging 

2) Hockeyers waarvoor het huidige 
aanbod niet meer goed aan sluit, 
maar waarvoor flexibiliteit meer 
rust/plezier oplevert en daardoor 
(langer) verbonden blijven

Passend lidmaatschap bij de vereniging:
Bv. duolidmaatschap, half jaar lidmaatschap, ondersteunend lidmaatschap, 
strippenkaart, lidmaatschap passend bij een specifieke competitie (Sevens, 
zomercompetitie) enz.



Registratie: verschil tussen ‘typen 
hockeyers’ 

Type hockeyer ‘Lidmaatschap’

3) Ex-hockeyers die graag af en toe 
willen hockeyen

Zijn deze hockeyers welkom op de vereniging? Nee/Ja

→ Nee: het is niet mogelijk om met een flex-lidmaatschap in te vallen bij een team van 
de betreffende vereniging

→ Ja:
→ Passend 'flex-lidmaatschap’ bij de vereniging:

Betalen per deelname (= meer consumeren, maar daardoor wel 
verbondenheid met de vereniging/team/sport)

→ Biedt de vereniging dit niet aan? Dan bestaat ook de volgende optie:

Passend ‘flex-lidmaatschap’ bij de KNHB:
Betalen per deelname (= meer consumeren, maar daardoor wel gevoel van 
verbondenheid met de vereniging/team/sport)



Registratie

1. Registreren

– Via een flex-lidmaatschap bij de 

betreffende vereniging 

– Direct aanmelden via (KNHB-platform) 

flexhockey.nl of via een QR code op het 

DWF van het team waar ze bij mee gaan 

spelen

2. Online betaalmodule Mollie

3. Lekker hockeyen 

Hoe zorgen we ervoor dat ex-hockeyers die graag af en toe willen 

hockeyen zich kunnen registreren?



Registratie
Hoe zorgen we ervoor dat ex-hockeyers die graag af en toe willen hockeyen zich 

willen registreren?

– Je loopt ook niet zomaar een fitness of bootcamples binnen zonder je aan 
te melden en te betalen voor deelname.

– Registreren moet zo eenvoudig worden dat er geen drempel is om dit te doen

– Verzekerd, onbezorgd, meespelen

– Het is voor een team aantrekkelijker om iemand in te laten vallen die zich 
heeft geregistreerd dan iemand die dat niet heeft gedaan i.v.m. mogelijke 
competitiemaatregelen

– Op de hoogte blijven van de hockeysport, evenementen, aanbiedingen, acties 
enz.



Afdrachtsvormen aan KNHB
Achtergrond:

Het creëren van een eenduidige transparante contributie-opbouw in het algemeen, inclusief 

aansluiting op de behoefte van verenigingen om flexibele lidmaatschapsvormen aan te 

bieden en daarmee flex-hockeyers laagdrempelig aan zich te kunnen verbinden. 

Gebaseerd op de volgende parameters:

– Individuele afdracht versus teamafdracht

– Junioren versus senioren

– Fee voor de omvang van de vereniging

– Prestatie fee voor specifieke hoofdklasse-ondersteuning

– Aanvullende modules



Wijziging in juridische structuur 

Voor de invoering van het gewenste toekomstbestendige bindingsmodel

is een aanpassing van de juridische structuur van de KNHB nodig.

Om de regelgeving én de collectieve verzekering van de KNHB voor hen 

van toepassing te laten zijn, moeten alle (flex)hockeyers formeel op de 

juiste manier aan de KNHB verbonden worden. 

– Het liefst via de verenigingen

– Anders direct aan de KNHB, met als doel om de vereniging ervan te 

laten profiteren



KNHB

Gewone leden*:
- Verenigingen

*Toegang en stemrecht AV

Aantal leden van de vereniging bepaalt aantal stemmen 

Buitengewone leden*:
- Ereleden
- Leden van Verdienste
- Kandidaat-leden
- Bijzondere leden ((Batavieren, 

Boekaniers, Watergeuzen ed)

- Personen die deelnemen aan 
bedrijfshockeycompetitie

- Personen die lid zijn van het 
bondsbestuur of van in de KNHB 
bestaande andere besturen en 
commissies, alsmede personen die een 
functie binnen de KNHB vervullen

- Personen die deelnemen aan 
rolstoelhockey

*Toegang tot AV, geen stemrecht  

Trainer/coach/manager
Scheidsrechter 
Vrijwilliger 

Huidige juridische structuur 

Verenigingsleden (hockeyers)



Binding hockeyers aan KNHB

In de huidige juridische structuur wordt iemand die als lid toetreedt tot een 

hockeyvereniging op dat moment ook lid van de KNHB mits die vereniging dit in 

haar statuten heeft bepaald. Verenigingen zijn daartoe verplicht en bijna alle 

verenigingen hebben deze binding van hun leden aan de KNHB ook geregeld.

Juridisch wordt echter in twijfel getrokken of de verenigingsleden (hockeyers) via 

dit zogenaamde “getrapte” lidmaatschap wel direct gebonden worden aan de 

regelgeving van de KNHB. Aangezien zij geen stemrecht hebben binnen de KNHB, 

is hun lidmaatschap wettelijk gezien namelijk onvolledig. 

Wij zijn niet de enige bond die deze ledenconstructie heeft, maar nu we met de 
structuur aan de slag gaan, willen we deze lacune graag meteen dichten.

In de nieuwe structuur worden de hockeyers dan ook direct lid van de KNHB en 

krijgen zij via afgevaardigden (vertegenwoordigers van verenigingen) stemrecht in 

de AV. Daarmee worden zij formeel lid van de KNHB.



Binding functionarissen aan KNHB

Om ervoor te zorgen dat trainers, coaches en functionarissen die geen lid 

zijn worden gebonden aan de regelgeving van de KNHB, zijn verenigingen 

verplicht deze personen een zogenaamde verklaring onderwerping 

tuchtrecht (VOT) te laten tekenen.

Er zijn verenigingen die dit goed hebben georganiseerd, maar het komt 

helaas regelmatig voor dat de KNHB bij grensoverschrijdend gedrag geen 

tuchtzaak kan starten omdat de betrokkene geen lid is én ook geen VOT 

heeft getekend. De in het verleden gedane oproepen aan verenigingen 

hebben dus niet overal het gewenste effect. Hebben jullie dit geregeld?

Daarom worden in de nieuwe structuur alle functionarissen die betrokken 

zijn bij hockeyactiviteiten, verplicht een lidmaatschap van de KNHB aan te 

vragen. Daarmee vallen ze ook onder de collectieve verzekeringen.



Juridische structuur op basis van nieuw 
bindingsmodel

Onderscheid gemaakt in: 

1. Verenigingen met hun leden en functionarissen

2. Niet clubgebonden hockeyers

3. Buitengewone leden 



1. Verenigingen met hun leden en functionarissen

Onderscheid verenigingen in 3 categorieën: 

Categorie A: Reguliere hockeyverenigingen (317)

Categorie B: Andere hockeyverenigingen: 
- kandidaat-leden

- 55+/60+/Masters Hockey Nederland

- Rolstoelhockeyverenigingen

- Bedrijfshockeyverenigingen

Categorie C: Verenigingen gerelateerd aan de hockeysport: 
- bijzondere verenigingen (Batavieren, Boekaniers, Zwarte Tulpen ed)

- maatschappelijke verenigingen (multisport, wijkgerichte initiatieven ed)

Belangrijkste wijziging: Categorie B krijgt stemrecht
– Per 50 leden één stem (Categorie A: per 25 leden één stem) 
– Toelating verenigingen in Categorie B door besluit AV en Categorie C verenigingen door besluit 

Bondsbestuur



2. Niet clubgebonden hockeyers 

– Consumenten, geen leden van de verenigingen

– Tijdelijk

– Wel mensen die graag willen (blijven) hockeyen 

– Door middel van een flexlidmaatschap blijft verbinding met de 

hockeysport (en –vereniging) behouden

– Registratie bij KNHB

* voor verzekering 

* voor onderwerping aan regelgeving KNHB 



KNHB

Niet clubgebonden hockeyers 
(flex)*:
- consument, geen lid via de 
vereniging
- bedrijfshockeyers
- deelnemers zomercompetitie

*Bij flexhockeyvormen via de vereniging 
val je in de categorie verenigingsleden.
*Niet clubgebonden hockeyers moeten 
bepaalde voorwaarden accepteren om 
deel te mogen nemen, d.w.z. een 
juridische disclaimer o.a. mbt tucht.

*Geen toegang tot AV als individuele 
hockeyers 

Verenigingen:
Categorie A*: reguliere hockeyverenigingen 
Categorie B **: andere hockeyverenigingen
- Kandidaat-leden 
- Masters en Grandmasters
- Rolstoelhockeyverenigingen
- Bedrijfshockeyverenigingen
Categorie C*** : verenigingen gerelateerd ad hockeysport
- Bijzondere verenigingen (Batavieren, Boekaniers, Zwarte 
Tulpen ed)
- Maatschappelijke verenigingen (multisport, wijkgerichte 
initiatieven ed)

*Per 25 leden 1 stem, met minimum van één stem

**Per 50 leden 1 stem, met minimum van één stem
***Toegang tot AV, spreekrecht, geen stemrecht

Buitengewone leden:*
- Ereleden
- Leden van verdienste
- Bondsbestuursleden
- Statutaire en bondscommissies

*Toegang tot AV, spreekrecht, geen 
stemrecht 

Verenigingsleden:
Hockeyers
Trainer/coach/manager 
Scheidsrechter 
Vrijwilliger 

Lid KNHB, via vereniging 
en/of direct.
Aantal leden waarvoor 
bijdrage is betaald 
(hockeyers) bepaalt 
stemverhouding.

Nieuwe juridische structuur 



Dit vraagt actie van:

• Verenigingen: 

– statuten aanpassen (tegelijk digitale alv opnemen, KNHB draagt 

tekst aan)

– aanvragen lidmaatschap KNHB voor functionarissen

• Huidige en nieuwe leden/trainers/coaches/scheidsrechters/vrijwilligers: 

akkoord geven voor direct lidmaatschap KNHB

– via mail vanuit vereniging/KNHB – ‘vinkje voor akkoord’ 

– via DWF een herinnering 

– via aanmelding voor KNHB opleidingen



Vragen en reacties



We horen het graag!
– Komen er op een later moment nog vragen in je op?

– Heb je ideeën die je wil delen?

– Wat mogen wij zeker niet vergeten?

Laat het weten aan Nathalie Pennekamp via

Nathalie.pennekamp@knhb.nl

06-57804250



Dankjewel! 


