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Visie
Hockeyclub HDL wil het mogelijk maken dat alle leden met plezier op hun

eigen niveau kunnen hockeyen in een veilige en sportieve sfeer. 

HDL wil een gezonde vereniging zijn die het prestatieniveau van haar leden

verbetert en het spelplezier verhoogt. 

Daarnaast willen we activiteiten organiseren om de binding binnen de club 

te vergroten. De club wil toegankelijk zijn voor jong en oud en streeft ernaar

dat iedereeen zich thuisvoelt. 



Goede ondersteuning en begeleiding van teams, coaches, 
trainers en scheidsrechters. 

HDL biedt een ruim sport aanbod, voor alle bewoners van 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek. 

1. Twee coaches per team, die HDL, indien nodig, ondersteuning 

geeft.

2. Coaches en trainers enthousiasmeren 

3. Trainers actief en inhoudelijk ondersteunen

4. Niveau en aantal scheidsrechters binnen de club vergroten

Ad 1: Coachavond organiseren aan begin van het seizoen. 
Ad 2: 1*per jaar een activiteit aanbieden. 

Ad 2: KNHB cursus aanbieden aan coaches en trainers in seizoen 2021-
2022.

Ad 3: Train de trainer bijeenkomsten organiseren en materiaal 
aanbieden.
Ad 4: Leden vanaf 13 jaar halen hun scheidsrechtersdiploma.
Ad 4: Scheidsrechters een keer per jaar informeren over spelregels. 

Ad 4: Twee ouders per team scheidsrechtercursus laten volgen en 
fluiten.

1. Voor elke leeftijdsgroep de hockeysport actief aanbieden met 

een toepasselijk programma.

2. Actief aanbieden van de sport faciliteiten (velden, 

kleedruimtes, kantine) minimaal 3 keer per jaar.

Ad 1: Jaarlijks op alle basisscholen van HDL tijdens minimaal één 
hockey-les verzorgen.

Ad 1: Goed opgebouwd sportaanbod voor verschillende 
doelgroepen. 

Ad 2: Ieder jaar samen met een andere sportvereniging een 
activiteit organiseren.

HDL zorgt voor onderlinge verbinding door het organiseren 
van clubactiviteiten. 

1. Organiseren van activiteiten over meerdere leeftijden heen voor de 

hele club.

2. Organiseren van een activiteit per jaar per leeftijdsgroep of team.

3. Vrijwilligers meer actief betrekken bij de club.

4. Sponsoren meer actief betrekken bij de club.

5. Bij alle activiteiten het clubgebouw open stellen in overleg met de 

organisatie van de activiteit.

Ad 1: Elk kwartaal een feestje op de club.
Ad 1: Op een doordeweekse avond, onderling wedstrijdjes spelen

Ad 2:Ouders stimuleren om 1 keer per jaar een activiteit voor het 
team te organiseren.
Ad 3: activiteit/bijeenkomst voor vrijwilligers 
Ad 4: Sponsoren uitnodigen bij een activiteit.
Ad 5: Clubhuis actief aanbieden als locatie.

HDL is een financieel gezonde, gestructureerde organisatie waarbij 
de faciliteiten voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

1. Een minimale jaarlijkse groei van €1.000 op de sponsor inkomsten.

2. Heldere organisatie met daarin van elke functie een duidelijke functie 
omschrijving.

3. Proactief vrijwilligersbeleid met betrekking tot invulling van de functies.
4. Toewerken naar 80% trainers uit eigen club.

5. Goed onderhouden, energie zuinige accommodatie met een sfeervolle 
uitstraling.

6. Minimaal 250 leden verdeeld over minimaal 2 teams per 
leeftijdscategorie (junioren) en minimaal 1 damesteam (senioren).

7. Degelijke financiële organisatie.

Ad 1: Bedrijven benaderen voor sponsoring. Verhuren locatie of delen 
daarvan.
Ad 2: Van functies in bestuur en commissies omschrijvingen maken.

Ad 3: Persoonlijke benadering naar potentiële leden en ouders, door 
bestuur en commissieleden. 

Ad 3: Ouders en leden actief informeren over vrijwilligerstaken en 
inzetten binnen de club. 

Ad 4: Goede begeleiding eigen trainers en externen actief benaderen 
om vrijwilligerstaken binnen de club op te gaan pakken.

Ledenaantal jaarlijks laten groeien, minimaal bij jongens en senioren. 1. Vanuit de jongste jeugd minimaal 7 jongens per leeftijdsjaar 

om tot een jongens elftal te komen en deze te behouden.

2. Jaarlijks een minimale groei van 5 senioren / veteranen 

leden.

Ad 1: Jaarlijks 2 jongens-activiteiten organiseren.

Ad 1: Trainingsaanbod ook aantrekkelijk laten zijn voor jongens 
op alle leeftijden.

Ad 2: Senioren stimuleren om andere senioren lid te laten worden 
van HDL. 

Ad 2: Activiteit aanbieden waarbij we ook 55+ leden binnen de 
club kunnen laten sporten 

Ad 2: 2* per jaar onderlinge recreantenwedstrijd met afsluiting in 
de kantine.


