DE KIEVITEN
WINNEN DOE JE SAMEN

Evaluatie
Uitvoeringsplan 2017
1. Uitbreiding ledenaantal in combinatie met verjonging
a. Jaarlijks doelgroep bepalen (welke groep wordt specifiek benaderd voor dat
jaar ?)
In 2017 is wederom als doelgroep oud internationals softball bepaald omdat deze
groep behoorlijk groot is en de ervaring heeft geleerd dat dames sneller openstaan
om lid te worden. Er zijn diverse oud softbal internationals benaderd. Vanuit deze
doelgroep hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld. Dit zijn er in verhouding te weinig,
wat meegespeeld heeft is het in juli 2017 ontstane idee van de bond om een
alumnivereniging op te gaan richten waarvoor dezelfde groep ook benaderd wordt/is.
b. Jaarlijks benaderen van bondsridders, leden van verdienste KNBSB etc…
Ben haalt zijn informatie op vanuit de site van de bond en het netwerk KNBSB op
basis hiervan benadert hij namens de Kieviten, deze groep persoonlijk. Aantal
nieuwe leden vanuit deze doelgroep in 2017=7.
2. Promotie bestaan van de Kieviten binnen Honk- en Softball sport
a. Sluggerprijs sponsoren:
In november 2017 heeft de voorzitter van de Kieviten, Henk den Duijn in bijzijn van
Albert Tolen, Hans Heil, Ben Goorts, Jacqueline v.d. Vlugt en Els Wedman, de
sluggerprijs uitgereikt aan Jack Heuts, consul en clubscheidsrechter bij de Cheetahs
in Beek en voorzitter van de terreincommissie van de KNBSB. Wij zijn in 2017 in
overleg gegaan met de KNBSB om het proces van verkiezing genomineerde beter
met elkaar af te stemmen omdat dit in 2016 niet goed liep. Het liep nu beter maar nog
niet goed, we merken dat het een soort van last-minute actie is vanuit de bond
waardoor ze op het laatste moment kandidaten moeten gaan benaderen. Hans den
Duijn en Els Wedman hebben in november 2017 e.e.a geëvalueerd met Bart
Volkerijk. Bart heeft beloofd voor 2018 hier nog strakker op te gaan sturen.
b. Website Kieviten: Jaarlijks upgraden met de acties die in dat betreffende jaar
uitgevoerd gaan worden.
In 2016 is de website van de Kieviten zelf actiever beheerd en gebruikersvriendelijker
gemaakt door Ben Goorts. In samenwerking met de KNBSB hebben de Kieviten een
plaats gekregen onder het kopje ondersteuning op de site
www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/dekieviten.
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c. Uitreiken prijs bij een groot honk- en of softball evenement (honkbalweek, WPT,
Europacup, Europese Kampioenschappen, inclusief publicatie hierover via
programmaboekje of preview.
In augustus 2017 heeft Jacqueline v.d. Vlugt namens de Kieviten de prijs voor de
meest waardevolle speelster uitgereikt aan Victoria McFarland tijdens het Europacup
toernooi op het Sparks terrein in Haarlem.
d. Promotie- representatie activiteiten t.b.v. een honk-of softbal evenement.
Bijdrage film ter promotie van de landelijke beeballdag (zie filmpje op site)
We hebben afgesproken in de jaarvergadering 2016 dat hier voor 2016 en 2017
€250,-- per jaar aan wordt uitgegeven, totale kosten €500,-- voor 2 jaar.
3. Samenwerking met de KNBSB verbeteren en intensiveren
a. Minimaal 1x per jaar een gesprek tussen het bestuur van de Kieviten en de
voorzitter van de KNBSB over de ontwikkelingen binnen de bond in relatie tot
de activiteiten van de Kieviten.
In mei 2017 zijn Henk ten Duijn, Ben Goorts en Els Wedman op bezoek geweest in
Nieuwegein en hebben Bart Volkerijk en Ron Schel over diverse zaken gesproken. In
november 2017 zijn Henk ten Duijn en Els Wedman in gesprek gegaan op de nieuwe
locatie van de KNBSB in Nieuwegein met Bart Volkerijk. Aan de orde zijn toen
gekomen: de evaluatie van het proces van de sluggerprijs, de opzet van een
alumnivereniging voor oud internationals honk- en softbal en een oriëntatie op de
mogelijkheden voor sponsoring van talenten.
b. Uitnodiging van de bondsvoorzitter/vertegenwoordiger bond op de jaarlijkse
ledenvergadering Kieviten en de zomer- en winterbijeenkomst.
c. Bij de zomerbijeenkomst (europacup Sparks) waren 31 leden inclusief partners via de
Kieviten. Maar er waren ook leden op uitnodiging van het Nederlands Honkbal en
Softbal Museum of als official bij het toernooi.
De winterbijeenkomst heeft in 2017 niet plaatsgevonden.
4. Projecten
Jaarlijkse ondersteuning van 1 of 2 projecten op het gebied van:
i. Jeugdtalenten
ii. Scorers
iii. Scheidsrechters (BUBS)
iv. Ondersteuning bond
v. Schoolsport
vi. Besturen
In 2017 hebben de Kieviten een bijdrage geleverd aan het pupillentoernooi wat gehouden
werd op zaterdag 7 oktober voor softbal pupillen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar en wat
gespeeld werd in Almere.
5. Verbreding/intensivering reünisten vereniging
a. Twee jaarlijkse bijeenkomsten met thema’s voor Kievitenleden
In augustus heeft een zeer geslaagde zomerbijeenkomsten plaatsgevonden tijdens
het Europacuptoernooi bij Sparks in Haarlem. Een officiële winterbijeenkomst voor
leden en aanhang heeft in 2017 niet plaatsgevonden gezien formele afsluiting van de
financiële jaarrekening 2016. Besloten is om in aansluiting op de extra
ledenvergadering in november 2017 een winterbijeenkomst petit comité te houden in
de Kinheim kantine.
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b. Organiseren jaarlijkse honk- en softball reünie. (ex-internationals breed in 1
bijeenkomst met ondersteuning van de KNBSB)
In 2017 heeft tijdens het WPT in Rotterdam een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij
oud ex-internationals honk- en softbal voor uitgenodigd waren. Dit was op initiatief van
Bart Volkerijk georganiseerd. Tijdens de speech van Bart noemde hij het mogelijk
ontstaan van een alumnivereniging vanuit de KNBSB voor oud-internationals honk- en
softbal. Hij meldde hierbij dat er nu al diverse initiatieven zijn op dit vlak, de Kieviten
werd in deze context ook genoemd. Vooralsnog is dit idee nog in ontwikkeling en zijn
wij als bestuur Kieviten hierover in gesprek.

Evaluatie Financiën
(Jaarlijks te besteden budget is € 750,--)
1. Uitbreiding ledenaantal in combinatie met verjonging
Geen kosten aan verbonden.
2. Promotie bestaan van de Kieviten binnen Honk- en Softball sport
a. Sluggerprijs sponsoren: €35,-- voor de beker en € 100,-- voor de winnaar Jack
Heuts.
b.

Kosten beker meest waardevolle speelster Europacup Sparks €60,--

c.

Bijdrage film € 250,-- (voor 2017) (trailblazers)

3. Samenwerking met de KNBSB verbeteren en intensiveren
Geen kosten aan verbonden.
4. Projecten
Pupillen toernooi in Almere
Kosten € 350,--. (trailblazers)
5. Verbreding/intensivering reünisten vereniging
a. Kosten vallen binnen de reguliere jaarlijkse begroting

Totale kosten in 2017: € 795,-Waarvan van het budget van de Trailblazers: € 250,-- (2c) en € 350,-- (4) = € 600,--
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