DE KIEVITEN
WINNEN DOE JE SAMEN

UITVOERINGSPLAN 2018
1. Uitbreiding ledenaantal in combinatie met verjonging
a. Jaarlijks doelgroep bepalen (welke groep wordt specifiek benaderd voor dat
jaar ?)
Wachten even met bewust actief benaderen van oud-internationals i.v.m. de
activiteiten van de KNBSB om een alumnivereniging op te richten.
b. Jaarlijks benaderen van bondsridders, leden van verdienste KNBSB etc..
De secretaris benadert alsnog deze groep indien hij/zij nog niet benaderd is.
2. Promotie bestaan van de Kieviten binnen Honk- en Softball sport
a. Sluggerprijs sponsoren overnemen van KNBSB.(november 2018)
b. Uitreiken prijs bij een groot honk- en of softball evenement (te kiezen valt dit jaar
uit: Haarlemse Honkbalweek, European Cup Winners Cup Damessoftbal bij
Eurostars, Europacup Neptunus/Pirates bij Neptunes of de Supersix) inclusief
publicatie hierover via programmaboekje of preview. De voorkeur gaat naar de
Haarlemse Honkbalweek.
c. Promotie- representatie activiteiten t.b.v. een honk-of softbal evenement.
(€250,--) Voorstel: Ondersteuning landelijke vrienden- en vriendinnenproject voor de
jo ngste jeugd op 18 april 2018.

https://www.knbsb.nl/events/breedtesport/nationale-welcome-friendsdag
3. Samenwerking met de KNBSB verbeteren en intensiveren
a. Minimaal 1x per jaar een gesprek met 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. (mei-november 2018)
b. Uitnodiging van de bondsvoorzitter/vertegenwoordiger bond op de jaarlijkse
ledenvergadering van de Kieviten en de zomer- en winterbijeenkomst.

4. Projecten
Jaarlijks 1 of 2 projecten ondersteunen op het gebied van:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Jeugdtalenten
Scorers
Scheidsrechters
Ondersteuning bond
Schoolsport
(Ieder jaar wordt bepaald in het jaarplan welk(e) project(en) dat jaar
ondersteund worden)
We gaan een oproep doen op de facebookpagina van de KNBSB.

5.Verbreding/intensivering reünisten vereniging
a. De organisatie van een zomer- en een winterbijeenkomst voor Kievitenleden
(juli-november)
De zomerbijeenkomst wordt tijdens de Haarlemse Honkbalweek gehouden op de
eerste zondag, de datum is 15 juli 2018.
b. Organiseren jaarlijkse honk- en softball reünie. (ex-internationals breed in één
bijeenkomst met ondersteuning van de KNBSB)
In overleg met bondsdirecteur mei 2018.

Financiën uitvoeringsplan 2018
(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: € 75,-b. Uitreiking prijs groot honk- softbal evenement.
c.

Bijdrage aan…(€250,-- budget Trailblazers)

3. Samenwerking met de KNBSB verbeteren en intensiveren
Geen kosten aan verbonden
4. Projecten.
Beschikbaar budget hiervoor: € 350,-- (budget Trailblazers)
5. Verbreding/intensivering reünisten vereniging
Kosten vallen binnen de reguliere jaarlijkse begroting

