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DE KIEVITEN 

Beleidsplan 2021-2025 

‘Wij steunen graag’ 

De totstandkoming van dit plan: 

Ons oud-bestuurslid, Els Wedman-Koks, was de voortrekster van het Beleidsplan 2016-2020. Met haar instemming 

borduren we daar graag op door want er is weinig reden om een andere koers te varen. 

Doelen 

De doelstellingen van de Kieviten zijn nog steeds het propageren en promoten van de honk- en softbalsport in ons land, 

evenals het zijn van een reünistenvereniging van de KNBSB zodat de geschiedenis gewaarborgd blijft. 

Ambitie 

Als verenigingen met vragen zitten kunnen zij onze leden vragen of zij met adviezen kunnen helpen. Dankzij gelden, 

ontvangen van de Trailblazers en h.s.c. Kennemerland alsmede contributies en donaties van onze leden, geld doneren 

om honkbal en softbal in al haar vormen te promoten en steunen.  

Randvoorwaarden 

Diverse ideeën worden mede beïnvloed door derden, zoals de KNBSB, verenigingen en diverse instellingen. Belangrijk 

is vooral de medewerking van onze eigen leden, de KNBSB en andere derden. 

Richtlijnen/uitgangspunten om in aanmerking te komen als lid van de Kieviten (zie statuten art. 5. Lid 2) 

1. Nieuwe leden werven zonder het speciaal zijn van een Kieviten lid te verminderen  

2. Aanbrengen van verjonging binnen het toekomstig ledenbestand.  

3. Om in aanmerking te komen zijn de voorwaarden o.a.: 

a. als speler minimaal 10 senioren interlands gespeeld te hebben;  

b. bestuurders die langere tijd gediend hebben bij een vereniging. 

c. personen die een bondsonderscheidingsteken hebben ontvangen (bv. scorers, scheidsrechters etc.); 

d. clubleden met een grote staat van dienst (erelid en/of geridderd door de overheid) 

 

Donatie 

We stellen alle leven leden voor m.i.v. 2021 in te stemmen met een ‘gewoon’ lidmaatschap en minimaal de daarbij 

behorende (geringe) jaarlijkse contributie te voldoen.  

Speerpunten 2021-2025 

1. Doorgaan met de uitbreiding van het ledenaantal in combinatie met verjonging 

2. Promotie van het bestaan van de Kieviten binnen de honk- en softbal sport 

3. Samenwerking met de KNBSB in stand houden 

4. Projecten ondersteunen 

5. Verbreding/intensivering reünisten vereniging, denk daarbij vooral aan de oudinternationals 
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Acties per speerpunt (worden per jaar in kaart gebracht)) 

1. Uitbreiding ledenaantal in combinatie met verjonging 

a. Jaarlijks oud-internationals benaderen 

b. Jaarlijks benaderen van bondsridders, leden van verdienste KNBSB etc. 

c. Regelmatig verenigingen vragen hun ereleden voor te dragen 

 

2. Promotie van het bestaan van de Kieviten binnen Honk- en Softball sport 

a. Sluggerprijs sponsoren  

b. Uitreiken prijs bij een groot honk- en of softbal evenement (honkbalweek, WPT, Europacup, Europese 

Kampioenschappen) inclusief publicatie hierover via een programmaboekje of preview. 

c. Promotie-/ representatie activiteiten t.b.v. een honk- of softbal evenement voorgesteld door de KNBSB   

(bij meerdere voorstellen kiest het bestuur). 

d. Jeugdevenementen een warm hart toedragen. 

 

3. Samenwerking met de KNBSB blijven stimuleren 

a. Minimaal 1x per jaar een gesprek tussen het bestuur van de Kieviten en de voorzitter/directeur van de 

KNBSB over de ontwikkelingen binnen de bond in relatie tot de activiteiten van de Kieviten.  

b. Uitnodiging van de bondsvoorzitter/vertegenwoordiger van de bond op de jaarlijkse ledenvergadering van 

de Kieviten en de zomer- en winterbijeenkomst. 

 

4. Ondersteuning 

De voornaamste insteek is bijdragen aan mogelijke ledenwerving. Jaarlijkse ondersteuning van 2 projecten  

(1 voorgedragen door verenigingen en 1 door de KNBSB) o.a. op het gebied van 

a. jeugdtalenten 

b. jeugdtoernooien 

c. schoolsport  

Via de facebookpagina en de website van de KNBSB vindt de communicatie naar de verenigingen plaats om 

projecten e.d. voor te dragen. 

Ieder jaar wordt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden welk project, aangedragen 

door de verenigingen, dat jaar ondersteund wordt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling nationale teams en 

internationale kampioenschappen/ Europa cup toernooien financieel te ondersteunen. De voornaamste insteek is 

bijdragen aan mogelijke ledenwerving. 

5. Verbreding/intensivering reünisten vereniging 

a. Twee jaarlijkse bijeenkomsten voor Kievitenleden (juli/augustus en november) 

b. Organiseren jaarlijkse honk- en softbal reünie. (ex-internationals breed in één bijeenkomst met 

ondersteuning van de KNBSB) 

 

6. Financiën om te besteden 

1) Uitbreiding ledenaantal in combinatie met verjonging €     0 

2) Promotie t.b.v. het bestaan van de Kieviten binnen de honk- en softbal sport: 

a) Sluggerprijs budget € 100 

b) Meest waardevolle speler budget € 100 

c) Project aangedragen door de KNBSB budget € 500 

3) Samenwerking met de KNBSB verbeteren en intensiveren budget €     0 

4) Project aangedragen door de verenigingen Budget € 500 

 Totaal: € 1.200 

 

7. Evaluatie 

Tijdens de jaarvergadering van het jaar, volgend op het jaar van uitvoering, worden de activiteiten 

geëvalueerd. 


