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1. Inleiding 

 

KCC/Delta logistiek is een ambitieuze vereniging die zowel in sportief opzicht als op maatschappelijk 

vlak binnen de regio Capelle aan den IJssel een belangrijke rol wil vervullen. Op maatschappelijk 

gebied wil de vereniging een voorbeeld zijn voor hoe mensen op een gezellige, gemoedelijke en 

gezonde manier met elkaar kunnen omgaan. Op sportief gebied wil de vereniging de stap maken 

naar de korfballeague. Dit wil zij voornamelijk doen met zelfopgeleide eigen spelers en speelsters uit 

de jeugd. Al jaren levert de vereniging succesvolle jeugdteams af in de verschillende 

leeftijdscategorieën van het Nederlands kampioenschap. Daarmee wordt aangetoond dat het 

opleidingsbeleid van de vereniging haar vruchten afwerpt. Verder heeft KCC/Delta logistiek een grote 

groep actieve Jeu de Boulers binnen haar gelederen. Ook die groep maakt een belangrijk onderdeel 

uit van KCC/Delta logistiek als totale vereniging.  

 

Om deze ambities waar te kunnen maken is een duidelijke focus, visie op het gebied van 

ledenwerving onmisbaar. Met dit beleidsplan omschrijft KCC/Delta logistiek een korte termijn visie 

(1-3 jaar) én een lange termijn visie (3-5 jaar). Tevens wordt beoogd een vaste structuur aan te 

brengen in de ledenwervingsactiviteiten van KCC/Delta logistiek en deze als zodanig te 

ondersteunen.  

 

2. Focus op ledenwerving 

 

In 2013 is KCC/Delta logistiek een focus vereniging van de KNVK geworden. Dit betekent dat de KNKV 

KCC/Delta logistiek zal ondersteunen in het realiseren van haar groei ambitie. KCC/Delta logistiek 

heeft haar groei ambitie bij de KNKV neergelegd. In 2016 wil KCC/Delta logistiek 750 leden tellen.  

Ledenwerving is derhalve een cruciaal onderdeel binnen de vereniging en is door het bestuur 

vanwege teleurstellende ledenontwikkeling in de afgelopen jaren, in 2013 aangemerkt als een 

prioriteit. Het is dus een noodzaak om nieuwe leden te werven maar misschien is het minstens even 

belangrijk om leden te behouden.  

 

3. Doelstellingen 

 

Op 01-06-2013 zijn er 391 KCC/Delta logistiek leden aangemeld bij het KNKV. OP 1-1-2013 is de 

ledenwervingscommissie met haar werkzaamheden gestart. Sindsdien is het ledenaantal gestegen 

met 26. Het aantal opzeggingen voor het volgende seizoen zijn nu reeds 35.  

 

Jaarlijks zal de commissie een doelstelling formuleren voor het nieuwe seizoen. Deze doelstelling zal 

gericht moeten zijn op een daadwerkelijke netto groei. Dit betekent de instroom minus de uitstroom 

in één jaar. Elk jaar zal gekeken worden hoeveel leden er in dat jaar netto bij moeten komen, zodat 

de commissie toewerkt naar een aantal van 500 spelende leden, recreanten en overige tot een totaal 

van 750 totaal over 3 jaar. De opbouw van het ledenbestand moet vanaf de onderkant zo breed 

mogelijk zijn, zodat er een natuurlijke doorstroming kan gaan plaatsvinden. 

 

Een ijkpunt moet zijn:  

1. Eind seizoen 2013/2014 ongeveer 550 leden; 

2. Eind seizoen 2014/2015 ongeveer 650 leden; 

3. Eind seizoen 2015/2016 ongeveer 750 leden; 

 

Een bijkomende doelstelling zal zijn om de jaarlijkse uitstroom onder de 10% te krijgen en te houden.  
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Een langer termijndoelstelling die de commissie zichzelf stelt is dat zij eind seizoen 2018 naar 1000 

leden toe wil. De ledenwervingscommissie acht dit aantal haalbaar als zij kijkt naar het potentiele 

achterland van KCC/Delta logistiek. Of deze doelstelling gehaald wordt is mede afhankelijk van een 

aantal factoren. Deze zullen verderop in dit document behandeld worden. 

 

Een andere doelstelling van de commissie is om KCC/Delta logistiek als vereniging zodanig binnen de 

regio “groot” Capelle a/d IJssel te profileren én te positioneren, dat potentiële spelers/ begeleiders/ 

trainers/ vrijwilligers bestuursleden/sponsoren en toeschouwers het steeds interessant vinden om bij 

onze vereniging te komen én te blijven. KCC/Delta logistiek moet zich, naast een leuke en gezellige 

vereniging, binnen de regio “groot” Capelle a/d IJssel gaan profileren als opleidings- en 

ontwikkelvereniging, waardoor zij een aanzuigende werking op talenten krijgen. Hiervoor zullen wij 

samenwerkingsverbanden moeten aangaan met opleidingscentra in onze regio, zoals de Thorbecke 

School en het Alberda College. 

 

4.Visie op ledenwerving 

 
Korfbal een gemende sport met jongens en meisjes, mannen en vrouwen in één team, waarbij je 

naast techniek, snelheid en uithoudingsvermogen vooral leert samenspelen. Verder is er ook 

aandacht voor de normen en waarden in de onderlinge omgang en naar de omgeving. Daarnaast wil 

KCC/Delta Logistiek inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen als het voorkomen van obesitas bij 

jonge kinderen. Kinderen verantwoord laten bewegen is een doelstelling die zij uit wil dragen. Dit 

moet zij doen met behoud van alle generieke en specifieke kenmerken die de club in de afgelopen 

jaren heeft opgebouwd! 

 

Mensen moeten dus geïnteresseerd raken en daarna groeien in hun participatie en betrokkenheid bij 

KCC/Delta logistiek. Een ledenwervingsactie is dus geen kwestie van alles of niets. KCC/Delta logistiek 

moet haar doelgroep gaan aanspreken op voor de vereniging en de korfbalsport belangrijke 

maatschappelijke thema’s en kernwaarden. KCC/Delta logistiek zal aan de mensen moeten laten zien 

dat de bekende vooroordelen over de korfbalsport ongefundeerd zijn.  

 

Op korte termijn (1-3 jaar) zal de doelstelling van de ledenwerving zich richten op: 

• Het versterken van de maatschappelijke rol van de vereniging binnen de Capelse 

gemeenschap. Dit zal onder meer gebeuren door partnerships aan te gaan met de gemeente 

Capelle aan den IJssel, Sportief Capelle, het BSN, scholen, kinderdagenverblijven, de 

Rotterdampas en BSO’s binnen Capelle aan den IJssel; 

• De ledenwerving zal zich richten op alle geledingen binnen de vereniging, maar de focus zal 

op vier aandachtsgebieden liggen: 

o Kangoeroe en F-jeugd; 

o E, D en C jeugd; 

o Ledenbehoud; 

o Recreanten. 

• Het vergroten van de naamsbekendheid van KCC/Delta Logistiek binnen en rondom Capelle 

aan den IJssel. Dit zal samen met andere commissies binnen KCC bereikt moeten worden. 

Hiervoor zal elke vorm van media op effectieve wijze ingezet worden. 

 

Op lange termijn (3-5 jaar) zal de doelstelling van de ledenwerving zich richten op: 

• Het permanent inbedden en uitbouwen van de maatschappelijke rol van de vereniging 

binnen de Capelse gemeenschap.  

• De partnerships worden uitgebouwd en geïntensiveerd. Samen met andere commissies 

wordt structureel doelgroepgerichte communicatie opgezet en worden de 
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gemeenschappelijke belangen naar bestendig beleid geformuleerd. Door geregeld als een 

betrouwbare gesprekspartner van de gemeente op te treden op een aantal maatschappelijke 

en gemeenschappelijke terreinen kan er voor worden gezorgd dat het gemeentelijke beleid 

ondersteunende maatregelen naar de vereniging neemt en waarbij we tegelijkertijd 

antwoorden hebben op maatschappelijke thema’s die er binnen onze gemeenschap spelen. 

• KCC/Delta logistiek moet een begrip zijn in “groot” Capelle aan den IJssel. Hoe meer extern 

gericht KCC/Delta logistiek werkt, des te minder wij moeten zoeken naar nieuwe leden en 

des te gemakkelijker potentiële en nieuwe leden de weg naar onze vereniging vinden. 

 

5. Uitgangspunten bij het werven van leden 

 

Bij deze visie behoren de volgende unieke karaktereigenschappen van de korfbalsport en specifieke 

verenigingskenmerken van KCC/Delta logistiek, welke een doorslaggevende invloed kunnen hebben 

bij het maken van een keuze voor de sport én voor onze vereniging. Daarom staan deze bij alle zowel 

schriftelijke als mondelinge communicatie over korfballen bij KCC/Delta logistiek centraal. 

 

 

KCC/Delta Logistiek staat voor:     

 

1. Topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal; 

2. Maximale ontwikkeling van individuele spelers en teams, maar ook voor plezier in de sport; 

3. Het sociale, het verenigingsleven. Iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar. En iedereen 

doet mee; 

4. Normen en waarde op en rond het veld worden hoog gehouden;  

5. Kinderen die voldoende sporten en bewegen, zodat zij zich vaker gezond voelen dan 

kinderen die dat niet doen. 

 

6. Commissie 

 

De commissie bestaat uit 

� Voorzitter; 

� Medewerker focusgebied Kangoeroe en F-jeugd; 

� Medewerker focusgebied E, D en C jeugd; 

� Medewerker focusgebied recreanten; 

� Medewerker focusgebied ledenbehoud; 

� Medewerker schoolkorfbal en schoolkorfbal clinics; 

� Medewerker beleid. 

 

Door het jaar heen voert de commissie projecten uit in algemene zin en op de specifieke focus 

terreinen. Bij deze projecten kunnen mensen van buiten de commissie om gedurende het project 

ondersteuning verlenen bij de realisatie van het project. 
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7. Wervingsacties 

 

Onderdeel van dit beleidsplan is het wervingsplan. In dit wervingsplan staan doelen, voorwaarden, 

acties, drempels en kansen benoemd. De jaarlijkse werving zal bestaan uit een aantal vaste, jaarlijks 

terugkerende projecten. Te denken valt aan schoolkorfbal en schoolclinics. Verder zullen er per 

seizoen per aandachtsgebied twee losse projecten worden uitgevoerd. Achteraf wordt het project 

geëvalueerd en bekeken hoe succesvol het project is geweest. Succesvolle projecten kunnen 

vervolgens worden aangemerkt als een vast, jaarlijks terugkerend project. Aan het begin van seizoen 

zullen de vaste projecten worden doorgenomen en ingepland. Elk kwartaal zal door de commissie 

worden besloten welke andere activiteiten er zullen plaatsvinden en welke focusgebieden er dat 

kwartaal aandacht zullen krijgen. Elk project wordt uitgewerkt in een projectplan en zal inclusief een 

review van de resultaten worden opgeslagen in de database van de commissie in Dropbox. 

 

8. Randvoorwaarden 

 

Bovengenoemde doelstellingen worden voornamelijk behaald door wervingsacties te organiseren. 

Hiermee gaan kosten gemoeid en helaas is geld in deze tijd een schaars goed. Om alle activiteiten uit 

te kunnen voeren zullen sponsoren of subsidies worden gezocht. Ook vanuit het jaarlijkse budget van 

KCC/Delta logistiek zal funding moeten komen om de kosten van deze acties te dekken. Jaarlijks zal 

de commissie haar wensen en benodigde gelden met het bestuur bespreken en een begroting 

indienen. Geld is echter niet de enige randvoorwaarde voor succes. Een gezamenlijk en integraal 

beleid vanuit alle geledingen binnen de vereniging en een structurele samenwerking tussen de 

diverse commissies liggen ten grondslag aan het succes om een gezonde en bloeiende vereniging te 

zijn, te worden en te blijven. Deze en andere randvoorwaarden komen in dit hoofdstuk naar voren. 

 

8.1 Integraal beleid 

 

 KCC/Delta logistiek richt zich met dit beleidsplan op groei. Ledenwerving is één zijde van deze groei. 

Ledenbehoud speelt een even invloedrijke, zoniet een meer invloedrijke rol. Leden die zich vermaken 

bij een vereniging lopen niet snel weg. Er zijn binnen KCC/Delta logistiek diverse mensen van invloed 

op het plezier en dus het behoud van voornamelijk de oudste jeugdleden. Belangrijkste spelers zijn in 

dit verband de Technische Commissie (TC), de Activiteiten Commissie (AKCCIE) en de trainers van de 

jeugdteams. De ledenwervingcommissie zal daarom inspanningen leveren om een gezamenlijke 

focus binnen deze groep vrijwilligers te creëren om zo samen te werken om de beoogde groei te 

realiseren. Onderling overleg en onderlinge afstemming van alle activiteiten zijn belangrijk zo niet 

onmisbaar bij het realiseren van onze doelstelling. Samen staan we sterk en samen kunnen we 

bereiken wat we willen. 
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8.2 Financiën 

De ledenwervingscommissie heeft voor een aantal zaken budget nodig. Jaarlijks wordt er bij het 

bestuur een begroting ingediend die uitgaat van de acties van dat seizoen en daarmee gepaard 

gaande kosten en wat het naar verwachting zal opleveren. Niet alle gelden behoeven uit het budget 

te komen van KCC/Delta logistiek. De commissie zal ook actief fondsen en subsidies aanwerven 

buiten KCC/Delta logistiek om. 

 

8.3 Communicatie 

Eenduidige, doelgerichte communicatie naar binnen en naar buiten zijn eveneens onmisbaar voor 

het bereiken van de doelstelling. Dit houdt ondermeer in het hebben van een heldere, goed 

uitgedachte boodschap. Om KCC/Delta logistiek en ook de korfbalsport op de kaart te zetten in en 

rondom Capelle aan den IJssel moet veelvuldig worden gecommuniceerd over onze vereniging, wat 

wij allemaal doen en waar KCC voor staat. Alle media moeten inschakelen worden om een zo breed 

mogelijk publiek te bereiken. KCC/Delta logistiek speelt in alle geledingen op hoog niveau. Daar 

mogen we trots op zijn en dat moeten we uitdragen. Mensen moeten naar de club getrokken 

worden, omdat ze willen meemaken wat er bij KCC/Delta logistiek allemaal gebeurt. Maar daarvoor 

is het wel van belang dat mensen in Capelle a/d IJssel en omgeving weten wie en wat KCC/Delta 

logistiek is en wat we doen. 

 

8.4 Koppeling vrijwilligerswerving en ledenwerving 

 

Met de groei van het aantal leden zal ook de vraag naar vrijwilligers toenemen. Vanwege het feit dat 

er altijd extra vrijwilligers welkom zijn binnen een vereniging, zullen ouders van nieuwe jeugdleden 

benaderd worden om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor vrijwilligerswerk. De 

vrijwilligerscommissie is hierbij de laatste schakel. De ledenwervingcommissie is betrokken bij de 

eerste benadering van deze ouders. Door hen direct te informeren over vrijwilligerswerk en de 

manier waarop dit georganiseerd is bij KCC/Delta logistiek is de kans groter dat zij dit bij het aangaan 

van een lidmaatschap ook zullen doen. 

 

9. Tot slot 

 

KCC/Delta logistiek is in de optiek van de ledenwervingscommissie een sportieve en gezellige 

vereniging die voor vele mensen in en rondom Capelle aan den IJssel een prettige vrijetijdsbesteding 

betekent. Wij menen dat we nog maar aan het begin staan en dat KCC/Delta logistiek als vereniging 

een belangrijke rol binnen de maatschappij kan vervullen. Die belangrijke rol en die prettige 

vrijetijdsbesteding kunnen wij vervullen als we groeien en een gezonde populatie leden en 

vrijwilligers binnen de vereniging hebben. De aankomende jaren zullen we gezamenlijk deze groei 

gaan realiseren, maar ledenwerving is niet een taak alleen van de ledenwervingscommissie maar 

zeker ook van alle betrokkenen binnen KCC/Delta logistiek.  

 

Als bijlages van dit document zullen de rolbeschrijvingen zijn van alle commissiefuncties. Daarin 

wordt beschreven wie wat doet in deze rol. 

 


