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Inleiding 
Cubs is de honk- en softbalvereniging in Hardenberg, die op 22 
augustus 1990 is opgericht door Amerikaan Steve Feldman. Deze 
vereniging biedt de mogelijkheid voor jong en oud om op eigen niveau 
te honk- en/of softballen. 
 

Het beleidsplan van Cubs is toegespitst op honk-  en softbal voor de 
komende vijf jaar, startend in 2018. In het beleidsplan worden de 
missie, visie en ambitie van Cubs beschreven. De visie wordt vertaald 
in de ambitie, waaruit de doelen komen die richtinggevend zijn voor 
Cubs. Om de doelen te behalen worden actiepunten gemaakt, die 
verderop in dit beleidsplan worden besproken. 
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Missie    
Waar staat Cubs voor? 
Cubs is een sociaal betrokken vereniging, die de kans aan jeugd en 
volwassenen biedt om te honk- en softballen. Cubs staat voor 
spelplezier, clubgevoel, respect en sportiviteit. 

 
Visie     
Waar gaan we voor? 
 
Cubs is een gezellige, stabiele honk- en softbalvereniging waar… 

… leden op eigen niveau (prestatie/recreatie) veilig en met plezier 
kunnen honk- en softballen. 

… we staan voor clubgevoel, oog voor traditie en toekomst. 

… bijgedragen wordt aan de honk- en softbalsport en 
naamsbekendheid wordt nagestreefd in Hardenberg en omstreken. 

… leden en vrijwilligers actief betrokken zijn. 

… de financiën gezond en onafhankelijk van sponsorinkomsten zijn. 
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Ambitie 
Cubs wil de komende vijf jaar …. 

…groeien in actieve leden.  
…de prettige clubcultuur behouden en de actieve betrokkenheid van 
de leden vergroten 
…op elk niveau minimaal één team realiseren te weten: beeball-, 
pupillen-, aspiranten-, junioren-, seniorenhonkbal en softbal. 

…financiële gezondheid stabiliseren en laten floreren 
 

Groeien in actieve leden 
Dit willen we bereiken door: 

§ De naamsbekendheid van de Cubs te vergroten. 
§ Het waarborgen van het clubgevoel met oog voor traditie en 

toekomst o.a. door het organiseren van diverse activiteiten. 
§ Een uitgebreidere samenwerking met Sportservice aan te gaan. 
§ Deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten i.s.m. school en 

gemeente (sportfestiviteiten, evenementen, clinics, etc.). 

Leden zijn voor Cubs: betrokken, betalen contributie en zetten zich op 
verschillende manieren in voor de club. Om de clubbinding te vergroten 
en leden betrokken te houden, worden het gehele jaar door activiteiten 
georganiseerd zoals: 

§ Familiedag 
§ Klusjesdag 
§ Teamactiviteiten 
§ Ledenvergadering inclusief nieuwjaarsborrel 
§ Clinics  
§ Scholentoernooi 
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De prettige clubcultuur behouden en de actieve 
betrokkenheid van de leden vergroten 
Dit willen we bereiken door: 
Op elk niveau minimaal één team realiseren te weten:  
beeball-, pupillen-, aspiranten-, junioren-, seniorenhonkbal en softbal. 

Dit willen we bereiken door: 

§ Doorstroom van onderaf (beeball) 
§ In te zetten op ledenwerving  
§ Technisch beleid op te zetten  

 

Financiële gezondheid stabiliseren & laten floreren 
Cubs wil voor de jaarlijkse begroting break-even kunnen draaien 
waarbij de vereniging zichzelf financieel kan voorzien d.m.v. 
contributies en niet afhankelijk is van sponsoring of financiële inbreng 
van buitenaf. De buffer van minimaal € 5.000, - is een vereiste. 
Ook wil de vereniging financiële ruimte creëren om in materialen te 
investeren, materialen te vervangen, onderhoud te plegen aan de 
accommodatie en voorkomende schades te betalen.  
Dit willen we bereiken door: 

§ De opbrengsten van de kantine 
§ Het sponsorbeleid daadwerkelijk uit te voeren en uit te breiden 
§ Het geven van clinics 
§ Deel te nemen aan De Grote Clubactie 

De inkomsten van de kantine worden gewaarborgd door de volgende 
maatregelen: 

§ De kantine is open voor, tijdens en na wedstrijden 
§ Effectieve en winstgevende inkoop 
§ Kasopmaak 
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Structuur 
Bestuur en commissies 
Het bestuur staat boven de commissies die gevormd worden door 
leden en vrijwilligers. 
De voorzitter van elke commissie is verantwoordelijk en rapporteert 
aan het bestuur. 

Er wordt gewerkt met een lange termijn invulling van alle functies met 
een bijbehorend aftreedschema om continuïteit te waarborgen.  
In 2018 zal het bestuur veel tijd steken in het goed bezet krijgen van 
het bestuur en de commissies en helpen met het opstarten van 
sommige werkzaamheden. In de daaropvolgende jaren is dan alleen 
‘onderhoud’ nodig. 

 

Taakomschrijving en verantwoordelijkheden 
Voor alle functies en commissies binnen de vereniging worden 
duidelijke taakomschrijvingen te gemaakt. Hierdoor is het voor 
iedereen duidelijk waar men voor wat moet zijn en wie er aan te 
spreken is voor bepaalde zaken. 
 

Organigram 
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Accommodatie 
Cubs heeft een eigen accommodatie. Het veld wordt gehuurd bij de 
gemeente en behoort bij De Stichting. 

Technische zaken 

De technische commissie is samengesteld uit personen met kennis van 
honkbal, didactiek en ervaring als speler in de sport. De technische 
commissie speelt een sleutelrol in het waarmaken van de ambities: het 
ontwikkelen van talent, het verhogen van het niveau, het onderling overleg 
tussen coaches over inzet van spelers en het begeleiden van teams. 
 

Technisch beleid opzetten 
Opleiden trainers, coaches, scheidsrechters, scorers. 
D.m.v. een technisch beleid wordt een goede basis gelegd om 
voldoende trainers, coaches, scheidsrechters en scorers te hebben om 
ledengroei binnen de teams op te kunnen vangen.  

Dat betekent voor ons: 

§ Intern opleiden van nieuwe trainers, coaches, scheidsrechters en 
scorers 

§ De TC2-cursus aanbieden aan senioren en junioren  
§ Initiatief voor een scheidsrechtercursus i.s.m. BUBS. 

Aandachtspunten zijn: 

§ Goede onderlinge afstemming tussen trainers en coaches 
§ Zorgen voor een duidelijke taakomschrijving en 

verantwoordelijkheden 
§ Eenduidige trainingsmethodes voor alle teams 
§ Op orde houden van het materiaal 
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Talentontwikkeling 
Door de reguliere training gevarieerd aan te bieden en specialistische 
trainingen te geven, zoals pitcher/catcher trainingen en aparte 
slagtrainingen proberen we het niveau van spelers op te krikken. Dit 
kan ook door externe programma’s aan te bieden zoals: 

§ De Winterschool 
§ Little League 

§ Het volgen van clinics, uitnodigen van specialisten 

 

Spelniveau  
 
Competitie 2017 

§ honkbal senioren 4e klasse  
§ honkbal junioren 3e klasse 
§ honkbal aspiranten (geen competitie) 
§ beeball Rookie (toernooivorm)  

 
Competitie 2018 

§ honkbal senioren 4e klasse  
§ honkbal aspiranten (3e klasse midden) 
§ beeball Major (toernooivorm)  

 

Coaches en trainers 

Coaches en trainers werken conform een opleiding en technisch 
beleidsplan. De coördinatie ligt bij de technische commissie (TC) en er 
is regelmatig overleg tussen TC en de trainers/coaches. Vooraf en 
tijdens het seizoen worden goede afspraken gemaakt over de 
samenstelling en de ontwikkeling van spelers.  Voor de 
coaches/trainers komt een scholingsplan afgestemd op de opleidingen 
van de KNBSB. Daarnaast moet iedere coach/trainer een VOG hebben 
waarvan de kosten worden vergoed. 
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Begeleiding en coaching 
Het streven is: ieder team een eigen trainer/coach met een vaste 
teambegeleider/scorer. 
 
Scheidsrechters 

In de winterperiode wordt een start gemaakt met het opleiden van 
nieuwe scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie gaat zich 
bezighouden met: het werven en selecteren, opleiden, begeleiden van 
clubscheidsrechters en wellicht het indelen van deze mensen bij 
wedstrijden (in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat).  
 
Scorers 

Er wordt een scorerscursus op touw gezet. Deze moet toegankelijk zijn 
voor leden maar ook voor niet-leden, zoals ouders etc. Dit is een 
goede kennismaking met de honkbalsport en zeer belangrijk voor de 
Cubs. 

 
Vrijwilligersbeleid 
Cubs wil organisatorisch een gezonde vereniging zijn, waarbij er 
voldoende vrijwilligers zijn om alle taken evenredig te kunnen 
verdelen. Eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de taken 
staat hierbij voorop.  

 
Dit willen we bereiken door: 

§ Het zoeken naar een vrijwilligerscoördinator 

§ Gebruik maken van de faciliteiten in Sportlink  
§ Gebruik maken van vrijwilligerscentrales en inzet van scholieren 

d.m.v. stages 

 

 

Commissieleden en vrijwilligers 

Een ideale commissie bestaat uit 3 tot 5 personen (afhankelijk van hun 
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taken) die goed kunnen samenwerken en via het verantwoordelijke 
bestuurslid de broodnodige ondersteuning krijgen (delegeer en 
controleer).  

 
Het werven van commissieleden dient vooral plaats te vinden onder 
de ouders van de jeugdleden. Een aantal commissies zal gebruik 
maken van de faciliteiten van Sportlink. Iedere commissie zal een 
budget toegewezen krijgen en een jaarplan opstellen en evalueren. 

 

Financiën 
Via Sportlink werken we/gaan we met de diverse modules werken. 

 

Contributies 

Het streven van Cubs is om de contributie van de leden zo laag 
mogelijk te houden, om honk- en softbal voor iedereen betaalbaar te 
houden. Daarnaast wordt de contributie alleen verhoogd als er 
duidelijk verklaarbare redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de 
bondskosten, de kosten voor elk lid van onze vereniging aan de 
KNBSB, ook verhoogd worden. Contributieverhoging wordt 
gecommuniceerd naar de leden door middel van de Algemene 
Ledenvergadering. 
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Sponsoring 
Er wordt een sponsorcommissie samengesteld met als linking-pin een 
bestuurslid. Cubs heeft sponsoren nodig om voldoende budget te 
creëren voor o.a.: 

§ Financiering van ledverlichting 
§ Sponsoring van jeugdteams 
§ Ledenwerving 

Cubs wil op 31 december 2019 tien nieuwe sponsoren (totaal van € 
4.488 euro per jaar) hebben binnengehaald waarvan: 

§ Één homerun hoofdsponsor  
§ Vijf 1ehonk sponsoren 
§ Drie 2ehonk sponsoren 
§ Één 3ehonk sponsor   
§ Naast sponsoren wil Cubs twee honk- en/of softbalclinics 

organiseren voor bedrijven. 

Cubs kan op verschillende manieren gesponsord worden: in de vorm 
van geld, goederen, diensten en kennis. Op de website is een overzicht 
van de sponsoring in de vorm van geld d.m.v. pakketten. Deze 
sponsorpakketten variëren van € 99,- tot wel € 1.999, - per jaar.  
Onze sponsoren krijgen een goodie (premium pet en/of hoodie) bij het 
sponsoren van een bedrag hoger dan € 500,- per jaar.De 
sponsorcommissie heeft de volgende taken:  

§ Analyseren van de vereniging, omgeving in kaart brengen, 
potentiële sponsoren selecteren 

§ Sponsoren werven en een sponsornetwerk opbouwen 
§ Opstellen van een activiteitenkalender  
§ Administratie up-to-date houden met voorstellen en contracten 
§ Sponsorbehoud en sponsorbeheer 
§ Effectmeting en evaluatie  
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Communicatie & PR 
Hoofddoel is om de naamsbekendheid te vergroten en het aantal 
actieve leden te laten groeien. Tegen de landelijke trend in, heeft er 
bij de Cubs afgelopen jaren, een lichte stijging plaatsgevonden in het 
aantal actieve leden.  Verder willen we zorgdragen voor een uniforme 
uitstraling van de Cubs.  

De marketingcommissie heeft de volgende taken: 

§ Ondersteunen van de andere commissies bij communiceren 
evenementen en delen van intern clubnieuws. 

§ Bedenkt en coördineert acties om leden te werven. 
§ Stelt promotiemateriaal op en houdt dit actueel. 
§ Signaleert en voert kansen uit om Cubs op de kaart te zetten. 
§ Onderhoudt contact met de pers 
§ Verstuurt persberichten en nieuwsbrieven naar (lokale) media en 

leden. 
§ Onderhoudt de website, de Ledenpagina en de sociale media. 
§ Maakt een jaarplan voor de Commissie Communicatie & PR 

 

Wervingscampagnes 
Dit gaan we doen door regelmatig op onze eigen mediakanalen 
nieuws te delen en wervingscampagnes in de regio te voeren op social 
media. 

§ In elke leeftijdsgroep minimaal één team. 
§ Drie campagnes per jaar.  
§ 1 x Voor de start van het seizoen 
§ 1 x Gedurende het seizoen 
§ 1 x In de winter 
§ In samenwerking met de activiteiten commissie 2 x per jaar 

aanwezig op lokale evenementen 
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Kleding  
Streven naar een uniforme club met een stoer imago. Elk lid speelt en 
traint in dezelfde clubkleding. We gaan het beeldmerk moderniseren 
en op elk kanaal doorvoeren.  Er zal een premium pet en hoodie 
beschikbaar worden gesteld welke onze ambassadeurs graag willen 
bestellen en dragen. Onze sponsoren krijgen dit als goodie bij het 
sponseren van een bedrag hoger dan € 500,- per jaar. 

Binnen de marketing commissie is één iemand verantwoordelijk voor: 

§ Aanspreekpunt leden voor nieuwe kleding.  
§ Organiseert jaarlijks een pasdag.  
§ Is de contactpersoon voor de kledingleverancier.  
§ Adviseert leden bij de aanschaf van nieuwe kleding.  
§ Bestelt tijdig nieuwe voorraad caps. 

 

Website en social media 
Op de website en social media van Cubs is voor de leden en 
belangstellenden de meeste informatie over de club te vinden. Ook 
worden de wedstrijdverslagen hier opgezet. Het beheer is in handen 
van meerdere personen. 

 



 

 

 


