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BELEIDSPLAN EINDHOVEN KEMPHANEN 2020-2021
Ambitie 2020-2030
(IJshockey Vereniging Eindhoven) Kemphanen is een club waar iedereen zich welkom voelt. Kemphanen probeert voor
ieder lid het juiste spelniveau te bieden, waarbij dient te worden aangetekend dat recreatieteams zich alleen in de senioren
bevinden. Kemphanen is financieel stabiel en gezond.
Van leden en ouders van jeugdleden verwacht Kemphanen vrijwillige inspanningen om het reilen en zeilen van de
verenging mogelijk te maken. Kemphanen is een voorbeeldvereniging op gebied van onder meer:
• kernwaarden (zie ‘Uitgangspunten en kernwaarden’)
• financieel beleid
• visie en transparantie
• het handelen in het algemeen belang van het Nederlandse ijshockey
Uitgangspunten en kernwaarden
• sportiviteit
• respect voor iedereen
• normen en waarden
• familiegevoel met ambitie
• tot en met U17 ligt de focus op ontwikkeling, vanaf U21 meer op prestatie
• de U21 richt de opleiding op doorontwikkeling van spelers naar Team1
• tot en met U17 krijgen alle veldspelers evenveel ijstijd, eventueel met uitzondering van de laatste periode
• lid zijn = meehelpen: seniorleden, leden vanaf U17 en ouders van leden tot U17 doen vrijwilligerswerk voor de
vereniging
Vrijwilligerswerk
• Coach, (Assistent) Trainer en Teambegeleider
• Referee, Linesman
• Materiaalman/vrouw
• Bench-official
• Commissielid (Scheidsrechter-, Technische -, Sponsor-, Activiteiten-, Jubileumcommissie, etc.)
• Bestuurder
Belangrijkste Randvoorwaarden
• van ouders van jeugdspelers, coaches en spelers wordt sportiviteit en respect verwacht. Iedereen spreekt elkaar zo
nodig aan of wordt zo nodig aangesproken op grensoverschrijdend gedrag, indien noodzakelijk wordt de
Vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld
• coaches en trainers beschikken over de relevante diploma’s of volgen een cursus voor die diploma’s
• coaches en trainers tekenen jaarlijks ‘Convenant van de 10 geboden’
• de TC bepaalt, eventueel in overleg met coaches, de indeling van de teams op basis van het protocol zoals vermeld
in het Huishoudelijk Reglement
• ieder competitieteam heeft in de begeleiding minimaal één persoon met EHBO-certificaat
• de enige betaalde krachten binnen de vereniging zijn de hoofdtrainer en -coach van het Team1, evenals
functionarissen op kernfuncties. Deze worden vastgesteld door het bestuur
• het beleidsplan wordt jaarlijks getoetst door het bestuur en voorgenomen wijzigingen worden voorgelegd aan de ALV
Bestuurlijke doelen
• jaarlijkse toetsing Statuten, Huishoudelijk Reglement en Technisch Beleidsplan
• uitwerken Beleidsplan in protocollen en handleidingen
• realiseren en behouden van financiële buffer van 25% van de jaarbegroting
• zoeken naar extra bestuursleden op gebied van PR en Secretariële zaken
• zoeken naar en aanstellen van een leden Sponsorcommissie met breed zakelijk netwerk in en rond Eindhoven
• zoeken naar en aanstellen van coördinator Vrijwilligers
• organiseren brainstormsessies teams voor invulling vrijwilligersfuncties

Het beleidsplan is vastgesteld tijdens en door de Algemene Ledenvergadering van 2021
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Algemene Doelen
• realiseren verenigingsruimte
• werven en opleiden refs en indien nodig Bench-officials
Waar staan we in 2025
• Vereniging:
o bestaat uit meer dan 200 leden
o heeft enkele leeftijdscategorieën met meer dan één team
o heeft, inclusief Team1, een jaarlijkse sponsoropbrengst van meer dan € 50.000
• Opleiding en Ontwikkeling:
o alle competitieteams hebben een trainer, een coach, een teambegeleider en een EHBO’er
o Team1 heeft een trainer coach die alle andere trainers begeleidt
• Team1
o speelt in de hoogste divisie ‘in het linker rijtje’’
o bestaat voor 70% uit spelers met een Kemphanen verleden
o heeft bij thuiswedstrijden gemiddeld 800 toeschouwers, waaronder 150 seizoenkaarthouders
o heeft een actieve Business Club
Opbouw Organisatie
• Bestuur
o voorzitter
o penningmeester
o secretaris (thans vacature)
o bestuurslid TC
o bestuurslid algemeen
o bestuurslid algemeen
• Technische Commissie (≥ drie leden)
• Staf
o scheidsrechtercoördinator
o vertrouwenscontactpersoon
o vrijwilligerscoördinator
o wedstrijdsecretaris
o sponsorzaken (≥ twee leden)
o ijshockeyschool
Bestuurlijke verantwoordelijkheden
• Voorzitter
o algemene zaken en externe contacten (bv IJshockey Nederland, gemeente, IJssportcentrum en verenigingen)
o intern aanspreekpunt algemene zaken
o aanspreekpunt Vertrouwenscontactpersoon
o uitschrijven bestuursvergaderingen
• Penningmeester
o leden- en contributieadministratie
o overige werkzaamheden Financiële Administratie
o aanspreekpunt Kascommissie
o beheer Statuten, Huishoudelijk Reglement, Protocollen en Handboeken
• Bestuursleden Algemeen
o contact met sponsoren
o contact met functionaris Materiaal
o aanspreekpunt Wedstrijdsecretariaat
o overige zaken
Verantwoordelijkheden TC
• indelen teams
• werven, voordragen, aanstellen en aansturen trainers na goedkeuring bestuur
• aanstellen coaches teambegeleiders
• indelen trainingstijden
Het beleidsplan is vastgesteld tijdens en door de Algemene Ledenvergadering van 2021
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bepalen dispensatie aanvraag en meetrainen hoger team
adviseren bestuur op Technisch beleid
feedback aan trainers
begeleiden trainers/coaches in feedback naar spelers

Team1:
o 24 spelers en 2 goalie
o prestatieteam
o 70% van het team bestaat uit Eindhovense spelers en of heeft een historie bij Kemphanen
o klankbordgroep van 3 spelers
o talentvolle U19 spelers kunnen meetrainen en worden ingepast
o laatste 4 Play-Offs team van de competitie, indien realistisch haalbaar
U21
o maximaal 22 spelers en 2/3 goalies
o prestatieteam
o top 4 van de competitie, indien realistisch haalbaar
o individuele skills, schaatstechniek, stickhandling, passing, samenspel en tactiek
U17
o maximaal 20 spelers en 2 goalies
o deelname Elitecompetitie indien realistisch haalbaar
o iedereen zoveel mogelijk ijstijd, maar de coach mag daarvan afwijken in de derde periode
o individuele skills, schaatstechniek, stickhandling, passing, samenspel en tactiek
U15
o maximaal 20 spelers en 2 goalies
o plezier in de sport staat bovenaan
o iedereen evenveel ijstijd
o deelname aan competitie
o individuele skills, schaatstechniek, stickhandling, passing, samenspel en uitgebreidere tactiek
U13
o plezier staat bovenaan
o maximaal 16 Spelers en 2 goalies
o iedereen evenveel ijstijd
o deelname aan wedstrijden
o individuele skills, schaatstechniek, stickhandling, passing en eenvoudige tactiek
U9/11
o plezier staat voorop
o elke leeftijd maximaal 16 spelers, daarna twee teams per leeftijd
o iedereen evenveel ijstijd
o aandacht voor individuele skills, schaatsen en beginnende stickhandling
IJshockeyschool
o maximale combinatie fun en leren (schaatstechniek)
o geen wedstrijden
o snelle selectie doorstroming U8/U10 waar mogelijk
Damesteam
o maximaal 24 speelsters en 2 tot 3 goalies
o recreatief, trainingen
o deelname competitie vanaf seizoen 2021-2022
Team3:
o plezier staat voorop
o maximaal 24 spelers
o competitie zo hoog mogelijk eindigen maar met z’n allen
o zelfregulerend
Fun Team:
o plezier staat voorop
o maximaal 30 spelers
o ambitie is minimaal 1 à 2 wedstrijden per maand, geen competitie
o zelfregulerend

Het beleidsplan is vastgesteld tijdens en door de Algemene Ledenvergadering van 2021

