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Inleiding 
‘Wereldstad Zwolle nu ook goed in honkbal ‘, kopte een Zwolse nieuwssite in augustus 2014. Sinds 
2012 heeft Blue Hawks zich nadrukkelijk geprofileerd als Zwolse vereniging. Intern stond 
ondertussen stabiliteit centraal. Met een nieuw bestuur en nieuwe commissies werd gewerkt aan de 
heropbouw van de club. Dit heeft een groot aantal successen opgeleverd. 
 
De club is in drie jaar tijd gegroeid van 60 betalende leden naar 120 betalende leden. Er kwam een 
uitbreiding naar acht teams en er werd organisatorisch veel succes behaald. Een goed voorbeeld 
daarvan is de aanzet tot realisatie van veldverlichting. 
 
De speerpunten voor de periode 2012-2014 zijn voor het eerst vastgelegd in een beleidsplan. Dat 
succesvolle beleidsplan krijgt een vervolg met een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2017.  
In dit nieuwe beleidsplan komen de belangrijkste speerpunten terug uit de vorige beleidsperiode. 
Aangevuld met nieuwe speerpunten die horen bij een club van het formaat dat Blue Hawks 
inmiddels is geworden. De groei die Blue Hawks de afgelopen jaren heeft ingezet, krijgt daarmee 
de komende jaren een vervolg. 
 

Sterke en zwakke punten 

Input voor dit nieuwe beleidsplan komt voor een belangrijk deel uit de leden en de commissies. 
Door een korte vooraf opgestelde enquête is een beeld gevormd waar Blue Hawks medio 2014 als 
club stond. Kort samengevat kwam dat neer op: 
 
Blue Hawks is een club met een goede sfeer, gemoedelijk en gezellig. Er is veel sportiviteit. De club 
heeft enthousiaste trainers en er is een goede band tussen coaches/trainers en de spelers. 
 
De club kan vertrouwen op een hechte groep mensen, die er altijd zijn/klaarstaan. Er is een actief 
bestuur, dat meedenkt in oplossingen. Er worden voor leden veel activiteiten georganiseerd, wat 
zorgt voor een goede band tussen de spelers. Iedereen wordt door elkaar gerespecteerd en 
gewaardeerd. 
 
Ook zijn er volgens de leden voldoende verbeterpunten. De enquête maakte bijvoorbeeld het 
volgende duidelijk: 
 
Blue Hawks heeft een clubhuis dat erg rommelig is, weinig uitnodigend is en vaak vies is. Er zijn 
niet voldoende trainers en coaches voor het aantal teams dat de club heeft. Ook het technische 
beleid schiet tekort. 
 
Er zijn te weinig vrijwilligers om alle beschikbare klussen op te kunnen pakken. Ook is er winst te 
behalen door betere ouderparticipatie. 
 

Toekomst 
Een financieel gezonde en levendige vereniging. Dat was het doel voor de beleidsperiode 2012-
2014. Met een verdubbeling van het aantal leden, uitbreiding van het aantal teams en activiteiten 
en groei van het aantal sponsors is daar ruimschoots aan voldaan. 
 
Blue Hawks heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een kleine vereniging naar een middelgrote 
vereniging. Nog wel is er enige groei in het ledenbestand te behalen. Voornamelijk moet er een 
groei komen in het aantal teams. Maar ook nog meer in het aantal beschikbare vrijwilligers. Verder 
moet er meer verdieping en een professionaliseringsslag komen bij trainers en coaches. 
 

Missie en visie 
In 2011 zijn voor Blue Hawks een missie en een visie vastgesteld. Deze missie en visie blijven ook 
leidend in de nieuwe beleidsperiode. 
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Speerpunten 
Blue Hawks is een vereniging met een driekoppig bestuur, dat leiding geeft aan de uitvoering van 
het beleidsplan. De uitvoering gebeurt door een groot aantal commissies, die hierbij hulp krijgen 
van alle leden. Het bestuur ondersteunt en adviseert waar nodig. 
 
Blue Hawks streeft naar behoud van en een beperkte groei van leden, een financieel gezonde basis 
met een ruime reserve voor onverwachte gebeurtenissen. Er is aandacht voor veiligheid, 
verantwoordelijkheid, sportiviteit, respect en goed en voldoende materiaal. De accommodatie is 
een belangrijk visitekaartje van de club en moet altijd op orde zijn. 
 
Daarnaast is er in de periode 2015-2017 speciale aandacht voor een aantal speerpunten. De 
speerpunten voor dit beleidsplan zijn voor een deel gebaseerd op de speerpunten uit het 
beleidsplan 2012-2014. De input van de leden en commissies in medio 2014 hebben daarnaast ook 
voor nieuwe speerpunten gezorgd. Gezamenlijk is daarmee vastgesteld waar Blue Hawks zich de 
komende drie jaar op moet richten. Dit zijn: 
 

 Leden 
 Vrijwilligersbeleid 
 Technisch beleid 
 Schoonmaak 
 Communicatie  
 Maatschappelijke betrokkenheid 
 Financiën 
 Activiteiten 

 

Leden 
Blue Hawks wil voor zijn jaarlijkse begroting break-even kunnen draaien, waarbij de club zichzelf 
financieel kan voorzien door middel van contributies en niet meer afhankelijk is van sponsoring of 
financiële inbreng van buitenaf. Hiervoor zijn, met de komst van veldverlichting, circa 140 betalende 
leden nodig. Voor verdere groei is de beschikbare veldcapaciteit de graadmeter. Daarnaast is het van 
belang dat de organisatie de groei moet kunnen bijhouden. 
 
Blue Hawks groeit naar 140 leden in 2017 en probeert altijd groei na te streven.  
 
Leden zijn voor Blue Hawks: 
 

 Betrokken 
 Betalen contributie 
 Zetten zich op verschillende wijzen in voor de club 

 
In de missie en visie van Blue Hawks is opgenomen dat de vereniging sportaanbod wil bieden voor 
alle leeftijdscategorieën met een goede doorstroom. Dit betekent dat Blue Hawks teams in alle 
leeftijdscategorieën moet hebben. 
 
Voor het seizoen 2015-2016 ligt er een focus op het behoud van de huidige teams. In 2017 moeten 
een tweede aspiranten-, junioren- en seniorenteam worden gevormd. 
 
Om de clubbinding te vergroten en leden betrokken te houden, worden tijdens het seizoen 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden ook de wintermaanden gebruikt om activiteiten in de 
kantine te organiseren en het clubgevoel in deze maanden te versterken. 
 
Om bovenstaande doelen te halen, zijn de volgende (jaarlijks terugkerende) activiteiten opgesteld: 
 

 Familietoernooi (september) 
 Onderhoudsdag: (maart en oktober) 
 Jeugdactiviteit (oktober) 
 Jeugdactiviteit (november) 
 Volwassenactiviteit (december) 
 Nieuwjaarsreceptie (januari) 
 Pasdag (januari) 
 Filmmiddag (februari) 
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 Open Dag (april) 
 Opening seizoen (april) 
 Slowpitch toernooi (mei of juni) 
 Jeugdtoernooi 2015 
 Recreantentoernooi 

 

Vrijwilligersbeleid 
Blue Hawks heeft als doelstelling om organisatorisch een gezonde vereniging te zijn, waarbij er 
voldoende vrijwilligers zijn om alle taken evenredig te kunnen verdelen. Eigen verantwoordelijkheid 
bij de uitvoering van de taken staat hierbij voorop. Bij het verdelen van het vrijwilligerswerk wordt 
gebruik gemaakt van een Vrijwilligerssysteem, dat wordt beheerd door een vrijwilligerscoördinator. 
 
Het bestuur van Blue Hawks is en blijft op volle sterkte en alle openstaande commissiefuncties in de 
organisatiestructuur zijn voor de start van het seizoen 2015 gevuld. 
 
Het Vrijwilligerssysteem wordt door alle leden omarmd en wordt in 2016 volwaardig toegepast bij het 
verdelen van al het vrijwilligerswerk. Bij ad-hoc projecten, waarbij vrijwilligers nodig zijn, zal de 
vrijwilligerscoördinator actief vrijwilligers werven. 
 
Het op peil brengen en houden van het aantal vrijwilligers gebeurt door onder meer: 

 Opvullen van de vacature voor vrijwilligerscoördinator (2015) 
 Verhogen van ouderparticipatie (2015) 
 Inzet van mensen in de bijstand door samenwerking met de gemeente Zwolle (2015-2016) 
 Bredere inzet trainers en coaches bij werving van extra ondersteuning voor klussen. 
 Gebruik van vrijwilligerscentrale en inzet van scholieren door middel van (snuffel)stages. 

 

Technisch beleid 
Door de groei van Blue Hawks naar een middelgrote club is de roep om een technisch beleid groter 
geworden. Door middel van een technisch beleid wordt een gezonde basis gelegd om altijd voldoende 
trainers en coaches te hebben om ledengroei binnen de teams op te kunnen vangen. Uitval van 
trainers en coaches vormt dan geen bedreiging meer. Het intern opleiden van nieuwe trainers en 
coaches wordt een onderdeel van het technisch beleid. 
 
In 2015 wordt een aanzet gegeven tot een nieuw technisch beleid, dat in 2016 volledig is 
geïntegreerd in de werkwijze van de trainers en coaches van de club.  
 
Uitgangspunten van het technisch beleid worden: 
 

 Er is voor alle leden ruimte voor prestatie en plezier. 
 Onderling afstemming tussen alle trainers en coaches. 
 Duidelijke taakomschrijving en verantwoordelijkheden voor trainers en coaches. 
 Eenduidige trainingsmethodes voor alle teams. 
 Optimale doorstroming van jeugd naar senioren. 
 (Intern) opleiden van eigen trainers, coaches en scheidsrechters 
 Op peil houden van materiaal. 
 Investeren in jeugd en eerste heren honkbalteam. 
 Streven naar vorming van tweede teams in alle categorieën. 

 

Schoonmaak 
De accommodatie en het clubgebouw zijn het visitekaartje van de club. Bij een professionele 
vereniging hoort ook een net clubgebouw met aandacht voor hygiëne. Dit onderdeel krijgt een 
belangrijke plek binnen de commissie kantinebeheer. 
 
Er komt vanaf 2015 een duidelijke organisatie voor de schoonmaak van het clubgebouw.  
 

Communicatie 
Communicatie is opgedeeld in twee subthema's: 
 
- Externe communicatie 
- Interne communicatie 
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Door ludieke acties heeft Blue Hawks in de periode 2012-2014 de aandacht op zich gevestigd. 
Bovendien heeft Blue Hawks meer het contact opgezocht met bestuurders (wethouders en 
raadsleden).  Deze lijn wordt ook in de komende jaren voortgezet, waardoor Blue Hawks zich blijft 
profileren als belangrijke sportvereniging binnen Topsportstad Zwolle. 
 
Bij het werven van nieuwe leden, of het aanbieden van clinics blijven vooral de omliggende wijken 
Holtenbroek en Stadshagen van belang, omdat de binding in deze wijken met een ‘lokale’ club sneller 
kan worden versterkt. 
 
Het vergroten van de bekendheid in de wijk wordt gerealiseerd door maatschappelijke betrokkenheid. 
Blue Hawks wordt meer zichtbaar in de wijk door samenwerking met verschillende partijen, zoals de 
gemeente en Travers. 
 
Blue Hawks zet in de komende beleidsperiode in op naamsbekendheid in Zwolle en dan met name in 
de omringende wijken Holtenbroek en Stadshagen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door 
maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Voor interne communicatie is in 2014 een start gemaakt met de besloten digitale Ledenpagina. Dit is 
samen met de website bij uitstek het communicatiekanaal naar de leden toe. Daarnaast wordt de rol 
van trainers en coaches vergroot bij het communiceren naar leden.  
 
De besloten Ledenpagina wordt een volwaardig communicatiekanaal (2015). 
 
Trainers en coaches krijgen een grotere verantwoordelijkheid in het mobiliseren van leden en het 
overbrengen van mededelingen en verzoeken naar spelers. 
 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Blue Hawks staat als vereniging midden in de samenleving. In 2014 is begonnen met zoeken naar 
samenwerkingen om maatschappelijke betrokkenheid een plek binnen het beleid te geven. In de 
komende jaren krijgt dit meer vorm door onder meer de samenwerking met SportService Zwolle, de 
gemeente Zwolle, Travers Welzijn en andere partijen. 
 
In 2016 moet Blue Hawks een centrale positie krijgen binnen de gemeenschap van de wijk 
Holtenbroek. 
 
Ook zoekt Blue Hawks meer de samenwerking op met andere honk- en softbalclubs en 
sportverenigingen in Zwolle. En dan met name op sportpark Peterskamp en sportpark Het Hoge Laar. 
Door deze samenwerking kan een verdere professionalisering van Blue Hawks worden ingezet. 
 

Financiën 
Blue Hawks wil, onafhankelijk van inkomsten als sponsoring, door middel van contributie break-even 
kunnen draaien. Daarnaast wil de vereniging via extra inkomsten wel financiële ruimte creëren om in 
materiaal te kunnen investeren en materialen te vervangen, onderhoud te kunnen plegen aan de 
accommodatie en voorkomende schades te kunnen betalen. Om die reden moet er de komende jaren 
voldoende aandacht zijn voor het werven van sponsorinkomsten. Momenteel verdient Blue Hawks 
circa € 8000 per jaar aan sponsoring, inclusief sponsoring in natura. 
 
Blue Hawks moet in 2015 € 9.000 aan sponsoring verdienen. In 2017 moet dit bedrag zijn gegroeid 
naar € 10.000. Daarnaast zet Blue Hawks in op actief relatiebeheer met sponsors. 
  
Daarnaast blijft Blue Hawks actief op zoek naar anderen vormen van inkomsten, zoals:  
 

 Geven van clinics 

 Ondersteuning van leden tijdens de Zwolse Marathon 

 Deelname aan de Grote Clubactie 

 Gastheer van het Antilliaanse Slowpitch Toernooi 

 Participatie in programma’s als Sponsorkliks 
 
Een belangrijke inkomstenbron blijft de kantine. Deze inkomsten moeten zorgen voor een omzet van € 
3.500 in 2015 en van € 4.000 in 2016. 
 
De inkomsten van de kantine moeten worden gewaarborgd door de volgende maatregelen: 
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 De kantine is open voor, tijdens en na wedstrijden 

 Er wordt effectief ingekocht 

 Weinig afschrijven (door overschot einde seizoen) 

 Per product een degelijke winstmarge boeken 

 De uitgavenstroom wordt gedocumenteerd 
 
Elke commissie stelt jaarlijks een eigen begroting op voor optimale transparantie. Alle uitgaven voor 
Blue Hawks worden door middel van bonnen inzichtelijk gemaakt bij de penningmeester. 
 

Activiteiten 
Activiteiten zijn een belangrijk middel om te zorgen voor ledenbinding en ledenwerving. Dit uit zich in 
een goede activiteitenkalender met aandacht voor alle lagen van de verenigingen. Activiteiten zijn 
onderverdeeld in: 
 

 Activiteiten voor binding tussen leden onderling (bijvoorbeeld Familietoernooi en filmavond) 

 Activiteiten voor ontwikkeling van de club (bijvoorbeeld onderhoudsdag en Open Dag) 
 
Er is een evenwichtige balans tussen deze twee soorten van activiteiten, waarbij aan het begin van 
het jaar een kalender wordt vastgesteld. 
 
Essentieel voor het slagen van activiteiten is dat de activiteiten worden gedragen door alle leden en 
vrijwilligers. Hierbij is met name de inzet van trainers en coaches als ambassadeur van belang. 
 
Trainers en coaches nemen aan zoveel mogelijk activiteiten deel en zorgen ervoor dat de spelers van 
hun team van de activiteiten op de hoogte zijn en zich ook aanmelden. 
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Bijlagen: 
 

- Missie en visie 

- Organisatiestructuur (los bijgevoegd) 

- Verantwoordelijkheden (los bijgevoegd) 

- Technisch beleidsplan (los bijgevoegd) 
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Missie 

 
De basis van Blue Hawks is iedereen in Zwolle en omgeving de mogelijkheid te bieden 
om de honk- en softbalsport te beoefenen: jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Dit  

door trainingen aan te bieden en deel te nemen aan de competitie. Daarbij wordt er op 
positieve en ontspannen wijze gezamenlijk gestreefd naar het hoogst haalbare resultaat. 
Daarbij geldt ‘iedereen telt mee’. 
 
Blue Hawks biedt een plek aan iedereen, die honkbal en softbal een warm hart toedraagt. 
De vereniging is een sociale vereniging, die zich kenmerkt door een onderlinge 
verbondenheid met respect voor elkaar. 
 
Visie 

 
Blue Hawks is een bloeiende, gezellige, levendige en financieel gezonde vereniging, 
waarbij iedereen welkom is, vanuit alle achtergronden. De vereniging is goed 
georganiseerd met een natuurlijk doorstroom voor leden. Leden zijn actief als vrijwilliger. 
Samen wordt continuïteit van de vereniging gewaarborgd. 
 
Blue Hawks draagt bij aan de bekendheid van de honk- en softbalsport en streeft 
naamsbekendheid na in Zwolle en omgeving. De vereniging houdt verbinding met de wijk 
en zorgt het hele jaar door voor (honk- en softbal) gerelateerde activiteiten.   

 


