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INLEIDING
Voor u ligt het jaarplan 2013 vanuit de onderwaterhockey commissie voor de sport
onderwaterhockey in Nederland.

In 2012 is er een nieuwe organisatiestructuur neergezet waarbij de functies zijn
gecreëerd per thema. Elk thema is een belangrijk element binnen de commissie die
actoren of factoren vertegenwoordigen binnen de sport.
Dit jaarplan is opgebouwd uit deze acht verschillende thema’s1 binnen het
onderwaterhockey in Nederland en refereren aan de hoofdstuk indeling:
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Algemeen
Jeugd
Breedtesport
Competitiesport
Topsport
Communicatie / PR
Sponsering
Officials
Sport specifiek

Na het vaststellen van de nieuwe organisatiestructuur en de bijbehorende thema’s.
In 2012 heeft het thema: communicatie en PR de aandacht gekregen. Dit heeft
geresulteerd in visitekaartjes, banners en een onder andere een website in de
nieuwe huisstijl.
Ik hoop dat u met plezier het jaarplan doorleest en enthousiasme opwekt. Wij
hebben er veel zin in en hopen dit jaar net zo veel of meer te bereiken dan in 2012.
Met sportieve Groet,
Pim de Jager
Voorzitter onderwaterhockey Nederland
Namens de gehele commissie.
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Thema 1 t/m 4 zijn doelgroepen (actoren), thema 5 en 6 zijn factoren voor de
gehele commissie en thema 7 en 8 bieden structuur voor kader.
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Terugblik 2012
In 2012 is er een hoop gebeurd binnen het onderwaterhockey en Nederland.
Drie commissieleden hebben afscheid genomen van hun functie. Wij bedanken:
Jacqueline Heijndijk als Topsport coördinator, Cees Bakx als jeugdcoördinator en
Arnout IJsseldijk als Competitieleider en vice voorzitter van de commissie.

Activiteiten 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verdere uitwerking van taken van het bestuur en haar leden,
competentieprofielen #
Verdere uitwerking van de verantwoordelijkheden OWH commissie in
relatie tot NOB
Samenwerking met andere sportdisciplines binnen de NOB #
Scheidsrechter cursus verder uitbreiden naar meerdere niveaus #
Trainerscursus uitwerken en testen #
Nader uitwerken en verspreiden van opgedane kennis WK jeugd en
Masters 2011*
Borgen van continue vernieuwing in de informatiestroom (evt. in
samenwerking met de andere sportdisciplines) #
Promotiebox OWH ontwikkelen *
Promotiebox delen met andere sportdisciplines #
Opzet structuur begeleiding selecties #
Functieprofielen maken en mogelijke doelstellingen per functie
benoemen #
Benutten contactmomenten t.b.v. promotie en verbinding OWH’ers
(prijsuitreiking/key toernooien ed) #
Communicatie en PR; huisstijl is vastgesteld*, nieuwe website #,
visitekaartjes#
Organisatiestructuur en functieomschijvingen#

Sportactiviteiten 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competitie 2011-2012 *
Open Dutch kampioenschap 2012 *
Clinics Breedtesport *
(Centrale) trainingen jeugdbreedte sport #
Jeugdsportkamp NOB talenten (of 2013) #
Trainingen NL selecties (1 internationale training per team) *

Alle hierboven genoemde activiteiten zijn opgestart in 20122 en hebben een
bijdragen geleverd aan een bredere basis voor de toekomst.
Grootste verandering is de verandering binnen de commissie. Er wordt gewerkt
met een begroting, functiescheidingen en gezamenlijk beleid.
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Activiteiten met een * zijn volledig behaalt in 2012 / een # zijn opgestart maar
lopen nog.

0.

Algemeen

Vanuit het Strategie (onderwaterhockey Nederland 2010-2016) document ‘Tijd
voor meer aandacht én actie!’ wordt er jaarlijks een plan gemaakt voor de
komende 12 maanden.

Vooruitblik naar 2016
Onderwaterhockey in Nederland in 2016
§ Nederland is een toonaangevend hockeyland waarin ruim 1000 mensen
actief zijn.
§ Overal in Nederland kan op elk niveau hockey gespeeld worden. Jong en
oud, man en vrouw, van topniveau tot recreatief niveau.
§ In 2016 is Nederland gastland voor het Wereldkampioenschap.
Nederland strijdt tijdens dat toernooi mee voor de medailles in alle
categorieën.
§ Onderwaterhockey is een ‘bekende’ sport in Nederland.
Wat doet de NOB OWH commissie in 2016
De commissie ontwikkelt, promoot, faciliteert, de onderwaterhockeysport in de
volle breedte in Nederland. Tevens vertegenwoordigt zij de sport internationaal.
Zij staat voor een open en transparante organisatie die creativiteit en
kwaliteitsontwikkeling prioriteit geeft. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor
alle (potentiële) onderwaterhockeyers in Nederland om de sport op elk gewenst
niveau te beoefenen. De NOB is onderwaterhockey!
PLANNEN 2013:
§ Verdere uitwerking van taken van het bestuur en haar leden,
competentieprofielen;
§ Verdere uitwerking van de verantwoordelijkheden OWH commissie in
relatie tot NOB;
§ Functieprofielen maken en mogelijke doelstellingen per functie
benoemen;
§ Samenwerking met andere sportdisciplines binnen de NOB;
§ Benutten contactmomenten t.b.v. promotie en verbinding OWH’ers
(prijsuitreiking/key toernooien ed);

1.

Jeugd

PLANNEN 2013:
§ (Centrale) trainingen jeugdbreedte sport
§ Jeugdsportkamp NOB talenten
§ Vier jeugdteams (u19 dames en heren, u23 dames en heren) continueren
en waar nodig opstarten.

2.

Breedtesport

PLANNEN 2013
§ Clinics Breedtesport;
§ Inzetten van DEMO/PROMOTIE box;
§ Inventarisatie kengetallen: aantal spelers, verenigingen, niveau maar ook
vragen vanuit geïnteresseerde voor de sport.

3.

Competitiesport

PLANNEN 2013:
§ Competitie 2012-2013 afronden;
§ Competitie 2013-2014 opstarten;
§ Open Dutch kampioenschap 2013 organiseren met 16 teams.

4.

Topsport

PLANNEN 2013:
§ Beleidsplan topsport afronden en implementeren;
§ Opzet structuur begeleiding selecties;
§ Trainingen NL selecties (1 internationale training per team);
§ Met 4 teams (grootste buitenlandse uitzending) naar WK Hongarije.

5.

Communicatie / PR

PLANNEN 2013:
§ Borgen van continue vernieuwing in de informatiestroom (evt. in
samenwerking met de andere sportdisciplines);
§ Afronden nieuwe website;
§

6.

Sponsering

PLANNEN 2013:
§ Sponsorplan maken voor selectieteams;
§ Leveranciers binden voor meerder jaren.

7.

Officials

PLANNEN 2013:
§ Scheidsrechter cursus verder uitbreiden naar meerdere niveaus.

8.

Sport specifiek

PLANNEN 2013
§ Trainerscursus uitwerken, testen en uitvoeren;

