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Voorwoord 
 
Een beleidsplan is noodzakelijk om de nabije toekomst van KIOS als onafhankelijke, gezonde 
vereniging te kunnen waarborgen. De noodzakelijk geachte activiteiten hebben we omschreven 
als doelstellingen voor de toekomst. Wij presenteren deze in dit beleidsplan dat geschreven is 
voor de jaren 2014 tot en met 2018. We verwachten daarmee een mooie basis te leggen naar 
ons 100-jarig jubileum in 2020.  
 
Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat het beleidsplan jaarlijks wordt vertaald naar te 
realiseren doelstellingen voor het betrokken jaar.  
Binnen dit beleidsplan zijn voor de volgende gebieden doelstellingen geformuleerd voor de 
komende jaren: 
 

 Ledenbeleid  

 Vrijwilligers 

 Financieel beleid 

 Accommodatie beleid  

 Sport technisch beleid & Jeugdbeleid 

 Activiteiten beleid 
 
De geformuleerde doelstellingen zijn een uitkomst van een uitgebreide SWOT-analyse en een 
aantal bijeenkomsten van het bestuur van KIOS.  
Het beleidsplan wordt gekenmerkt door een praktische aanpak. Wij hebben bij het schrijven 
ervan gestreefd naar bondigheid, leesbaarheid en haalbaarheid. Tevens dient vermeld te 
worden dat het maken of bezitten van een beleidsplan geen doel op zich is. Dit beleidsplan is om 
die reden dan ook geen eindproduct maar een beginproduct en wel voor de diverse commissies 
binnen KIOS, om zaken te gaan realiseren. Hiervoor zal een planning onder verantwoording van 
het bestuur moeten worden opgesteld, welke duidelijk gecommuniceerd zal gaan worden, daar 
nu eenmaal niet alle te realiseren zaken direct uitvoerbaar zijn. 
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1. Korte terugblik 
 
1.1 Ontwikkelingen uit het verleden 
 
Op 11 maart 1920 werd er een korfbalvereniging in Ruinerwold opgericht met de naam KIOS 
Wat staat voor ‘Korfbal Is Onze Sport’.  Begonnen in de wei achter het plaatselijke café zoals 
zoveel verenigingen. Met zijn ups en downs is KIOS uitgegroeid tot een bloeiende vereniging, die 
na de successen in 80-er jaren de weg naar de hogere regionen heeft ingeslagen. Door de komst 
van de gemeentelijke sporthal eind 80-er jaren en de eigen kantine in 1997 heeft KIOS haar 
eigen vaste plaats verworven in het actieve dorpsleven van Ruinerwold.  
Vanaf eind jaren negentig heeft ook het jeugdkorfbal een prominente plaats gekregen binnen de 
vereniging, wat geresulteerd heeft in winst op zowel kwantitatief maar ook op kwalitatief vlak. 
Het gevolg was dat inmiddels zes keer een jeugdteam het gepresteerd heeft om kampioen van 
Noord Nederland te worden en daardoor deel mocht nemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen in hun leeftijdscategorie. Ook werd nog drie keer nipt verloren in de 
districtsfinale.  
In 2009/2010 verruilde KIOS het natuurgrasveld voor een kunstgrasveld met een nieuwe kleed- 
en clubaccommodatie in de nieuw gebouwde brede school.  In ditzelfde jaar vierde de 
vereniging haar 90-jarig jubileum.  
Op dit moment in 2014, beschikt KIOS over een selectie spelers, waarvan het eerste team in de 
zaal uitkomt in de overgangsklasse en op het veld in de 1e klasse en het tweede team in de 
reserve 2e klasse. KIOS is een jonge, bloeiende vereniging, met op dit moment in totaal 15 
jeugdteams.  
 
1.2 Belangrijke bestuurlijke ontwikkelingen 
 
De afgelopen periode heeft KIOS gewerkt met meerdere vaste commissies. Daarnaast 
bestonden er nog enkele tijdelijke commissies (bouwcommissie ten tijde van de bouw van de 
accommodatie en  toernooicommissie ten tijde van de organisatie van het schoolkorfbal).  Het 
bestuur bestond de afgelopen vijf jaar uit 8 leden. Voor de komende periode is ervoor gekozen 
om dit te reduceren naar 6 personen. De gedachte is dat dit mogelijk is door de sterke 
‘ruggengraat’ die wordt gevormd door de commissies.  
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1.3 Ledenoverzicht 
 
Onderstaande afbeeldingen geven weer hoe de ledenstanden zich gedurende de afgelopen 
jaren (2009 tot 2013) hebben ontwikkeld, gecategoriseerd per leeftijdsgroep.  
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In de grafiek hieronder is te zien hoe de ontwikkeling van aan- en afmeldingen van leden is 
geweest over de afgelopen jaren.  
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2. De organisatie 
 
2.1 Huidig organisatieschema 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2.2 Takenoverzicht per commissie 

 
Commissie Taken 

Bestuur Uitzetten beleid en toezien op uitvoering hiervan. Contacten onderhouden met 
commissies, interne en externe contacten. Draag zorg voor de continuïteit van de club. 

Technische commissie Teams indelen, zoeken trainer/coaches per team, zorgen voor hoofdtrainer (sollicitatie, 
contract, contactpersoon etc.), aanstellen coördinatoren, inhuren zaaluren voor 
competitiewedstrijden, oefenwedstrijden regelen, zaaltrainingsuren inplannen, 
opleidingen verzorgen, organiseren selecties, kader/trainingsavond verzorgen, 
trainers/coaches informeren over toernooien, scheidsrechters regelen. 

Hal commissie Indeling haldiensten, takenoverzicht haldienst bijhouden, aankleding zaal rondom 
wedstrijden van KIOS 1. 

Sponsor commissie Werven van nieuwe sponsors, opstellen startdocument/materialen voor werving 
sponsors, contact onderhouden met sponsors. 

Actie commissie Organiseren en coördineren acties vanuit de vereniging voor genereren extra financiële 
middelen. 

Kantine commissie Regelen inkoop, schoonmaakrooster maken, zorg dragen voor onderhoud kantine, mede 
zorgdragen voor kantinerooster (altijd samen met iemand van buiten de commissie). 

Sportkrant commissie Bundelen informatie voor leden, zorgen voor een goed gevuld KIOS-deel van de 
sportkrant. 

Jeugd commissie Organiseren activiteiten voor jeugdleden naast de competitie, organiseren 
welpenkorfbal, organiseren kerstkorfbaltoernooi. 

Activiteiten commissie Organiseren activiteiten voor alle senioren naast de competitie 

Familiedag commissie Organiseren van de jaarlijkse KIOS familiedag. 

Communicatie commissie Informeren van leden over allerhande zaken in en rondom de vereniging en korfbal in het 
algemeen, Informeren van externe partijen (gemeente, KNKV, andere sportverenigingen, 
media e.d.), Opzetten en uitvoeren van een PR-beleid voor de club en voor de 
evenementen, e.e.a. in overleg met het bestuur. 
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3. De toekomst 
 
3.1 Motto 

 
KIOS houdt je in beweging! 
 
3.2 Missie 

 
KIOS is een sportvereniging, midden in de gemeenschap van het dorp Ruinerwold, waar de 
gemengde korfbalsport door een ieder op zijn of haar niveau (prestatie gericht of recreatief) in 
competitieverband kan worden gespeeld, maar ook zonder de wekelijkse competitie-
verplichtingen.  
De uitgebreide sport- en nevenactiviteiten worden georganiseerd door en voor de leden.  
KIOS biedt haar leden de juiste accommodatie om te sporten, maar ook de plaats waar het 
sociale randgebeuren centraal staat, ook voor de vrienden van KIOS. 
 
3.3 Visie (gewenste situatie) 

 
Bewegen om mee te doen, meedoen om te bewegen, meedoen om te winnen, maar ook 
mensen bewegen om mee te doen bij KIOS als vrijwilliger of als vriend van de club. 
 
3.4 Profilering (huidige situatie) 

 
KIOS staat bekend als een gezellige vereniging die gemakkelijk toegankelijk is en open staat voor 
iedereen. De vereniging is bekend in de regio en organiseert veel activiteiten, met name voor de 
jeugd.  
 
Profilering vanuit KIOS gebeurt richting potentiële nieuwe leden, (leden van) andere 
verenigingen, (potentiële) sponsors, de media (en daarmee de samenleving in Ruinerwold en 
omgeving). Door activiteiten te organiseren in Ruinerwold en omgeving (schoolkorfbaltoernooi, 
schoolkorfbal-lessen, welpendag) werkt KIOS aan het imago. Streven is om als vereniging 
kwalitatief te groeien, waarbij stabilisatie van het ledenaantal een speerpunt is.  
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4. SWOT-analyse 

 
 
4.1 Externe analyse 
 
Kansen 

- Aanbieden van maatschappelijk stages.  

- Samenwerking met sportverenigingen in Ruinerwold. Door daar waar mogelijk samen te 

werken met de omliggende verenigingen, kunnen deze elkaar versterken.  

- Samenwerking met korfbalverenigingen in De Wolden / regio.  

- Samenwerking met scholen in Ruinerwold / Oosteinde/ Berghuizen 

- Het niveau waarop de selectie speelt , zorgt voor aantrekkingskracht op spelers buiten 

Ruinerwold  

- Door middel van het organiseren van activiteiten voor de KNKV (bijvoorbeeld NK, 

beslissingswedstrijden), naamsbekendheid creëren.  

- Initiatief voor damescompetitie bij KNKV.  

- Mogelijkheid onderzoeken om via bestaande fondsen het korfballen voor gezinnen met 

lagere inkomens ook mogelijk te maken. 

 

Bedreigingen  

- Damesvoetbal in Ruinerwold. 

- Aantrekkingskracht DOS’46 Nijeveen bij talentvolle jeugd.  

- Veranderend subsidie- en accommodatietarievenbeleid van de gemeente. 

- In Ruinerwold en regio worden andere zaalsporten en individuele sportactiviteiten 

aangeboden (bijvoorbeeld bootcamp of sportschool). 

- Sponsoren hebben te maken met economisch moeilijke tijden, waardoor zij wellicht 

kunnen kiezen voor het stopzetten van de sponsoring.  

- Afname van het aantal geboren kinderen.  

- In Ruinerwold worden meerdere zaalsporten aangeboden die aan het groeien zijn, 

waardoor er een tekort aan zaalruimte ontstaat.  

- Door de crisis zullen ouders hun kind minder snel bij meerdere (sport)verenigingen 

aanmelden, uit financieel oogpunt. 

 
4.2 Interne analyse 
Sterktes 

- Veldaccommodatie – door kunstgras een constante veldkwaliteit in combinatie met 

een moderne kleed- en clubaccommodatie. 

- Sponsorcommissie, gehele vereniging heeft nieuwe tenues. Sponsorcommissie steekt 

veel energie in nieuwe sponsors en ook in het behoud hiervan.  

- Binnen de vereniging zijn er veel vrijwilligers. Het is alleen belangrijk om de juiste 

mensen op de juiste plaats te zetten en ze (daar) te behouden.  



Beleidsplan KIOS 2014 - 2018 10 

 

- Door de nieuwe Communicatie commissie zal KIOS een actief PR-beleid kunnen voeren.  

- KIOS beschikt over talentvolle jeugdspelers.  

- Het niveau waarop de selectie speelt vormt een aantrekkingskracht voor de eigen 

(jeugd)leden. 

 

Zwaktes 

- De algemene jaarvergadering die wordt gehouden voor alle leden van KIOS, kent een 

laag opkomstpercentage.  De aanwezigheid van leden bij deze vergadering zal de 

betrokkenheid bij de vereniging doen vergroten. 

- Ondanks de mooie veldaccommodatie die KIOS op dit moment heeft, is er weinig ruimte 

om grote eenmalige evenementen op eigen terrein te organiseren.  

- Scheve verhouding dames/heren.  

- Technisch Kader / opleidingsbeleid trainers en scheidsrechters. 

- De hoeveelheid commissies zorgt voor onduidelijkheid in het takenpakket.  

- Geringe deelname aan seniorenactiviteiten die worden georganiseerd. Betrokkenheid 

leden, overige leden en sponsoren bij deze activiteiten kan beter.  

- Tekort aan trainingsuren in de zaal door het grote ledenaantal en het aanbod van 

andere zaalsporten in Ruinerwold. 

- Geringe actieve ledenwerving. 
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5. Actieplan 
 
 
Het actieplan richt zich op de volgende gebieden,  

 Ledenbeleid  

 Sport technisch beleid & Jeugdbeleid 

 Vrijwilligers/personeel beleid 

 Financieel beleid  

 Accommodatie beleid  

 Activiteiten beleid 
 
Vanuit de SWOT-analyse zijn de doelen met bijbehorende actiepunten geformuleerd. 
 
Ledenbeleid  
Door de jaarlijkse ledenuitstroom en - instroom te handhaven zal het ledenaantal in de 
komende jaren stabiliseren. Doel voor de komende periode is vooral in te zetten op groei van 
betrokkenheid van leden. Een positieve beleving van het lidmaatschap is een voorwaarde voor 
een gezonde KIOS-organisatie.  
 

Om de vereniging aantrekkelijk te houden voor basisschooljeugd is het belangrijk de 

samenwerking te blijven zoeken met de plaatselijke scholen en de Gemeente de Wolden. 

 

Doel: verbetering samenwerking met scholen in Ruinerwold / Oosteinde/ Berghuizen en 

Gemeente de Wolden om zodoende korfbal bij basisschooljeugd onder de aandacht te brengen. 

 

Actie: project Sport en Onderwijs verder oppakken en organisatie van activiteiten die worden 

opgenomen in de activiteitenkalender van de Gemeente De Wolden. 

 
Vrijwilligersbeleid 
Binnen de vereniging zijn er veel vrijwilligers. Het is belangrijk om de juiste mensen op de juiste 

plaats te zetten en ze (daar) te behouden. Doel is om nieuwe, extra vrijwilligers te werven om de 

lasten bij bepaalde groepen te kunnen verlichten. Hierdoor zal er een reële verdeling van 

taken/verplichtingen kunnen plaatsvinden en zal ook het ‘verplichten’ van verenigingstaken 

voorkomen kunnen worden.  

 

Daarnaast beschikt KIOS over een groot aantal commissies, met ieder hun eigen takenpakket. 

Belangrijk hierbij is dat er duidelijkheid bestaat over het takenpakket; “welke actie hoort bij 

welke commissie”.  

 

Doel: helderheid creëren omtrent takenpakket per commissie om de commissies met en naast 

elkaar nog beter te laten functioneren. 

 

Actie: Met commissies in gesprek gaan om de mogelijkheid te onderzoeken tot het samenvoegen 

van commissies om activiteiten binnen KIOS nog beter op elkaar af te stemmen.  
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Financieel beleid  
Een goed financieel beleid is de basis voor het kunnen realiseren van geformuleerde 
doelstellingen. Het veranderend subsidie- en accommodatietarievenbeleid van de Gemeente De 
Wolden zal druk gaan geven op de financiële situatie van de vereniging. Hierdoor wordt het 
belang van sponsorinkomsten en opbrengsten van acties groter, om zodoende de kosten voor 
leden niet teveel te laten stijgen.  
 
Doel: vergroten sponsorinkomsten ten opzichte van de huidige sponsorinkomsten.  
 
Actie: optimaliseren ‘vriendenmap’ en ontwikkelen van een promotiefilm over KIOS 
 
Doel: vergroten inkomsten uit acties  
 
Actie: minimaal 2x per jaar een vaste actie organiseren en 1x per 3 jaar een grootschalige actie 
voor het financieren van bijzondere uitgaven of projecten. Verwacht wordt dat door het aantal 
vaste acties te reduceren de bereidwilligheid van leden zal toenemen om hieraan deel te nemen. 
 
Accommodatie beleid 
KIOS beschikt over een mooie buiten-accommodatie met kleed- en kantinegelegenheid in het  
recent gebouwde Brede School Gebouw. Er wordt volop samengewerkt met de Gemeente De 
Wolden en de mede-gebruikers van de accommodatie. Het feit dat KIOS in de afgelopen jaren 
gegroeid is qua ledenaantal en de grote ontwikkeling van andere zaal-sportverenigingen, zorgen 
ervoor dat er een tekort is ontstaan in het aantal uren waarop voor KIOS de sporthal in 
Ruinerwold beschikbaar is.  
 
Doel: maximale benutting van de beschikbare uren in de sporthal, waarbij het uitgangspunt is 
dat ieder team vanaf de D-pupillen 2x per week kan trainen.  
 
Actie: in overleg treden met de verenigingen die gebruik maken van de sporthal om  een voor 
ieder zo efficiënt mogelijke urenindeling te maken. Alleen in uiterste noodzaak zal, om 
bovenstaand doel te bereiken, mits mogelijk uitgeweken worden naar een sporthal in de 
omgeving. 
 
Sport technisch beleid en jeugdbeleid 
De korfbalcompetitie is gesplitst in drie groepen, namelijk topkorfbal, wedstrijdkorfbal en 
breedtekorfbal. KIOS neemt deel aan de laatste twee groepen. Bij wedstrijdkorfbal gaat het 
primair om de prestatie en dient het team zich v.w.b. de samenstelling te houden aan de 
verhouding 4 heren en 4 dames (in de gemengde competitie). Er geldt een promotie-
/degradatieregeling en wedstrijden worden in principe  gefloten door KNKV-scheidsrechters.  
Bij breedtekorfbal gaat het primair om het plezier in de korfbalsport, waarbij er uiteraard wel 
vanuit gegaan wordt dat er meegedaan wordt om te winnen. V.w.b. de samenstelling van het 
team kan de verhouding 4 heren / 4 dames opgevangen worden door het spelen met hesjes. Er 
geldt geen promotie-/degradatieregeling en de wedstrijden mogen gefloten worden door 
verenigingsscheidsrechters.   
Om op korfbaltechnisch gebied het niveau van KIOS voor de lange termijn te waarborgen is 
ervoor gekozen om ernaar te streven binnen de jeugd-categorie A t/m C minimaal één team op 
wedstrijdkorfbalniveau te krijgen.   
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Wedstrijdkorfbal (prestatief) 
 
Doel: klassenbehoud  van KIOS 1 (overgangsklasse) en promotie van KIOS 2 naar de reserve 1e 
klasse op veld en/of zaal zonder actieve benadering van externe spelers en/of speelsters. In elke 
jeugdcategorie (A t/m C) nastreven van minimaal één team op wedstrijdkorfbalniveau.  
 
Actie: Technisch kader blijven ontwikkelen door middel van: 

- Opleiden & begeleiden van coaches & trainers en scheidsrechters (hoger niveau) 

- Verbeteren kaderopleidingen 

- Aanstellen kwalitatief goede trainers/coaches  

- Bewaken van uitvoering van richtlijnen die zijn vastgelegd in het Technisch 
Jeugdbeleid 

 
 
Breedtekorfbal / Gemengde sport 
 
Doelen: de verhouding aantal jongens / meisjes moet worden verkleind. Door het grote verschil 
zal hier extra aandacht aan moeten worden besteed, wil elke leeftijdscategorie een gemengd 
team krijgen. Daarnaast zetten we in op het behoud van damesleden bij de senioren 
 
Acties: werven van jongens in de verschillende leeftijdscategorieën door promotie korfbal & 
korfbal-les op basisscholen, persoonlijk aanspreken. Daarnaast samenwerking zoeken met 
verenigingen in de buurt, die een jongens-/herenoverschot hebben. Tevens mogelijkheden 
inventariseren van een noordelijke damescompetitie bij de KNKV.  
 
 
Activiteiten beleid 
Om leden iets extra’s te bieden en de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten vindt KIOS 
het belangrijk om naast de sport ook andere activiteiten aan te bieden.  
 
Doel: Planmatig activiteiten organiseren, buiten de reguliere korfbalactiviteiten, voor senioren 
(activiteitencommissie) en jeugdleden (jeugdcommissie). 
 
Acties: een Jaarkalender opstellen met jaarlijkse activiteiten & eenmalige activiteiten, een 
Activiteitendraaiboek opstellen door betrokken commissies en onderzoek doen naar wat voor 
activiteiten/feesten specifiek de senioren leden aanspreekt. Voor de jeugdactiviteiten inspelen op 
belevingswereld kind. 
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Communicatie / Profilering 
Communicatie is van groot belang voor KIOS; communicatie tussen of met bestuur, leden, 
trainers, commissies, media, ouders, vrijwilligers, pers of het bedrijfsleven. De vereniging wil 
immers haar leden informeren, naamsbekendheid in de regio vergroten en promotie maken 
voor de activiteiten die georganiseerd worden. Communicatie zorgt er ook voor dat iedereen 
binnen de vereniging weet wat er van hem of haar wordt verwacht en heeft een positieve 
invloed op de binding met de vereniging. Om dit in goede banen te leiden is er onlangs een 
Communicatie Commissie in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor het PR beleid en 
de interne en externe communicatie. Hierin smelten de website commissie en 
sportkrantcommissie en de huidige PR taken samen. 
 
Doelen: het opbouwen en onderhouden van goede verhouding(en)  met externe partijen op basis 
van gelijkwaardigheid. Daarnaast stimulering en ondersteuning van overige commissies om 
(meer) aan PR te doen en het creëren van een betrokken kern van vrijwilligers voor de PR taken. 
 
Acties: binnen de commissies personen verantwoordelijk maken voor de communicatie/pr binnen 
de eigen commissie. Periodiek overleg voeren met de sponsorcommissie over het te voeren PR 
beleid rondom sponsoring. Een handleiding maken voor het aanleveren van stukjes tekst ten 
behoeve van de interne communicatie (sportkrant/nieuwsbrief/website) en externe 
communicatie (persberichten).Het realiseren van een aanplakbord in het eerste deel van de gang 
in de KIOSK en actief bewaken van actuele informatie op de aanplakborden in overeenstemming 
met de informatie op de website. 
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6. Nawoord 
 
In de hoofdstukken hiervoor zijn doelstellingen en acties voor de komende jaren beschreven. De 
wijze waarop deze doelstellingen gehaald worden, zullen door de diverse commissies ingevuld 
worden. Elke jaarvergadering zullen we bekijken in hoeverre doelstellingen gehaald zijn en of ze 
nog relevant zijn. Ze kunnen dan eventueel bijgesteld worden in overleg met de commissies. 
Daarnaast zal de voortgang van de doelstellingen periodiek in de bestuursvergadering en in een 
jaarlijkse commissievergadering worden besproken. Voor het halen van de doelstellingen is 
ieders medewerking noodzakelijk! We hopen dat we de komende jaren dan kunnen stellen, dat 
de vereniging nog beter draait dan nu al het geval is. 

 
 


