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VERTREKPUNT
Wat gaan we doen?
• In seizoen 2020 spelen we met 1 gecombineerd Hoofdklasse (HK) team.
• In seizoen 2020 spelen we met 1 gecombineerd Overgangsklasse (OK) team.
Waarom willen we dit?
• Samen meer kans van slagen; overeind blijven en competitief zijn in de hoofdklasse.
• Versnelling op filosofie talentontwikkeling; Beste spelers op ieders niveau, met perspectief.
• Heren 2 als kweekvijver / opleidingsteam; Creëert een volwaardige topsport doordat we
spelers kunnen uitwisselen, opleiden en blessures kunnen opvangen.
• Twee competitieve teams op het veld zorgt voor uitstraling en aantrekkingskracht.
• In lijn met de overall ambitie moet topsport honkbal in de 023 regio weer op de kaart.
Waarom willen we dit nu?
• Ervaring van DSS na 5 jaar: “we zijn te klein om het goed te doen”.
• Concurrentiedruk: Veel clubs in de regio, maar geen hoofdklasse waardig team.
• Momentum: Handelen we niet nu dan vertrekt veel talent en moeten we opnieuw opbouwen

UITVOERING

IDENTITEIT

• Beide teams spelen in 2020 onder de werknaam “DSS/ Kinheim”, de verenigingen behouden
hun eigen identiteit.
• Beide teams spelen met nieuwe petten, nieuwe jerseys (“Haarlem” op borst, Kinheim en DSS
logo op mouw) en huidige broeken (wit en grijs)
• Details van de interne en externe communicatie rondom de teams worden nader uitgewerkt.
Vertrekpunt is het gebruik van zoveel mogelijk bestaande middelen en kanalen.
De afgelopen periode is intensief gesproken met kader en spelers van beide verenigingen en ook
met spelers van buitenaf. De stand van zaken op dit moment:

SPELERS

KADER

OPERATIONEEL

•
•
•
•

In beide competities (HK/OK) komen we uit met selecties van kwalitatief goed niveau.
Het volledige Heren 2 team hebben we kunnen bouwen vanuit eigen resources.
We hebben nog een aantal ijzers in het vuur en wachten nog op een aantal bevestigingen.
Met inachtneming van de ambitie om primair spelers uit de 023 regio te binden wordt
kwalitatieve aanvulling van buiten de regio/ landsgrenzen wel bekeken.

•
•
•
•

Voor beide teams werken we aan een compleet en kwalitatief goed kader.
Hoofdcoach Heren 1: Michael Crouwel, Coach Heren 2: Robert Martin.
Pitchers van beide teams volgen een centraal pitching programma olv David Bergman.
De coaching staf van beide teams komt structureel bij elkaar om spelers te evalueren.

•
•
•
•

Kinheim treedt op als host (aanspreekpunt) vanuit de bestaande stabiele organisatie die er is.
De thuiswedstrijden van Heren 1 worden gespeeld in het Pim Mulierstadion
De thuiswedstrijden van Heren 2 worden gespeeld op het veld van DSS.
Specifieke afspraken over trainingsavonden en tijden worden onderling afgestemd.
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FINANCIEEL
• De penningmeesters van DSS en Kinheim hebben de definitieve financiële resultaten van 2018
en voorlopige financiële resultaten van 2019 met elkaar gedeeld en zijn tot de conclusie
gekomen dat beide clubs financieel gezond zijn.
• Vanuit beide verenigingen is gewerkt aan een gezamenlijke projectbegroting.
• Beide clubs staan garant voor de helft van deze begroting
• De totale kosten voor beide teams voor begeleiding, materiaal, kleding, bondsafdracht,
scheidsrechters, krachttraining, zaalhuur zijn begroot op € 60.000
• € 10.000 wordt opgebracht door contributie (voor deel is reeds sponsoring gevonden)
• € 10.000 als ongedekt target vanuit sponsoring.
• De resterende € 40.000 wordt 50/50 opgebracht.
• Beide verenigingen storten hun inbreng voor 15 december 2020 op een aparte bankrekening.
• Kosten en opbrengsten die direct gerelateerd zijn aan de samenwerking worden 50/50 verdeeld.
• Kader en spelers blijven ingeschreven bij hun huidige club, nieuwe spelers kunnen kiezen.
• Er worden specifieke afspraken gemaakt voor een gezamenlijke sponsoraanpak.

VOORWAARDEN
• We vragen bij de KNBSB een samenwerkingsverband op verenigingsniveau aan. Hierdoor is
ruimte voor alle vormen van samenwerking mochten deze zich onverhoopt voordoen.
• Voor het Hoofdklasse team en het Overgangsklasse team gaan we een specifieke
samenwerkingsovereenkomst aan van 1 seizoen. Hierna volgt een GO / NO GO moment.
• Mocht de samenwerking niet het gewenste effect hebben en niet worden gecontinueerd dan
krijgen de verenigingen de plek terug die zij inbrengen. Dus DSS de hoofdklasse licentie en
Kinheim de plek in overgangsklasse.
• De geraamde kosten zijn op te brengen maar daar staat wel veel inzet / effort vanuit de
verenigingen tegenover. De achterban van beide verenigingen moet gemobiliseerd worden om
in geld of tijd bij te dragen.

