SAMENWERKINGSVORMEN
Scenario

| DSS/KINHEIM

1. Niets doen

2. Teams Aanvullen

3. Samenwerking op teamniveau

Beide clubs blijven onafhankelijk van
elkaar bestaan, er is geen enkele vorm
van samenwerking

Daar waar te kleine teams ontstaan aan
beide kanten, worden teams aangevuld.
Teams blijven afzonderlijk bestaan.

Daar waar te kleine teams ontstaan aan
beide kanten worden teams
samengevoegd tot 1 nieuw team en wordt
als zodanig ingeschreven.

Sportief

• Geen topsport (onbetaalbaar).
• Leegloop bij topsport DSS
• Beperkt perspectief voor jeugd
honkbal
• Geen perspectief voor softbaljeugd
Kinheim

• Teams blijven gevuld, geen issues met
halve teams.
• Kan oplossing zijn voor individu.
• Wie hoort bij welke club?
• Geen duurzame oplossing.

• Ambities op topsport kunnen
gerealiseerd worden.
• Maximale ruimte om individuele spelers
samen te laten sporten
• Spelers kunnen zich verloren voelen in
een team waar 1 club de overhand
heeft

Kader

• Niet gecontroleerde toestroom van
leden zorgt voor druk op kader
• Organisatie is al moeilijk rond te
krijgen
• Gebrek aan sportief perspectief kan
leiden tot vertrek van kader bij DSS.

• Kader kan optimaal gebruikt worden
door volledige teams
• Kader kan zich ‘verloren’ voelen. Tot
welke club behoort men?
• Nieuw kader is niet per se makkelijker
te werven

• Door consolidatie is minder kwalitatief
kader nodig.
• Kader kan optimaal gebruikt worden
door volledige teams.

Bestuur &
Vrijwilligers

• Druk op organisatie aan beide kanten. • Extra druk op organisatie aan beide
• DSS: geen nieuwe vrijwilligers door
kanten: regel/afstemwerk
gebrek aan perspectief

• Extra druk op organisatie aan beide
kanten: regel/ afstemwerk

Financieel

• Contributie inkomsten onder druk.
• Gaat financieel geen verschil maken.
• Sponsoring vraagt om andere aanpak • Ledenbehoud = contributie
• Geen voordelen door schaalvergroting • Extra regel capaciteit v.w.b. verdelen
van de kosten en contributies.

• Uitstraling trekt mogelijk meer
sponsoring/ donaties aan.
• Welke vereniging krijgt welke
inkomsten?

Gemeente

• Twee relatief kleine verenigingen
hebben beperkte slagkracht.

• Scenario levert geen grotere vuist op
• Het blijven 2 kleine verenigingen en
dus beperkte slagkracht.

• Scenario levert geen grotere vuist op
• Het blijven 2 kleine verenigingen en
dus beperkte slagkracht.

• Gaat niet zorgen voor meer
veldbezetting per vereniging.
• Mogelijkheid tot optimaliseren is klein.

• Door samenwerking op teamniveau kun
je efficiënter omgaan met de
beschikbare ruimte.

Accommodatie • Mogelijk scheve veldbezetting door
afname of verschuiven
ledenaantallen.

Identiteit

• Eigen identiteit blijft behouden.

• Heeft minimaal effect op identiteit van
• Eigen identiteit blijft behouden.
beide verenigingen.
• Vergt aandacht om samenwerkende
• We blijven 2 relatief kleine verenigingen
teams aangesloten te houden
• Samenvoegen spelers van
verschillende clubs vraagt concreet
plan van aanpak op teamniveau

SAMENWERKINGSVORMEN
Scenario

4. Samenwerking op A-Lijn

| DSS/KINHEIM

5. Samenwerking op afdeling

6. Fusie

De A lijn wordt integraal bekeken en de
beste spelers van beide clubs worden
bij elkaar gevoegd om zo het beste
team te creëren.

De honkbal afdeling of de softbal afdeling Beide clubs worden bij elkaar gevoegd en
van beide clubs wordt samengevoegd en
er ontstaat één nieuwe vereniging.
er ontstaat er 1 honkbal of softbal
afdeling.

Sportief

• Ambities op topsport kunnen
gerealiseerd worden
• Combineren van talenten zal leiden tot
versterking op de A lijn, zowel bij
Heren 1,2 als de jeugd
• Indien geen succesvol scenario, hoe
dan te ontbinden?
• Hoe hou je de A-lijn verbonden met de
rest van de vereniging?

• Ambities op top- en breedtesport
kunnen gerealiseerd worden
• Meer leden, betere doorstroming
• Aantrekkelijk voor talent uit de regio
• Separaat houden van de honk en
softbal kan nadeel zijn.

• Ambities op top- en breedtesport
kunnen gerealiseerd worden.
• Op elk gebied samenwerken, binnen de
teams; betere afstemming over niveaus/
leeftijd
• Diepte in de jeugd waardoor iedereen
op zijn / haar niveau kan spelen
• Club van 400+ leden
• Talent ontwikkeld beter en sneller

Kader

• Door consolidatie is minder kwalitatief
kader nodig.
• Kennis beter uitwisselen/ borgen in
programma
• Motiverend om met het beste talent te
kunnen werken
• Nadeel is Sense of belonging: bij wie
hoor je? (Clubgevoel)

• Bundelen van technisch kader voor
Honk of Softbal
• Uitwisseling kennis en plan van aanpak
voor de volledige afdeling

• Controle over de ontwikkeling en
kunnen hierop organiseren.
• Druk op technisch kader blijft
• Grote club heeft een aanzuigende
werking waardoor meer kader nodig is
• Grote club is aantrekkelijk voor kader
omdat er kansen zijn op alle niveaus

Bestuur &
Vrijwilligers

• Extra bestuurscapaciteit nodig omdat
het twee aparte verenigingen blijven
• Extra handjes nodig om A-lijn te
coördineren

• Extra bestuurscapaciteit nodig omdat
het twee aparte verenigingen blijven

•
•
•
•

Financieel

• Uitstraling trekt mogelijk meer
sponsoring/ donaties aan.
• Aanspraak doen op subsidies
• Extra regelcapaciteit en afspraken ten
aanzien van financiën

• Meer aantrekkingskracht voor
sponsoring/ donaties.
• Aanspraak doen op subsidies

•
•
•
•

Gemeente

• Alle vormen van samenwerken geeft
positief signaal af. Dit is bruikbaar.
• “Team Haarlem” is interessant voor
de gemeente
• Het blijven 2 kleine verenigingen en
dus beperkte slagkracht.

• Alle vormen van samenwerken/ ambitie
geeft positief signaal af. Dit is
bruikbaar.

• Krachten bundelen + meer slagkracht.
• Gemeente is meer bereid, welwillender
omdat de gebundelde ambitie past bij
“toekomst honk- en softbal in Haarlem”
• Gemeente stuurt aan op bundeling
krachten, zelf initiatief tonen geeft een
goede onderhandelingspositie

• Delen van de accommodatie levert
betere veldbezetting op

• Strak schema hanteren voor totale
vereniging waardoor we optimaal
gebruik maken van de accommodatie
• Mogelijk aanpassing nodig van de
accommodatie
• Minder veldgebruik = minder huur
• Veldligging versterkt gevoel 1 complex

• Eigen identiteit blijft behouden.
• Vergt aandacht om aansluiting te
houden. Samenwerking mag geen
verbijzondering zijn.
• Risico op verwateren contact tussen
honk- en softbal

• Nieuwe identiteit ontwikkelen.
• Nieuwe cultuur met behoud historie.
• Toewerken naar honk- en
softbalbolwerk in de regio
• Verlies oude identiteiten
• Sociaal-maatschappelijke ambities
kunnen gerealiseerd worden.

Accommodatie • Door samenwerking op de A-lijn kun

je efficiënter omgaan met de ruimte
• 1 locatie waar topsportkracht wordt
gebundeld kan aantrekkelijk zijn voor
publiek

Identiteit

• Eigen identiteit blijft behouden.
• Vergt aandacht om aansluiting te
houden. Samenwerking mag geen
verbijzondering zijn.
• Hoe zorg je dat je de rest van de club
zich verbonden voelt met de A-lijn?

Nieuwe energie trekt nwe mensen aan.
Grotere pool mensen om uit te vissen.
Bundelen van bestuur en vrijwilligers
Samenvoegen van taken waar
voorheen 2 mensen voor nodig waren

Aantrekkingskracht sponsors/ donaties.
Aanspraak doen op subsidies
Kosten kunnen worden gedeeld
Lagere veldhuur door efficiëntere
bezettingsgraad
• Beschikbare middelen kunnen
efficiënter worden ingezet

