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Waar liggen de kansen?

Groeiambitie



Er is veel gebeurd sinds september 2017

1. Overleg 25 september
o Toelichting groeiambities door Hans van der Hoek

o Presentatie Ingrid Sijstermans

2. Subsidie breedtesport tbv jeugdwerving

3. Onderzoek door Wouter en Ron

4. Wervingscommissie aan de slag
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Belangrijkste resultaten onderzoek

Deel 1/3



Samenstelling ledenbestand
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Wijk Leden
Pupillen & 
aspiranten

Haarlemmerhoutkwartier 4 1
Zijlwegkwartier 8 2
Houtvaartkwartier 14 5
Duinwijk 6 2
Transvaalwijk 17 8
Indischewijk 27 7
Ter Kleefkwartier 87 30
Te Zaanenkwartier 24 8
Vogelenwijk 2 1
Delftwijk 2 1
Vondelkwartier 9 2
Overig 61 4
Totaal 261 71



Groei prognose
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Wijk
Inwoners 
5 t/m 14

pupillen & 
aspiranten

per 1000 
5 t/m 14 
jarigen

Wijk 
groei 
2022

Jeugdleden 
Groei

Haarlemmerhoutkwartier 1,500 1 0.7 3.8% 0.0
Zijlwegkwartier 907 2 2.2 4.7% 0.1
Houtvaartkwartier 1,091 5 4.6 2.7% 0.1
Duinwijk 735 2 2.7 -3.5% -0.1
Transvaalwijk 788 8 10.2 8.8% 0.7
Indischewijk 1,178 7 5.9 5.7% 0.4
Ter Kleefkwartier 2,089 30 14.4 3.2% 1.0
Te Zaanenkwartier 1,219 8 6.6 0.5% 0.0
Vogelenwijk 724 1 1.4 -5.0% 0.0
Delftwijk 387 1 2.6 -5.7% -0.1
Vondelkwartier 767 1 1.3 1.3% 0.0
Totaal 11,385 66 5.8 2.3% 2.2



Stroming analyse
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Stroming analyse
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KNKV SAMR BSR model
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KNKV SAMR BSR model
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KNKV SAMR BSR model

• We zijn vitaler t.o.v. de korfbalbond

• Wijken niet sterk af van onze omgeving

• Ten op zicht van Nederland zijn we meer “vitaal” en hebben minder 
leden die op zekerheid gefocust zijn

• Relatief grote groep leden met hogere opleiding

• Ten opzichte van Nederland en Korfbal bond gemiddeld goede 
inkomenspositie
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KNKV SAMR BSR model

• Voor de werving is goed om te weten dat we afwijken van het 
gemiddelde. Voor ieder groep heb je een aparte ideale communicatie 
We kunnen nu meer rekening houden met wie we zijn.

• SAMR toolkit toepassen

• Weten waar het kader gemiddeld afwijkt van het leden bestand

• Ieder kaderlid kan kijken wat zijn SAMR score is en hier als hij dat wil 
rekening mee houden 
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KNKV SAMR BSR model

Huidige leden
Look-a-likes KNKV
Look-a-likes Haarlem



Algemene werving

Welke versterking is mogelijk in

- website/clubkrant/nieuwsbrief/facebook, free publicity

- Wervende houding kaderleden en individuele leden

- Welkomstprocedure en aanmelding

Welke algemene wervingacties zijn interessant:

- Gericht folderen in wijken en buurten

- Social media

- Acties bij (hoge) scholen
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Doelgroepen matrix 1/5
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Doelgroepen matrix 2/5
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Doelgroepen matrix 3/5
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Doelgroepen matrix 4/5
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Doelgroepen matrix 5/5



Werving strategie jeugd

Deel 2/3
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Werving jeugd 1/2
• Uit cijfers van het KNKV blijkt dat we het in vergelijking met verenigingen met gelijke omvang 

goed doen.
• In totaal heeft HKC Haarlem 66 pupillen en aspiranten, waarvan 56 in Haarlem Noord.
• Uit het SAMR onderzoek komt naar voren in welke wijken, buurten en postcodegebieden de 

grootste kansen liggen.
• In Haarlem Noord zijn dat voor Terkleefkwartier en de Indische Wijk.
• Gezien ons netwerk liggen de kansen voor bij De Cirkel, De Ark en De Wilgenhoek.

Cijfermatige onderbouwing werving jeugd 

Hoewel niet zo groot als bijvoorbeeld voetbal is korfbal een belangrijke Nederlandse sport die met haar gemengde karakter ook een  belangrijk bijdrage levert 

aan de psychosociale ontwikkeling van de jeugdspelers. Uit de cijfers van het KNKV blijkt dat we het in vergelijking met verenigingen met gelijke omvang 

goed doen. Zo zijn we sinds 2013 met 9% gegroeid. Om te zoeken naar groeikansen heeft het KNKV SAMR ingeschakeld dat met behulp van een big data 

analyse onderzocht heeft in  welke buurten gezinnen wonen die zich verhoudingsgewijs het meest thuis voelen bij korfbal en bij onze vereniging. Omdat 

schoolkorfbal een belangrijke ingang is om jeugdleden te werven  hebben HKC leden met een onderzoekservaring gekeken in welke scholen en wijken wij de 

meeste mogelijkheden zien. Onderstaande tabel vat de onderzoeksresultaten samen die we desgevraagd nader toelichten.  

Wij in Haarlem Noord exclusief Spaarn-
dam 

Aantrekke-
lijkheid 
wijk in 

Noord vol-
gens SAMR 

analyse 

kinderen 
5 t/m 14  als  
benadering 
basisschool-
jeugd groei 

To-
taal 
leden 

pupillen 
aspiran-
ten* 

scholen in Noord waar 
we werven op basis van 
verdeling tussen korfbal-
clubs 

geschat aantal leer-
lingen 

  2017 2022      

Transvaalwijk 3 788 857 8,8% 17 8     

Indischewijk 2 1.178 1245 5,7% 27 7 Vrije School de Cirkel 1000 

Ter Kleefkwartier 
1 

2.089 2156 3,2% 87 30 
De Ark, De Wilgenhoek 
,Ter Cleeff 800 

Te Zaanenkwartier 4 1.219 1225 0,5% 24 8 De Zonnewijzer 500 

Vogelenwijk 7 724 688 -5,0% 2 1    
Delftwijk 5 387 365 -5,7% 2 1     

Vondelkwartier 6 767 777 1,3% 2 1     

         

In totaal heeft HKC Haarlem 66 pupillen en aspiranten waar 56 in Haarlem Noord 

Uit het SAMR big data onderzoek komt naar voren in precies welke wijken,  buurten en zescijferige postcodegebieden we de grootste kans hebben om kin-

deren te interesseren voor korfbal bij HKC Haarlem.  In Haarlem Noord zijn dat vooral het Terkleefkwartier en de Indische Wijk. In deze wijken zit veel basis-

schooljeugd die ook in de komende jaren in omvang toeneemt. Het aantal (jeugd)leden laat zien dat er potentieel is maar ook ruimte voor uitbreiding. Sa-

men met SSK is onze inschatting dat ook gezien ons netwerk vooral bij De Cirkel, De Ark en De Wilgenhoek onze grootste kansen liggen.  
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Werving jeugd 2/2

• Alle scholen laten groei zien
• De procenten geven aan hoeveel leden we zouden krijgen als we x% zouden realiseren
• Groen zijn de scholen die volgens de jeugdcommissie kansrijk zijn
• Op basis van aantallen zijn Peppe en Molenwiek interessant. Er wonen 6 HKC’ers in de 

buurt. Ook interessant omdat er plannen zijn om in Zuid-west te werven.
• In welke maten kunnen HKC’ers die in het basisonderwijs werken ingeschakeld worden?

Overzicht basischolen van HKC en leden aantallen (nieuw) 

 

Hierboven zijn de scholen vermeld die officieel onder HKC vallen. Al de scholen laten een groei in leerlingen en dus 
ook potentiële nieuwe leden zien. De procenten 1 t/m 10 geven aan hoeveel leden we zouden krijjgen als we x 
procent leden kunnen realiseren.            
Groen zijn de scholen die volgens de schoolkorfbalcommissie kansrijk zijn omdat er goede contacten zijn         
Uitgerekend is bij welk percentage leerlingen dat gaat korfballen bij ons hoeveel leden we hebben         
Voor een gerichte werving is interessant:             
Op de volgende schollen hebben we 1 tot f2 leerlingen 

dreefschool, vondelschool. Bavinckschool 

zuidwester,aloyisiusschool. st josephschool  

de hoeksteen de beatrix de dolfijn,konigin emmaschool 

 

   

   
* op basis van de aantallen zijn de peppe en de molenwiek toch nog intersssant.  Er wonen 6 hkc'er in de buurt van de Molenwiek in Molenwijk. Met name de Peppe 

 is intersant omdat er plannen zijn om in Zuid-west ter werven.   
    

* in welke mate kunnen HKCér die in het basisonderwijs werken ingeschakeld worden, ook eventueel op andere scholen in de stad: wie zijn dat 
    

*voorstel inchatting maken wat het wervingspotentieel op ander scholen in het wervingsgebied: reclame via omweg. Werkt Svenja niet op de St Bavo school. 
      

 



Conclusies

Deel 3/3



Conclusies

• Er liggen concrete kansen voor de werving

• In west Haarlem en in de buurten waar onze ‘look-alikes’ 
wonen kunnen we gericht ledenwervinsgsacties zetten. 

• We kunnen  de kans op succes vergroten door:
• Het  SAMR profiel van onze kaderleden kaart te brengen

• Vooraf expliciet stil bij iedere doelgroep stil ter  te staan bij de 
conclusies uit de wervingsmatrix

• Bij leden een wervingsgerichte houding stimuleren 

• Uit alle suggesties een beperkt aantal acties te kiezen en 
deze perfect uit te voeren
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