
Promotieplan HK Waasmunster versie 2022-2023 
 

 

 

Promotieplan HK Waasmunster (357) 2022-2023 

 

 

1 Visie en doelstellingen 

HK Waasmunster stelt zich tot doel, de handbalsport te promoten, zowel 

lokaal als regionaal. Dit gebeurd door via eigen website, de activiteiten onder 

de aandacht te brengen. Verder wordt aandacht geschonken aan door de 

gemeentelijke sportdienst georganiseerde activiteiten, waarbij handbal een 

vast onderdeel vormt.  

De instroom van jeugdspelers bij HK Waasmunster wordt hoofdzakelijk 

bewerkstelligd door samenwerking met de lokale lagere scholen. Vanaf 3e en 

4e leerjaar worden er jaarlijks diverse activiteiten gepland, waaruit de 

grootste vorm van recrutering wordt gerealiseerd. 

 

2 Organigram 

De sporttechnisch jeugdcoördinator (STC) staat in, samen met de 

promotieverantwoordelijk (PV), voor het opstellen en uitwerken van de 

activiteiten zoals: 

•  samenwerking met scholen  

• het deelnemen aan door de lokale sportdienst georganiseerde 

initiatieven  

Voor de praktische uitvoering van de promotieactiviteiten wordt een beroep 

gedaan op eigen jeugdtrainers en spelers, dit onder leiding van de STC. De 

administratieve jeugdcoördinator zorgt voor de praktische zaken zoals o.a. 

zaalhuur en flyers.  

 

3 Promotie-activiteiten 2022-2023  

Jaarlijks worden er door de PV een aantal terugkerende activiteiten gepland 

die, enerzijds betrekking hebben tot ledenwerving, anderzijds tot doel hebben 

de handbalsport te promoten. Zo zijn er door de club zelf georganiseerde 

activiteiten of wordt er medewerking verleend aan: 
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• jaarlijkse door gemeentelijke sportraad georganiseerde sportkampen: 

o april:  jeugdsportdagen, gevolgd door:   

o tornooi voor niet aangeslotenen  

o eind augustus; Ravottersweek 

o september: maand van de sportclub 

o oktober: Sportacademie in de scholen   

• gratis bijwonen van wedstrijden senioren voor ouders jeugdspelers 

• handbal voor ‘moeders’ 

• ouders van jeugdspelers stimuleren tot tafelofficial of 

(jeugd)teambegeleider 

• HKW familie handbaldag 

• Vanaf januari 2022 wordt er gestart met een Multimoveprogramma, dit 

in samenwerking met onze zusterclub DHC Waasmunster. 

 

4 Evaluatie van de promotie-activiteiten  

Bedoeling is om met het opzetten van promotie-activiteiten, een certitude te 

ontwikkelen, wetende dat deze meermaals moeten worden uitgevoerd 

alvorens efficiënt te zijn. Beter een jaarlijks weerkerend initiatief dan een 

eenmalige campagne.   

5 Communicatie. 

Via FB-pagina, website, flyers, gemeentelijk infoblad en lokale sportdienst, 

worden de nieuwe activiteiten aangekondigd. De opvolging van de activiteiten 

wordt verder bestendigd door de deelnemers (ouders) een flyer te bezorgen 

met de nodige aandacht voor de eigen clubwerking.  

 

6 Dropout 

Het dropout-fenomeen wordt aangepakt op diverse wijzen. Naast de 

aandacht voor klassieke korte-termijn drop out bij pas gerecruteerden, wordt 

er ook aandacht besteed aan dit fenomeen bij de leeftijdscategoriën J14 tot 

senioren. Twee maal per seizoen wordt met de STC overleg gepleegd 

betreffende drop out. De betrokken spelers (ouders) worden tussentijds  

gecontacteerd. Indien deze te kennen geven dat hun zoon niet verder actief 

meer wenst deel te nemen, worden zij voor het volgend seizoen 

uitgeschreven. Elk nieuw lid wordt in eerste instantie aanzien als speler 

maar kan op lange termijn beschouwd worden als potentieel bestuurslid, 

sponsor of symphatisant m.a.w.  iemand die de handbalsport genegen blijft. 

Zo wordt er aandacht besteed aan de jaarlijkse ‘terugkomwedstrijd’ tussen 

oud-spelers.  Vanuit deze filosofie trachten we het drop-out-effect tot een 

positief element te herleiden. Een exitprocedure zal worden opgesteld, 

waarbij elk ontslag, zowel om sportieve- als exta-sportieve reden, wordt 

omschreven en behandeld binnen de sportieve cel. 
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7 Samenwerking met organisaties 

Zowel met de lokale sportdienst alsook diverse schoolsportorganisaties 

bestaat er regelmatig contact. Via medewerking van de club aan de door de 

instanties georganiseerde activiteiten of vice versa, wordt dit contact 

bestendigd.  

 

8 Draaiboek 

Gezien de activiteiten een routinematig verloop kennen, wordt een draaiboek 

niet als een primaire vereiste aanzien. Enkel mocht er zich een wijzigingen 

voordoen (vb andere betrokken jeugdtrainers) is het wel handig een 

draaiboek te voorzien.  


