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BELEIDSPLAN 2022 - 2027
KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVENSPORT BOND (KNDSB)
DEFINITIEF VERSIE 1.0 d.d. 24 januari 2022.
Een beleidsplan heeft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt. Het is een leidraad
en een vertaling in acties om die missie, visie en waarden vorm te geven in de komende jaren. Een
beleidsplan zal helpen om de veranderingen op een controleerbare wijze te plannen en door te voeren.
Ook wanneer de nood naar boven is gekomen dat een organisatie zich beter wil positioneren in de
samenleving, is het beleidsplan hierbij een hulp.
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1.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe doelstelling van de KNDSB van kracht. Deze is vastgelegd in
de statuten van de bond. De statuten zijn herzien per besluit van de Algemene Vergadering van 5
november 2021. In aanvulling daarop is het noodzakelijk een beleidsplan op te stellen op basis van de
huidige actualiteit voor een periode van 5 jaar 2022-2027. Het is een levend document waarbij te allen
tijde aanpassingen mogelijk zijn op grond van besluitvorming door de Algemene Vergadering van de
KNDSB.

2.

Missie

Het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de organisatie daarin.
Het is een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen (bestuur en leden), dat een verwachting
geeft van de voor de organisatie relevante toekomst met daarin een goede positie van leden met een
auditieve beperking.

3.

Doelstelling

De bond stelt zich ten doel:
a)

Het verzamelen en verspreiden van kennis over en ervaring met de omgang met mensen met
een auditieve beperking in de sport en sport voor mensen met een auditieve beperking in het
algemeen;

b) Het selecteren van sporters en organiseren van nationale trainingen voor sporters met een
auditieve beperking die in aanmerking komen voor deelname aan internationale wedstrijden en
kampioenschappen voor sporters met een auditieve beperking en Deaflympics en het verzorgen
van de uitzending van geselecteerde sporters naar internationale wedstrijden en
kampioenschappen voor sporters met een auditieve beperking en Deaflympics;
c)

De bond heeft niet tot doelstelling het maken van winst en

d) Het verrichten van al wat in de ruimste zin bijdraagt aan de onder a., b. en c. genoemde doelen.
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4.

Samenwerking

Voor wat betreft het vergaren van kennis en het zich ontwikkelen als Kenniscentrum voor de Dovensport
zal samenwerking worden uitgebouwd met het NOC-NSF (gedelegeerd lidmaatschap), Gehandicapten
Sport Nederland (GSN) en de reguliere sportbonden, alwaar per 1 januari 2022 de sporters met een
auditieve beperking zijn aangesloten ter uitoefening van hun sport met reguliere deelname aan de
verschillende competities. Het betreft de sporten onder andere: Atletiek, Badminton, Bowling, Golf, Judo,
Schaken, Schieten, Tennis, Voetbal (veld en zaal), Volleybal, Wielrennen en Zwemmen.
Teneinde sterk betrokken te zijn en te blijven is de KNDSB aangesloten bij de EDSO (European Deaf Sports
Organisation), ICSD (International Committee of Sports for the Deaf), WDGF (World Deaf Golf Federation)
en ICCD (International Chess Committee of the Deaf). De jaarcongressen worden in beginsel altijd
bijgewoond.

5.

Activiteiten

De activiteiten van de KNDSB richten zich op zoveel als mogelijk het bevorderen van deelname aan
internationale sportevenementen, dit kunnen zijn in elk geval Europese Kampioenschappen,
Wereldkampioenschappen en de Deaflympics. Hieronder vallen tevens de voorbereidingstoernooien om
eindronden met uiteindelijke kwalificatie te bereiken. Uitzending van de vertegenwoordigende sporters en
teams naar internationale wedstrijden, kampioenschappen en de Deaflympics zal plaatsvinden in
samenwerking met diverse buitenlandse organisaties. Ontwikkelingen in de dovensport zo breed mogelijk
communiceren en het plegen van een goede promotie. Borging van integratie en organisatie KNDSB voor
de toekomst op basis van vertrouwen van haar leden. Het continueren van de lidmaatschappen van de
internationale organisaties (zie Samenwerking) en deelname aan bijeenkomsten, congressen en zo mogelijk
met bestuurlijke vertegenwoordiging.
Ter ondersteuning van de activiteiten kan het bestuur van de KNDSB permanente Commissies instellen voor
het uitoefenen van bepaalde taken. Deze commissies staan onder toezicht van het Bondsbestuur. Voor de
overige taken kan het Bondsbestuur telkens tijdelijke werkgroepen instellen.
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6.

Organisatie

Voor de uitvoering van activiteiten is van belang:
•

Continuïteit in het bestuurlijk kader (6-7 leden);

•

Voldoende overige vrijwilligers ter ondersteuning van activiteiten in welke vorm dan ook;

•

Kwaliteit van de organisatie van de sport nu en in de toekomst, communicatie via sociale media
en het bereiken van de Community met hulpmiddelen

•

Voldoende

beschikbaarheid

van

gekwalificeerde

(assistent)trainers

en

teammanagers
7.

Commissies

De volgende commissies zijn ingesteld:

a.

Commissie Normen en Limieten

Deze commissie adviseert het Bondsbestuur over de beoordeling van de kwalificatienormen en de
deelname aan Deaflympics en de Wereld- en Europese Kampioenschappen. Daarbij wordt gekeken naar
de kwaliteiten voor het team op teamniveau (gekwalificeerd) en bij de individuele sporten op het niveau
van de sporters. De uitwerking de taakstelling van deze commissie is vastgelegd in het Handboek Normen
en Limieten. Daarin wordt o.a. opgenomen:
•

Beoordelen wie er internationaal kunnen worden uitgezonden.

Het Bondsbestuur beslist uiteindelijk over de uitzending van de teams en individuele sporters. Daarin
wordt ook gekeken naar de financiële haalbaarheid op basis van voldoende financiële middelen binnen
een sluitend evenementbegroting.
b.

Commissie Fonds- en Sponsorwerving

Deze commissie is ingesteld om, op basis van een goede marketing en promotie, algehele financiële
middelen te generen om de doelstellingen van de KNDSB voor deelname aan internationale activiteiten
een financiële impuls te geven zonder onderscheid te maken in welke sport het betreft.
c.

Kascommissie

Deze commissie is ingesteld om de begroting en jaarrekening van de bond te beoordelen en een
verklaring op te stellen voor de Algemene Vergadering teneinde decharge te verlenen voor het financieel
beheer door de penningmeester en het financieel beleid van het Bondsbestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 24-06-2022
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