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Palenplan op hoofdlijnen

De palengroep
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“een cadeau aan de stad”
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Wat hebben we gedaan
• Plaatsen vaste korfbalpalen op schoolpleinen.
• Feestelijke onthulling.
• Direct daarna: trainingen tijdens de gymles.
Er zijn 43 basisscholen in Deventer – hiervan
doen er 39 mee. Een score van 90%.
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Doel: de jeugd in beweging!
[nevendoel: PR-stunt]
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Middel: ga naar de kinderen toe!
Maak gebruik van het plein en de gymles.
Sluit aan bij de organisatie die er al is: de school
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Een blijvende voorziening
• Paal, hufterproof, zichtbaar, staat er
schoolgeneraties lang!
• De school kan op eigen kracht verder: clinics
“train the teacher” (3x met veel succes
gehouden, 40 leerkrachten bereikt - Dolf
Nijbroek)
• De Deventer schoolpleinen zijn openbaar: de
palen zijn ook voor spel & ontmoeting na
schooltijd voor kinderen in de buurt (wijkaanpak)!
6

3

20-4-2012

De palen:
•
•
•
•

4 meter: 1,25 in beton de grond in.
Niet te tillen. Gegalvaniseerd, poedercoating.
Bestand tegen 240 kg aan hangjongeren.
Diameter korf > 10 cm.
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Hoe lukte het?
• De school totaal ontzorgen, wij doen alles, zij doen niks
• Eén aanspreekpunt (aanmelding – plaatsen – onthulling –
clinics – PR via schoolkrant en website school)
• Een zichtbare voorziening: leuk voor de sponsors (35 x)
• Samenwerking met:
– KNKV
– Sportbedrijf Deventer (combinatiefuncties = vakdocenten
BO primair onderwijs)
– Gemeente (toestemming, subsidie, onthullen)
– Scholen
– Bedrijfsleven (MKB; sponsoring in geld, transport, opslag
en plaatsen van de palen, ballen)
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Sponsoring & financiën
• BSO, Rabo coöperatiefonds, gemeente, Lions,
KNKV: tussen € 1.500 en € 3.000
• Trimploeg, selectie bijdragen (draagvlak)
• > 30 bedrijven: tussen € 50 en € 500
• In natura: ballen, plaatsen 39 palen!, transport
& opslag, etc.
• Totale kosten € 30.000, totale baten € 27.000
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Wie deden het?
bestuur

projectgroep

financiën

techniek
logistiek

PR

scholen

korfbal

KNKV
Sportbedrijf
Deventer

onthulploeg
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Wat kwam er op ons pad?
• Verzoek speciaal onderwijs: G-korfbal tak…
• Middelbare school: clinic Internationale
Schakelklas (vluchtelingen kinderen)
• Cruijff Court: “Rivierenwijk beweegt!”
• Clinic en oefenwedstrijd Nederlands team 3
september:

Devinco / KVZ – Nederland: 8-36
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Topsport ontmoet breedtesport!
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Voorbeeldproject
• Plan aan ruim 20 clubs opgestuurd
• Drie verenigingen in de regio pakken het op
(Overschotje, KVZ, DVO)
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Dilemma’s
• Eerst het geld, of eerst het aanbod aan de
scholen?
• Meerjaren aanpak, of in één keer?
• Betrokkenheid leden (in ‘t begin klein houden;
groeimodel)?
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Niet gelukt…
• Jantje Beton, VSB fonds, Cruijff Courts,
Krajicek Foundation, Oranje Fonds, etc.
• Korfbal als nascholing op de PABO in Deventer
• Opkomst “train the teacher” kon beter
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Resultaten
• 5.000 kinderen weten wat korfballen is.
• PR voor de vereniging: dit leidt binnen de club
tot ENERGIE en ELAN (RTV Oost;
sportmagazines, sportwebsites, kranten, huisaan-huis bladen)
• 40 leden erbij
• 2e kunstgrasveld
• Financieel neutraal
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The triple…
• Vrijwilligersprijs gemeente Deventer
• Sportstimuleringsprijs Deventer Sportbedrijf
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Tips!
• Kleine projectgroep
• Bestuur op afstand
• Besteed zorg aan brochures, communicatie
naar scholen e.d.: de 1e klap moet raak zijn
• Ontzorg de scholen en maak dat direct helder!
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Meer informatie?
voorzitter@devinco.nl
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