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 Achtergrond  

 De jeugd van tegenwoordig 

 Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 

 Wat gaan we doen?  

 Oproep & kosten & next steps 
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Jeugdplan presentatie 



 Jeugd is de toekomst van de vereniging 

 Huidig ledenbestand statisch & vergrijst al jaren 

 Kaag doelstelling: bevorderen van plezier in de watersport 

 Kinderen binnenhalen mèt hun ouders 

 Focus is op zeilen (maar we vergeten roeien natuurlijk niet) 

 De jeugd komt slechts mondjesmaat vanzelf of via bestaande leden 

 

>> tijd voor actie! 

Waarom een jeugdplan? 
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Kids 0-12 jaar                        72 
Tieners 12-16 jaar                   56 
Jongeren 16-25 jaar                93 
Volwassenen 25-35 jaar         94 
Volwassenen 35-45 jaar         170 
Volwassenen 45-55 jaar         289 
Senior 55-65 jaar                    308 
Senior+ > 65 jaar - 75            240      
75-85                                      77 

Gemmidelde 
leeftijd rond de 

55 jaar… 



De jeugd van tegenwoordig… 
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.. Kinderen lijken verdacht veel  
op hun ouders.. 
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Maar er wordt wel degelijk gesport! 
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 Vaak gehoord: naast school, hockey, muziek, bijbaantje enz… is er wel 
tijd om ook nog te zeilen? 

 Wedstrijdzeilen (KO’s en verenigingen) hebben het veelal moeilijker, 
aantal leden loopt terug 

 “… Zeilen is te duur, ingewikkeld.. Zeker in deze tijd.. “ 

 Trend naar snellere, modernere watersporten (kitesurfen ed)   

 

 Meeste zeilscholen draaien met succes : zeilen is zomerkampsport 

 Sommige verenigingen trekken wel jeugd aan via de juiste aanpak 

 De Kaag heeft een uitstekende uitgangspositie 

Maar wil de jeugd nog wel zeilen? 
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 Jeugd en hun ouders uit onze regio enthousiasmeren 
voor de watersport om hen voor langere tijd aan 
onze vereniging te binden en op deze manier een 
bijdrage te leveren aan de continuiteit van De Kaag. 

 

 Zorg dragen dat De Kaag binnen watersportland en 
de (inter)nationale zeilwereld ook op termijn een rol 
van betekenis blijft spelen. 
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Doelstellingen Jeugdplan De Kaag 



1. We verlagen de zeildrempel 

2. We gaan samenwerken 

3. We maken er een “gewone sport” van 

4. We gaan met de Kaag weer het jeugdzeilcircuit in 
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Jeugdbeleid: wat gaan we doen? 



1. We verlagen de zeildrempel 

Infrastructuur op orde 

 Basis materiaal aanwezig: 
 boten, zwemvesten, pakken 

 Niet leden welkom: 
 pas lid worden na proeftijd 

 Schappelijke prijzen: 
 Jeugdlidmaatschap, trainingsbijdrage 

 Eén en tweemansboten 
 Optimist, RS Feva en ntb éénmansboot 

en Yngling 

 

 

Makkelijk te bereiken 
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HAVEN OOST <10 km fietsen van Warmond, 
Voorhout, Sassenheim, Noordwijk, Rijnsburg, 
Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp 



 Stapsgewijze opbouw jeugdboten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
18 optimisten  1e RS Feva gekocht  3 Ynglings via   
    stichting beschikbaar 
      2 extra gepland 2014 
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Jeugdvloot De Kaag 

Éénmansboot  
n.t.b. 

8-15 jaar 12-17 jaar 17-30 jaar 



2. We gaan samenwerken 

 1000 kids per jaar, grote aanwas cursisten 
w.v. 80% uit onze regio 

 

 Grote en diverse vloot jeugdboten 

 

 Bestand actieve & ervaren trainers 

 

 Wens om meer te doen aan 
wedstrijdzeilen & opleiding 

 

 Sterke opleidingstraditie en ervaring 

 

Mogelijkheden tot samenwerking 

-Enthousiaste zeilers kunnen doorstromen naar 
onze vereniging 
 
-Huur van materiaal laagseizoen 
 
-Uitwisseling van trainers 
 
-Deelname Kaagacademy woe-avond wedstrijden, 
speciale superkaagcup? 
 
- Gezamenlijke promotie richting scholen en 
andere sportverenigingen 
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Verkennende gesprekken zijn gevoerd – wil om samen te werken – overkoepelend support NPJ 



 Stap 1: laagdrempelig en goede infrastructuur opzetten door te 
investeren en dankzij samenwerking 
 

 Stap 2: “Zeilen door de week” 
Als je zeilen leuk vindt kan je elke woensdag of vrijdag na  
school naar Warmond komen om bij de Kaag te zeilen: 
 Vast programma – samen het water op 
 Begeleiding van trainers aanwezig 
 Opvang op de wal (ouders, wallers/jeugdcommissie) 
 Snack en drinken voor na afloop 
 Bij slecht weer alternatief programma 
 Jeugdhonk…. Chill! 
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3. We maken zeilen een “gewone” sport 
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Een jaar zeilen op De Kaag 

Zomer / schoolvakanties zeilen vanaf 
de Sociëteit & deelname elders 

Winterstop, stalling & 
onderhoud Warmond 

Najaar trainen 
vanuit Warmond 

weekend & 
weekdagen 

Voorjaar trainen 
vanaf Warmond 

weekend & 
weekdagen 



 De Kaag moet weer aansluiten bij het Combi circuit, 
te beginnen bij de Optimisten 

 Verenigingsboten inzetbaar ook buiten de Kaag; dit 
vereist begeleiding met trainer en volgboot 

 Deelname aan landelijke en internationale 
wedstrijden laat jeugd kennismaken met 
wedstrijdcircuit; te beginnen bij eigen Kaagweel! 

 De Kaag wordt weer gezien als leverancier van 
nieuwe generatie zeilers 
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4. Met de Kaag op stap 



 Investeren in… 
 Materiaal: jeugdboten, trailers, faciliteiten en kleding 
 Mensen: trainers op het water en begeleiding op de wal plus 

coaches mee naar uitwedstrijden 

 
 Communicatie aanpassen aan doelgroep… 

 Wervende website en ander materiaal 
 Gebruik facebook, twitter en middelen van morgen 
 Presentaties en promotie door jeugdleden en ouders 

 
 De deur open zetten voor nieuwe gezinnen… welcome!! 

 
 Aansluiting zoeken met Klasseorganisaties, zeilscholen en lokale 

partners zoals de Kaagacademy onder de vlag van het NPJ 
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Wat moeten we doen om  
dit plan te realiseren?  



 Trainers….. Ook via en met de Kaagacademy 

 Wallers/jeugdhonk & opvang 

 Welkom vaders en moeders 

 Support klasse organisaties / coordinatoren 

 Begeleiding naar uitwedstrijden 

 Opknappen en inrichten faciliteiten zoals jeugdhonk 

 Uitwerken jeugdbeleid, regels en afspraken 

 Communicatie, content, website e.d. 

 Promotie op scholen, sportclubs, gemeentes… 

 

Vrijwilligers … een oproep! 
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 Zeilzolder saneren, opruimen, stofzuigen, opfrissen.. 

 

 Jeugdhonk schoonmaken, inrichten, opfrissen 

 

 Materiaal inventariseren, opruimen, labellen 

 

 Gevonden kleren wassen, opruimen  
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Zondag 25 april grote opruimdag 



 2013: jeugdcommissie als denktank.. Input voor beleid 

 

 Toekomst jeugdcommissie: 

 Wal support bij trainingen en evenementen 

 Content site & kaagnieuws en andere communicatie 

 Evenementen, organisatie jeugdfeest 

 Draaiend houden jeugdhonk 

 Continue input voor jeugdbeleid 
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Jeugdcommissie vernieuwen 



 Geplande investering voornamelijk in materiaal: 
 Uitgangspunt: naar behoefte aanwas nieuwe jeugd met focus op 

lange termijn (stapsgewijs) 

 Budget indicatie:   
 RS Feva 2.500-5.000 

 Wedstrijd Optimist 1.500-3.000 

 Trailer 3 boten 1.500 

 Trainingen en activiteiten kosten neutraal (eigen bijdrage) 

 Budget voor promotie en communicatie 

 2014: Jeugd budget EUR 15.000 
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Financiele consequenties 
& jeugd budget 



Dank voor jullie bijdrage aan 
een groeiende & bloeiende  

Kaagjeugd 
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