
 

CHALLENGE AVOND 1 
 
Thema: Van rode naar zwarte cijfers (Financiën) 
Datum:  Donderdag 17 oktober 19:30 - 22:00  
Locatie: HC Feijenoord | Buitendijk 100c, 3087 XC Rotterdam 
 
Tijdens de eerste avond bepalen we de waardepropositie van jouw vereniging. We gaan op 
zoek naar een verdienmodel en maken inzichtelijk wat voor jouw vereniging de status van de 
diensten zijn. Dit doen we aan de hand van het BCG-Matrix. Op basis hiervan bepalen we:  

- De dogs: diensten waar niemand meer op zit te wachten maar die wel veel tijd vragen 

- De cash-cow: diensten waar de meeste contributie uit wordt gehaald maar die niet 
meer zo hard groeien 

- De stars: zijn er nieuwe mogelijkheden in de markt waar de concurrentie (nog) laag is 
en de groeimogelijkheden hoog? 

- De question marks: diensten waar de toekomst (nog) niet zeker van is. Het 
marktaandeel is hier laag en mogelijk is er veel concurrentie  

 
Verloop avond 
De avond wordt gehouden bij HC Feijenoord. Deze vereniging uit Rotterdam-Zuid, die sinds 
2017 een gloednieuwe accommodatie heeft in IJsselmonde, dient ook als praktijkcasus. We 
brengen de uitdaging van deze vereniging in beeld. Achter de passie van de bestuurders 
leggen we de cijfers bloot en gaan we op zoek naar de kansen en bedreigingen op basis van 
de BCG-Matrix. We laten zien welk noodplan vooraf is bedacht door HC Feijenoord en aan 
welke knoppen je kunt draaien om je exploitatie gezond te houden.  
     Na de praktijkcasus gaan we aan de slag om de BCG-Matrix voor een andere deelnemende 
vereniging in te vullen. Op basis van de exploitatie van de club denken deelnemers na over 
hoe ze de inkomsten kunnen verhogen, kosten kunnen minimaliseren en groei kunnen 
realiseren. Dit presenteren clubs vervolgens aan elkaar.  
 
Aan het einde van de avond vullen deelnemers de BCG-Matrix in voor hun eigen club. Hieraan 
koppelen ze gelijk acties die ze daarna direct kunnen uitvoeren. Vervolgens bespreken we 
gezamenlijk bepaalde actuele vraagstukken, zoals:  
 

- Tot hoever kan ik de contributie verhogen en hoe creëer ik draagvlak bij mijn leden? 

- Tot hoever kan ik in de kosten snijden en hoe creëer ik draagvlak bij mijn overige 
bestuursleden? 

- Als de focus op de diensten verschuift, hoe bewaak ik dan de kernwaarden en de 
cultuur? 

- Welke fondsen en bedrijven kunnen helpen bij je nieuwe koers? 

- Welke partners betrek je? 
 
 
 
 


