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Waarom de nieuwsbrief?
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de NHB. Op basis van opmerkingen van lezers is een aantal
zaken aangepast. Dit zullen we blijven doen, want de nieuwsbrief is bedoeld als
informatievoorziening richting verenigingen en leden van de NHB. Wij willen met deze
nieuwsbrief u sneller kunnen voorzien van informatie, antwoord geven op vragen en zorgen dat
we met elkaar het werk kunnen doen om de handboogsport te laten groeien en bloeien. Vanaf
oktober verschijnt de nieuwsbrief iedere eerste vrijdag van de maand. Houd daarnaast ook
vooral de website en sociale media accounts in de gaten. En Handboogmagazine, die deze
maand bij u op de deurmat valt.
Vragen? Input? Iets voor de nieuwsbrief? Een reactie? Laat het vooral weten!
Arnoud Strijbis, Directeur Nederlandse Handboogbond: arnoudstrijbis@handboogsport.nl
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Grote enquête onder handboogverenigingen staat open: vul in
De enquête onder handboogverenigingen is in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd. Om
hiertoe te komen hebben we de samenwerking met NOC*NSF opgezocht. Dit heeft geleid tot
aansluiting van de NHB bij het initiatief van de sportaanbiedersmonitor en sportkadermonitor.
De resultaten uit deze monitoren zijn voor zowel de NHB als NOC*NSF bruikbaar. Zo willen wij de
uitkomsten van de enquête gebruiken om de dienstverlening naar verenigingen te versterken.
Op basis van de uitkomsten komen wij met een concreet palet aan wat verenigingen van de NHB
kunnen en mogen verwachten. Bovendien zullen wij ons specifieke opmerkingen ter harte
nemen. Uitkomsten van de enquête communiceren we dus ook naar u terug.
Als vereniging vul je de quick scans in en word je daarna één keer per kwartaal benaderd om de
meting in te vullen. Zo kun je zien wat de veranderingen zijn die jouw vereniging doormaakt op
het gebied van onder andere beleid en cultuur of de mate van openheid.
De website Clubmetingen.nl geeft je inzicht in je eigen sportclub. Er zijn 2 quick scans in te vullen,
Basis op orde & Open en ondernemend en daarnaast verschillende vragen per thema.
De voordelen voor jouw sportvereniging zijn:

●
●
●
●

Binnen 15 minuten heb je inzicht in hoeverre de basis van jouw vereniging op orde is.
Binnen 10 minuten zie je hoe open en ondernemend jouw vereniging is.
Zie hoe jouw sportclub scoort ten opzichte van andere vereniging in Nederland.
Jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen/vorderingen van je vereniging.

Graag vragen wij alle verenigingen de Clubmeting in te vullen. Dit kost u tijd, maar levert ons
allen nog veel meer op. De enquête is te vinden via h
 ttp://www.clubmetingen.n
l
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Gezocht: nieuwe leden voor een academisch onderzoek
Heel vaak wordt gezegd dat handboogschieten een uitstekende sport is om je mentaal beter te
voelen. De handboogsport zou dan ook een sport zijn die goed is voor mensen die kampen met
burn-outklachten, vormen van autismeof mensen die op een andere wijze mentale problemen
hebben. Daarom slaan de organisator van het WK 2019 (The Organizing Connection), de Tilburg
University (TU) en de NHB de handen ineen. De NHB zoekt verenigingen die nieuwe leden of
potentiële leden willen laten meedoen met een enquête. De TU maakt vragenlijsten, zorgt voor
analyses en doet onderzoek. De WK-organisatie zorgt voor een goed podium om de
onderzoeksresultaten te presenteren.
Wij zoeken beginnende schutters van minimaal 15 jaar die bij aanmelding of bij begin van de
beginnerscursus én na 3 maanden een vragenlijst willen invullen. Dit kan zowel digitaal als op
papier, afhankelijk van hoe de vereniging het kan aanbieden. Uiteraard moeten zij willen en
vooraf toestemming geven voor deelname.
VRAAG: Welke verenigingen hebben beginnersgroepen die bijna gaan starten of die net zijn
gestart en willen ons hierbij helpen?
Laat het weten via i nfo@handboogsport.nl met als onderwerp ‘onderzoek’

Trainersopleidingen HBT-3 bijna vol, meedoen kan nog ...
Op zaterdag 22 september start de opleiding tot verenigingstrainer (HBT3). Deze opleiding zit
bijna vol, maar meedoen kan nog … De HBT 3-opleiding telt in totaal tien cursusdagen (inclusief
examendag in juni) en wordt op verschillende locaties in Nederland georganiseerd.
Alle informatie over deze opleidingen vindt u op https://www.handboogbond.nl/opleidingen/ en
via de inschrijfpagina op de website www.sportopleidingen.nl van onze partner in opleidingen, de
Academie voor Sportkader.

Inschrijving HBT-2 2019 geopend
De inschrijving voor de HBT-2 opleiding, die start in januari 2019, is geopend. Deze opleiding van
4 zaterdagen wordt gehouden in Eindhoven.
In september 2019 start er weer een HBT-2-opleiding. Bij voldoende animo wordt deze opleiding
gehouden in de noordelijke helft van het land.
Direct aanmelden voor de opleidingen tot handboogtrainer kan
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen?zoekopdracht=handboogtrainer

via

de

link:

Bij interesse in deze of andere opleidingen, zoals trainer traditioneel, of wanneer een of meerdere
verenigingen zelf een opleiding willen huisvesten, kan contact worden opgenomen met
info@handboogsport.nl o.v.v. opleidingen.
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Nieuwe vereniging aangesloten bij de NHB
Per 1 augustus heten wij weer een nieuwe handboogvereniging welkom. Handboogvereniging De
Veerkracht te Coevorden heeft zich aangesloten bij de NHB. De Veerkracht valt onder de regio
103 en rayon 1. De gegevens zijn:
HBV De Veerkracht
Euregioweg 3
7742 PV Coevorden
http://www.de-veerkracht.nl/
Contactpersoon is Astrid Beekelaar, te bereiken via s ecretaris@de-veerkracht.nl
De vereniging is samen met de gemeente bezig om een nieuwe buitenaccommodatie aan te
leggen in Coevorden. Daarnaast heeft de vereniging al actief contact gezocht met omliggende
verenigingen om samen te werken. Zo blijkt er bij zowel De Veerkracht als bij Robin Hood in
Steenwijk een vraag naar de trainersopleiding te bestaan. Als er ook bij andere verenigingen in
Noord-Nederland geïnteresseerden in de HBT2-opleiding zijn, is het goed mogelijk dat in het
najaar van 2019 de opleiding in Noord-Nederland wordt georganiseerd.

Contract programmamanager topsport Willem van de Worp verlengd
Het contract van programmamanager topsport Willem van de Worp is verlengd t/m 30
september 2020, de einddatum van de lopende Olympische cyclus. De samenwerking van Willem
met de verschillende geledingen binnen de handboogsport bevalt uitstekend. In gesprekken is
duidelijk geworden dat van beide kanten de wil en het enthousiasme aanwezig is om door te
gaan met de werkzaamheden en blijft Willem in ieder geval tot en met september 2020.
Voor allerhande vragen over selectieprocedures, beleid ten aanzien van de Olympische selectie,
compound selectie, talentontwikkeling of andere zaken die met topsport te maken hebben, kunt u
blijven richten aan Willem via willemvandeworp@handboogsport.nl
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Samen maken we de handboogsport groot: mensen gezocht
Met z’n allen doen we heel veel mooie dingen voor de handboogsport. Op heel veel plekken zijn
veel mensen actief aan de slag. Omdat ook de handboogsport zich steeds verder ontwikkelt en
vernieuwt, hebben we mensen nodig om iedereen met plezier te laten schieten met pijl en boog.
Hieronder een overzicht van werkzaamheden waar we graag mensen voor zoeken. Soms nieuwe
taken, soms omdat er iemand mee stopt, soms omdat er iemand bij moet die ons helpt om de
ambities waar te maken.
Wij zijn op zoek naar:
● Toppers (in spé) voor sociale media, interviews, scoreverwerking bij evenementen
● Evenementencoördinatoren NHB-evenementen
● Coördinator nationale ranglijst
● Mede-coördinatoren Jeugdfita wedstrijdenreeks
● Actievelingen in rayon 4
Toelichting bij deze functies staat hieronder en op www.handboogsport.nl. Voor meer informatie kun je
altijd contact opnemen met het bondsbureau; telefonisch of i nfo@handboogsport.nl
Gezocht: toppers voor organiseren evenementen en communicatie
Binnen de handboogsport organiseren we vele evenementen en wedstrijden. Hiervoor zijn altijd
vele handjes nodig. Dat mensen zich vrijwillig of tegen een kleine vergoeding inzetten, vinden wij
geweldig.
Ben jij of ken jij een communicatietalent met een passie voor sport, in het bijzonder de
handboogsport, dan zijn we op zoek naar jou! Binnen de Nederlandse handboogsport zijn we op
zoek naar een leuke groep evenement vrijwilligers die graag hun steentje bijdraagt in de
communicatie en organisatie van evenementen, communicatie rond allerhande evenementen en
meer! Samen zorgen we dan voor bijvoorbeeld geweldige nationale kampioenschappen en
wedstrijden in de Lowlands Shootout serie. Ook zien we graag mensen die verslag doen van
allerlei andere disciplines.
Zou jij:
● Graag de scoreverwerking willen doen tijdens evenementen?
● Graag interviews doen met schutters, coaches en anderen bij wedstrijden?
● Graag content voor sociale media willen produceren?
● Graag artikelen maken over verschillende disciplines?
Dan zouden we jou graag opnemen in het event team van de NHB!
Voor iedereen die aan de slag gaat, bieden we veel gezelligheid en sfeer en vooral ook een
training, zodat jij weet wat je moet en kunt doen!
Heb je interesse en zin om ons te helpen? Of ken je iemand?
Neem dan contact op met a
 rnoudstrijbis@handboogsport.nl of
harmvanderhoff@handboogsport.nl
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Evenementencoördinator / eventmanager
Om de NHB-wedstrijden goed te laten verlopen, is er altijd een samenspel van een
wedstrijdleider, de organiserende vereniging, scheidsrechters, schutters en andere betrokkenen.
Omdat we van evenementen steeds meer vragen en mensen steeds meer vragen van
evenementen is het goed om iemand te hebben die vooraf, tijdens en achteraf weet wie wat en
wanneer gebeurt. Wil jij een bijdrage leveren aan evenementen door de touwtjes in handen te
nemen, iedereen op zijn/haar kracht in te zetten en zelf ook de handen uit de mouwen te steken?
Dan is de rol van eventmanager iets voor jou.
Interesse of vragen?
Stuur een mail naar info@handboogsport.nl ovv NHB-team evenementen of leg contact met
bondsdirecteur a
 rnoudstrijbis@handboogsport.nl

+++
Coördinator nationale ranglijst
Sinds 2014 onderhoudt de Nederlandse Handboogbond de Nationale Ranglijst Outdoor. Deze
ranglijst is in het leven geroepen om meer samenhang te brengen tussen de diverse nationale
A-Status outdoor wedstrijden. Tijdens het outdoor seizoen wordt elke maandag een nieuwe actuele
ranglijst gepubliceerd.
Door een overzicht te maken van alle deelnemers aan deze wedstrijden, krijgen deze wedstrijden
voor de individuele sporters meer waarde en tellen ze mee in het overall klassement. Tevens gaat
deze lijst in de toekomst gebruikt worden om sporters uit te nodigen deel te nemen aan
selectiewedstrijden voor de internationale toernooien.
Voor het bijhouden en verder doorontwikkelen van deze ranglijst is de NHB op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger met de volgende taken:
● Pro-actief volgen van nationale A-status outdoor wedstrijden en uitslagen;
● Pro-actief volgen van internationale outdoor wedstrijden en uitslagen waaraan sporters
onder auspiciën van de Nederlandse Handboogbond aan deelnemen;
● Accuraat en adequaat verwerken van uitslagen in het online score programma;
● Doorontwikkelen van het nationale ranglijst programma; en
● Introduceren van nieuwe nationale ranglijst concepten (bv: indoor).
Wat vragen we van je?
● Affiniteit met de Nederlandse wedstrijd handboogsport(er);
● Accuratesse en zorgvuldigheid in het verwerken van uitslagen;
● Vergevorderde kennis van het programmeren in PHP en MySQL;
● Proactief en creatief in het formuleren van nieuwe concepten; en
● Communicatief vaardig richting werknemers NHB en verenigingen.
Omdat de ranglijst elke maandag wordt gepubliceerd, wordt verwacht dat je de werkzaamheden in
het weekend of op maandag uitvoert. Je kunt deze werkzaamheden - in principe - vanaf elke locatie
verrichten. Voor het verrichten van deze werkzaamheden is een beperkte vrijwilligersvergoeding
beschikbaar.
Bezit je deze eigenschappen? En lijkt het je leuk om op deze manier positief bij te dragen aan het
verder ontwikkelen van de handboogsport in Nederland?
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Voor meer informatie neem contact op met assistent-bondscoach e
 mielcusters@handboogsport.nl
Direct ‘solliciteren’? Neem dan contact op met directeur arnoudstrijbis@handboogsport.nl

+++
Mede-coördinator Jeugdfita-wedstrijden gezocht
De Jeugdfita-wedstrijden zijn een schitterend podium voor jongeren binnen de handboogsport.
Deze wedstrijdenreeks - in 2018 waren dit zeven wedstrijden - wordt in gezamenlijkheid
georganiseerd door verenigingen, het Bondsbureau en de Jeugdfita-coördinatoren. Voor 2019
zijn er al twee personen bereid gevonden om de coördinatie van de wedstrijden op zich te
nemen. Top! Vind jij het leuk om met deze twee personen de Jeugdfita-wedstrijden te regelen?
Steun jij de ambitie om voor jongeren een goed podium te bieden om zich te ontwikkelen? Wil jij
de wedstrijden ook voor de komende jaren verder te ontwikkelen? Dan zoeken we jou.
Interesse of vragen? Neem dan contact op met directeur Arnoud Strijbis via
arnoudstrijbis@handboogsport.nl
+++
Actievelingen voor Rayon 4
Binnen rayon 4 zijn er wat wisselingen in het bestuur. Hierdoor worden er mensen gezocht die
de coördinatie op zich nemen van de disciplines outdoor en indoor. Wat er precies van jou wordt
verwacht, staat op de website.
Daarnaast zoekt rayon 4 een nieuwe vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon is namens
rayon 4 het aanspreekpunt in noodzakelijke gevallen. Alle rayons hebben zo’n persoon en ook op
het bondsbureau is er een vertrouwenscontactpersoon, José Bruntink.
Voor meer vragen over de vacatures bij rayon 4, kijk op de website of leg contact met:
secretaris@handboogsport-rayon4.nl
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EFAC 2019: inschrijving is open!
Van 3 - 10 augustus is het EK veld (EFAC) rond Kasteel
Doorwerth, Renkum (IFAA). Dit is een toernooi bij
uitstek voor iedereen die handboogsport met plezier
doet. Voor jong en oud, voor alle type bogen. Bij de
EFAC 2019 staat het plezier centraal. Niet voor niets
zegt IFAA dat zij “The Family of Archers” is. De EFAC
2019 is een geweldige kans om de handboogsport te
tonen voor een groter publiek. Op dit moment staat
de teller van het aantal inschrijvingen reeds op 330.
Daarmee is het deelnemersveld al voor meer dan de
helft gevuld, maar je kunt je nog steeds inschrijven!
EFAC-organisatie krijgt vorm
De organisatie van de EFAC 2019 krijgt steeds meer
vorm. Dick Zelvelder is toernooidirecteur, Aad van Gils wedstrijdleider, Carel Deden houdt zich
bezig met het secretariaat en de scoreverwerking en Arnoud Strijbis verzorgt de contacten met
de internationale federatie IFAA en het bondsbureau. Daarnaast is de regiegroep versterkt met
fervent IFAA-schutter Maarten Porsch. Deze regiegroep werkt samen met vrijwilligers van
verenigingen om te komen tot een geweldig evenement. Als u een bijdrage wilt leveren aan dit
geweldige breedtesportevenement voor 600 veldsch utters bent u van harte welkom.
Interesse? Stuur dan een mail naar i nfo@efac2019.nl
Website EFAC 2019 open voor inschrijving
De inschrijving voor de EFAC 2019 is open. Voor het evenement wordt een aparte website
gebruikt: https://www.efac2019.com/. Via deze site kun je jezelf inschrijven en is informatie te
vinden over het evenement. Ook komt hier informatie over mogelijkheden tot overnachten
enzovoorts.
Vrijwilligers tijdens EFAC 2019
Om de EFAC mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig. Dit gaat om mensen voor opbouw
parcoursen, catering, scoreverwerking en allerhande zaken in de aanloop en na afloop van het
toernooi.
Interesse of vragen? Stuur dan een mail naar i nfo@efac2019.nl.
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WK 2019: werving vrijwilligers gestart
Van 1 t/m 16 juni vindt het WK Para en het WK 2019 plaats in
‘s-Hertogenbosch. De eerste side-events zijn gestart en tijdens
het NK op 1 juli jl. is het WK officieel gelanceerd. Steeds meer
wordt zichtbaar en steeds meer wordt duidelijker.
Website
De WK-website is te vinden op www.archery2019.com. Ook
geeft de WK-organisatie met regelmaat een nieuwsbrief uit.
Inschrijven kan via de website.
Werving vrijwilligers WK 2019 gestart
De werving van vrijwilligers voor het WK 2019 is gestart. Het is
nu al mogelijk om jouw gegevens achter te laten op de
website van Eventmakers, de partij die vrijwilligers gaat werven voor het WK 2019. Als alle
functies voor het WK zijn beschreven, wordt er gekeken naar de beste match. Zo zijn sommige
functies weggelegd voor mensen met handboog ervaring en andere functies juist niet.
Inschrijving? Kijk op https://www.eventmakers.nl/EventMakers/Registreren?returnurl=/
Archy
Misschien hebben jullie hem al gezien tijdens het NK outdoor, de Lowlands Shootout Finale of
het NK junioren? Archy, de officiële mascotte van het WK. Archy komt graag naar
handboogevenementen. Zo heeft Archy nu al beloofd aanwezig te zijn bij het NK indoor in het
laatste weekend van januari 2019. Jullie zullen Archy dus vast nog veel vaker zien de komende
tijd.
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Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van
2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties.
Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de
accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel
sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op
deze subsidie.
Subsidie moet sport betaalbaar houden
De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie
voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per
2019. Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van
20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er
in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw
verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame
energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties
voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan
(veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de
sportverenigingen.
Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde
van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede
komt bedraagt 241 miljoen euro.
In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een
aanvraag en andere aanvullende informatie.
Kijk h
 ier voor meer informatie over de regeling.

Aanvragen sportstimuleringsbudget Grenzeloos Actief nog steeds mogelijk
Via w
 ww.grenzeloos-actief.nl kunnen verenigingen nog steeds een stimuleringsbudget voor het
uitbreiden en versterken van sport- en bewegingsaanbod van maximaal € 950,= aanvragen. Let
op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersoon van de NHB nodig
(josebruntink@handboogsport.nl). Het stimuleringsbudget is tot en met 2018 aan te vragen.

Cursus Vertrouwenscontactpersoon
Aanvullend op voorgaand artikel, adviseren wij alle handboogverenigingen om binnen hun
vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Dit najaar worden er door het
ASK nog diverse cursussen gegeven. Voor informatie, kosten, data en locaties k
 lik hier.
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Meldplicht grensoverschrijdend gedrag, en dan?
Op 14 mei 2018 heeft NOC*NSF voor sportbestuurders een meldplicht ingesteld voor gevallen
van (seksuele) intimidatie en misbruik. Aanleiding voor de meldplicht is het rapport van de
commissie De Vries dat in december 2017 verscheen. In dat rapport werd een groot aantal
aanbevelingen gedaan om misbruik in de sport tegen te gaan. In enigszins aangepaste vorm is de
meldplicht als een van de aanbevelingen overgenomen. Hoewel het onderliggende probleem
ernstig is en zonder meer aangepakt moet worden, is het maar zeer de vraag of de meldplicht
een werkbare oplossing biedt. Er kleven nogal wat haken en ogen aan, waarvan maar de vraag is
of deze voldoende onderkend zijn bij de voorbereiding van het voorstel. L
 ees verder………….

De AH Sportactie: kans voor verenigingen
Makkelijk nieuwe leden scoren? Lees het volgende artikel:
https://clubprofiel.nl/makkelijk-nieuwe-leden-scoren. Daar zijn voor clubs ook allerlei downloads
te vinden die ze helpen om mee te doen!
Wil je checken of jouw sportclub al meedoet, heb je een andere vraag of wil je graag helpen
promoten? Stuur dan een mailtje naar: sportsupport@nocnsf.nl

Nieuwsbrief niet ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verzonden naar de secretarissen van alle verenigingen die zijn aangesloten
bij de NHB. Ook wordt de nieuwsbrief op www.handboogsport.nl geplaatst en door verschillende
mensen verspreid. Daar is de nieuwsbrief ook voor bedoeld!
Als u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, vraag dan aan uw verenigingssecretaris om de
nieuwsbrief in de toekomst door te sturen naar alle verenigingsleden.
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Toelichting gebruik Google documents.
Dit document kan bekeken worden zonder noodzaak tot inloggen in Google. Bij interesse voor het opslaan van het
document voor eigen archief kan het document in diverse formats worden opgeslagen (ook dit kan zonder Google
account) Zie de visuele instructie hieronder.

Instructie downloaden Google document
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