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De maandelijkse nieuwsbrief: lees, verspreid en doe mee! 

Deze nieuwsbrief voor leden en verenigingen wordt per mail verstuurd naar de secretarissen van 
de verenigingen, op www.handboogsport.nl geplaatst en verspreid via Facebook. Stuur de 
nieuwsbrief vooral door. Op deze manier is iedereen snel, goed en efficiënt geïnformeerd over 
over wat er gebeurt in de handboogsport. De nieuwsbrief verschijnt rond iedere eerste vrijdag 
van de maand. Houd daarnaast ook vooral de website en sociale media accounts in de gaten. 
Vragen? Input? Iets voor de nieuwsbrief? Een reactie? Laat het vooral weten! 
 
Arnoud Strijbis, Directeur Nederlandse Handboogbond: arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
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Bondspassen digitaal: antwoorden op vragen 

Vanaf dit jaar stappen we van de fysieke kunststof ledenpas over naar een digitale ledenpas in 
pdf-formaat. Dit doen we met name vanwege het aspect duurzaamheid en om geld vrij te maken 
om te besteden in de sport in plaats van het maken en verzenden van passen. Met de 
digitalisering kunnen we een behoorlijk bedrag direct inzetten ter ontwikkeling van de sport, 
denk hierbij aan een hernieuwd competitie scoreprogramma voor de bondscompetities indoor 
en 25m1pijl en verenigingsondersteuning. Bovendien zijn de passen actueler en vollediger. 
 
Eind januari ontvangen alle leden, waarvan het correcte e-mailadres in de ledenadministratie 
staat geregistreerd, een nieuwe digitale ledenpas per e-mail voor het jaar 2019. Is er van een 
verenigingslid (nog) geen e-mail bekend of heeft men de pas 2019 niet ontvangen? Dan kan deze 
worden opgevraagd bij de verenigingssecretaris. Er wordt in het ledenadministratiesysteem 
“Onze Relaties” een apart tabblad toegevoegd waarop de pas staat vermeld en te downloaden is.  
 
Het aanmaken van een pas met actuele gegevens na bijvoorbeeld het behalen van een nieuwe 
speelsterkte of een wijziging in de bestaande gegevens, zal nu ook sneller verlopen.  
Verenigingen hebben een aparte brief over “Ledenadministratie einde van het jaar” ontvangen.  
 
De afgelopen weken zijn er bij ons enkele vragen binnengekomen over de bondspassen. Hier een 
aantal vragen met antwoorden: 

● Wat staat er straks op de bondspas? 
Op de digitale bondspas is meer ruimte, dus kan er meer relevante informatie op worden 
gezet. Naast naam en bondsnummer worden ook behaalde diploma's (trainer, 
scheidsrechter e.d.) vermeld. Ook de vermelding van de diverse speelsterktes zijn nu 
verder uitgebreid, met o.a. NHB behaalde Graad- en tussenspelden, de World Archery 
target awards en de Beginner Awards (die men kan verdienen als beginnende schutter) 

● Hoe ziet de bondspas eruit? 
We zijn op dit moment de laatste hand aan het leggen aan de bondspas. Naast de 
informatie is er ook een duidelijke handboog uitstraling voor de bondspas. Hij wordt zo 
ontworpen dat je hem heel makkelijk op je smartphone kunt opslaan. 

● Is de nieuwe pas fraudegevoeliger? 
De digitale pas is niet fraudegevoeliger dan de passen die we in het verleden hadden. 
Nog steeds komt er een unieke combinatie van gegevens op en staat er een barcode op. 
Natuurlijk is het belangrijk dat iedere persoon zelf zorgt voor goed beheer van de pas. 
Die verantwoordelijkheid verandert niet. 

● Is dit een perfect systeem? 
Hier kunnen we simpel over zijn: nee. Er zijn altijd haken en ogen aan ieder systeem. De 
bondsraad heeft ingestemd met deze stap om geld vrij te maken voor de ontwikkeling 
van de sport zelf, uit het oogpunt van duurzaamheid én om sneller en actuelere 
informatie van personen op een pas te kunnen hebben. Natuurlijk zijn er verbeteringen 
mogelijk. Die horen we natuurlijk graag van leden. 

● Betekent dit veel extra werk voor verenigingssecretaris? 
De afgelopen tijd is gebleken dat er van ongeveer 10 à 15 procent van de leden geen 
e-mailadres in onze ledenadministratie zit. Het aantal ontbrekende adressen was veel 
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hoger. Op dit punt is er dus al een grote slag geslagen. Als mensen geen bondspas 
hebben, zal het een samenwerking van verenigingen en bondsbureau zijn om te zorgen 
dat mensen op een goede manier worden geholpen. Daarom is er ook voldoende 
capaciteit ingeruimd op het bondsbureau om verenigingen te helpen bij het zetten van 
de stappen. De invoering van een nieuwe wijze van verspreiding van passen levert 
natuurlijk wat ander werk op. Dat ontkennen we niet. Richting verenigingen staan we 
klaar met raad en daad en horen/lezen we graag de reacties. We gaan er van uit dat het 
na de eerste keer steeds makkelijker gaat. 

● Voldoet deze wijze van verspreiding van passen aan de AVG? 
Ja! De NHB zoekt alleen contact met leden via het bekende e-mailadres voor verspreiding 
van de bondspas én voor eventuele persoonlijke informatie. Ook is het e-mailadres een 
belangrijke mogelijkheid voor identificatie van een sporter bij inschrijving voor 
wedstrijden via de wedstrijdkalender. Wellicht gaan we in de toekomst de nieuwsbrief 
ook naar leden versturen. Dit kan echter alleen als iedereen eerst toestemming geeft. Die 
stap zetten we wellicht op een later moment, maar nu zeker nog niet. 
E-mailadressen van NHB-leden zijn niet te koop. Dat statement hebben we eerder helder 
en duidelijk gemaakt. Dat was zo en dat blijft zo! Zie ook: 
https://www.handboogsport.nl/2018/12/20/ledengegevens-bij-nhb-niet-te-koop/ 

● Moet de digitale pas worden uitgeprint? 
Nee, dat hoeft niet maar kan wel. De pas kan ook op een smartphone of tablet worden 
getoond bij deelname aan een wedstrijd. 

● Wordt er nagedacht over een koppeling van Onze Relaties met andere systemen? 
Ja, daar zijn we over aan het nadenken. Dit doen we in samenhang met de samenwerking 
die we nastreven met een aantal andere kleinere sportbonden in een shared services 
organisatie. In die organisatie willen we de koppeling van financiële administratie en 
ledenadministratie(s) nader vormgeven. Wij willen ook de koppelingen voor verenigingen 
hier verbeteren, omdat we weten dat verenigingen door vrijwilligers worden gerund. Op 
vrijwilligers zijn we zuinig en trots. We zijn dan ook op zoek naar een goede oplossing die 
ook betaalbaar is voor de NHB en haar verenigingen en leden. 

 
Vragen over de digitale pas of andere ledenzaken? Neem contact op met Marina van Zon, 
Ledenadministratie, marinavanzon@handboogsport.nl 
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Zondag 27 januari: een bijzondere Dag van de Handboogsport bij NK Indoor 

We willen de handboogsport zo goed en mooi mogelijk presenteren aan iedereen in Nederland. 
Goede schutters, een prachtige accommodatie voor het NK Indoor, een goede organisatie met 
twee verenigingen die de handen ineen hebben geslagen, een jaar met WK en EK en heel veel om 
te laten zien. Om die combinatie tot een succes te maken, hebben we zondag 27 januari 2019 de 
finaledag van het NK Indoor in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch de Dag van de Handboogsport 
genoemd. Een dag waarin we sport en informatie, sporters en publiek, enthousiasme en 
mogelijkheden bij elkaar brengen. Dit is het programma in de Maaspoort: 
 
09u00 Start finaledag NK Indoor met knockoutfase NK Cadetten / Junioren (Wedstrijdhal) 
10u00 - 12u00 Overleg organisatoren veldwedstrijden (op uitnodiging) (Zaal ‘De Kampioen’) 
10u55-  12u30  Finales Cadetten en Junioren, gevolgd door prijsuitreiking (Wedstrijdhal) 
12u30  Lunchpauze (Foyer) 
13u00 - 14u30 Workshop ‘Ledencampagne in jaar van WK en EFAC’ (Zaal ‘De Middenstip’) 
13u00 - 15u20  Knockoutfase NK Senioren (Wedstrijdhal) 
15u20 Uitreiking Handboogawards 2018 (Wedstrijdhal) 
16u00 Finales Senioren, gevolgd door prijsuitreiking (Wedstrijdhal) 

NK Indoor 2019: al meer dan 200 deelnemers 

In het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 vormt de prachtige accommodatie 
van Maaspoort Sports & Events te ‘s-Hertogenbosch voor het tweede jaar op rij het decor voor 
het NK Indoor Handboogschieten. Tijdens dit evenement wordt om de titels gestreden in de 
leeftijdscategorieën Cadetten, Junioren en Senioren. Klik hier voor verdere toernooi-informatie 
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en de mogelijkheid tot inschrijven. De teller staat momenteel al op meer dan 200 inschrijvingen 
maar er zijn nog voldoende startplekken vrij. Inschrijven is nog mogelijk t/m zondag 13 januari. 
Wees erbij! 
 
Vragen omtrent het NK Indoor? Neem contact op met Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken, 
bartsterken@handboogsport.nl  

Workshop ‘Ledencampagne in jaar van WK en EFAC’ 

Tijdens de finaledag van de NK Indoor in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch organiseert de NHB 
samen met Team TOC (de WK-organisator) een workshop met alle relevante informatie over het 
WK 2019 en de EFAC 2019. Bij deze workshop presenteren we ook ons plan om te zorgen dat de 
interesse die deze evenementen ongetwijfeld losmaken bij velen ook gevolg kan krijgen bij 
verenigingen. Wij gaan niet zeggen hoe verenigingen precies alles moeten doen; we gaan zorgen 
dat we met elkaar een goede campagne voeren, zodat iedere vereniging duidelijk op een goede 
manier invulling kan geven aan vragen van geïnteresseerden en kunnen werken aan versterking 
van het ledenbestand. En natuurlijk nog veel meer. Alle vragen die u heeft over het WK of de 
EFAC kunnen worden gesteld. 
 
Het is fijn als we weten wie er komt, dus als je komt, laat het even weten via info@handboogsport.nl  
Bij vragen hierover: arnoudstrijbis@handboogsport.nl  

Zondag 27 januari: uitreiking Handboogawards 2018 

2018 stond vol van prachtige handboogsport prestaties en momenten. Tijdens het NK Indoor in 
‘s-Hertogenbosch zullen de Handboogawards 2018 worden uitgereikt. Na afloop van de 
workshop over het WK, de EFAC en de Handboogcampagne zullen de Handboogawards 2018 
worden uitgereikt. Wie wordt de vrijwilliger van het jaar? Wat was voor jullie het sportmoment 
van het jaar? Wat is de vereniging van het jaar? Wie is de handboogschutter van het jaar? Wie is 
het talent van 2018? Op die vragen hebben we antwoord op zondag 27 januari. Wees bij de 
feestelijke uitreiking van de awards op zondagmiddag 27 januari in de Maaspoort! 
 

>> STEM NU!! <<   
 

 

Vrijwilligers gezocht voor NK Indoor 2019 

Het organisatiecomité van het NK Indoor 2019 is op sterkte, maar nog meer vrijwilligers om ook 
van deze editie weer een succes te maken zijn altijd welkom. Lijkt het je leuk om je steentje bij te 
dragen aan een nationaal toptoernooi met een professionele uitstraling? Meld je dan via deze 
link aan als vrijwilliger. 
  
Vragen omtrent het NK Indoor? Neem contact op met Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken, 
bartsterken@handboogsport.nl  
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BOSA-regeling (tot 35% subsidie) voor investeren in accommodaties 

Deze week is de nieuwe subsidieregeling online gegaan. Wilt u investeren in uw 
sportaccommodatie? Dan kan er vanaf nu aanspraak worden gemaakt op de regeling 
"Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties", ook wel BOSA-regeling genoemd. 
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties. Is de investering duurzaam, zoals led-verlichting, dan kan er 35% subsidie 
aangevraagd worden. Voor dit jaar is er € 87 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld op 
volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. 
 
Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Daarnaast is er een drempel welke bepaalt of 
de subsidie vooraf of achteraf aangevraagd kan worden. Is het te verkrijgen subsidiebedrag 
onder de € 25.000, dan kan de subsidie pas achteraf aangevraagd worden nadat het project 
gerealiseerd is. Is het subsidiebedrag boven de € 25.000, dan kan de subsidie direct en vooraf 
aangevraagd worden. 
 
Er zijn meerdere partijen op de markt die verenigingen kunnen en willen helpen bij aanvragen. 
Ze zeggen allemaal: wees er snel bij! 
 

 

EFAC 2019: 560 deelnemers, dus alleen nog ruimte op de wachtlijst 

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 560 
deelnemers! Als je je nog inschrijft, kom je op de 
wachtlijst. De organisatie bekijkt of het mogelijk is om 
meer mensen toe te laten tot de EFAC. Hierover zal in 
de loop van januari een besluit worden genomen, 
waarna u wordt geïnformeerd. 

 
EFAC website 
De website EFAC 2019 is al enkele maanden online en wordt steeds verder gevuld. Op 
https://www.efac2019.com/ vind je de site met haar informatie.  Via deze site kun je je inschrijven 
en is informatie te vinden over het evenement. Ook komt hier informatie over mogelijkheden tot 
overnachten enzovoorts. 

6 

https://www.efac2019.com/


Nieuwsbrief 
januari 2019 

 
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 info@efac2019.nl.   
 
Juni 2019: Voorbereidingswedstrijd in Zuid-Laren 
Begin juni is er een voorbereidingswedstrijd voor de EFAC in Zuid-Laren. Doel is gebruik te maken 
van elkaars sterkte, en schutters in staat te stellen om de begeerde (en voor EFAC verplichte) 
scorekaart te verkrijgen. De EFAC-organisatie zal tijdens de Dutch Open haar procedures testen, 
en vrijwilligers opleiden. 
Voor informatie en inschrijvingen over de Dutch Open verwijzen we naar de website van HV de 
Vrijheid Zuidlaren: http://hvdevrijheid.nl/.  
 
Scorekaarten 
Score cards, we krijgen er niet genoeg van. Reglementair is er geen ruimte om te schipperen, 
deelnemers dienen bij de aanvang van de EFAC een geldige scorekaart te tonen, met voor veld 
relevante scores. Vanuit de IFAA wordt regelmatig geïnformeerd of dit op ons vizier staat. 
Achtergrond van deze eis is dat deelnemers op de hoogte moeten zijn van de specifieke IFAA 
regelgeving bij deelname aan EK’s en WK’s. 
Meer informatie? Mail naar info@efac2019.nl  
 

 

Archery2019: Handboogschieten tijdens Bosch’ winterparadijs en NK indoor 

  
‘s-Hertogenbosch maakt zich langzaam op voor de 
Wereldkampioenschappen Para Handboogschieten 2019 van 
komende zomer. Tijdens het Bosch’ winterparadijs op de 
Parade maakten de aanwezige kinderen alvast kennis met de 
handboogsport via Archery Tag, mascotte Archy en een 
presentatie over het grootste sportevenement van 2019. Op 
zaterdag 26 en 27 januari is de stad bovendien opnieuw 
gastheer van de NK Indoor. 
  
Exclusieve kaartverkoop NHB-leden 
De kaartverkoop voor de finales van de 
wereldkampioenschappen handboogschieten 2019, op zaterdag 
15 en zondag 16 juni, is inmiddels in volle gang. NHB-leden 
hebben nog tot en met 31 januari de kans om met korting 

kaarten te bestellen voor de verschillende finalesessies, met op zaterdag de compoundfinales en 
zondag de recurvefinales. Kaarten zijn te koop vanaf €7,50 voor kinderen en €14,- voor 
volwassenen (exclusief €1,50 servicekosten). 
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Dukes of Archery 
Naast de mogelijkheid om de beste schutters ter wereld aan het werk te zien, kun je ook 
deelnemen aan Dukes of Archery. Het toernooi voor amateur schutters vindt op zaterdag 15 juni 
plaats op de officiële kwalificatie venue van de wereldkampioenschappen (para) 
handboogschieten. De drie beste schutters van iedere categorie gaan naar huis met 
respectievelijk €150,-, €100,- en €75,-, terwijl er ook geldprijzen zijn voor de verliezerspoules. Het 
inschrijfgeld voor Dukes of Archery bedraagt €35,-.  
  
Tickets voor Dukes of Archery en de finales van de WK handboogschieten kunnen worden 
besteld via Archery2019.com, of tijdens de NK in de Maaspoort op 26 en 27 januari. 
 

 

Help mee aan een geweldig Handboogmuseum tijdens WK 2019  
(herhaalde oproep) 

Tijdens het WK Handboogsport zal de NHB samen met de organisator TOC een groot 
aantal zogenaamde ‘side events’ organiseren die door de (inter)nationale handboogsporters en 
het publiek bezocht kunnen worden. Langs de weg tussen kwalificatie veld en finale veld op de 
Parade - de Limietlaan - zullen vele exposanten hun handboog materiaal presenteren. Het zal 
voor elke handboogsporter en liefhebber buitengewoon interessant zijn om dit tijdens het WK te 
bezoeken, omdat daar het beste van het beste op het gebied van de handboogsport te zien zal 
zijn. Van toen en nu.  
Voor twee exposities vragen wij hierbij jullie belangstelling en aandacht: het handboogmuseum 
en de handboogruilbeurs. 
 
Handboogmuseum: help ons het te vullen! 
In het handboogmuseum zullen vele voorwerpen te zien zijn die van belang zijn geweest voor de 
geschiedenis van de handboogsport, in Nederland en wereldwijd. De NHB is al druk doende met 
het verzamelen van historisch materiaal, maar mocht u interessante voorwerpen, foto’s of ander 
materiaal hebben en beschikbaar willen stellen voor deze expositie, dan horen wij dat heel graag! 
 
Handboogruilbeurs: kom en ruil mee 
Veel handboogsporters verzamelen allerlei spullen die met de handboogsport te maken hebben, 
zoals sleutelhangers, stickers, postzegels, platenhoezen, speldjes. Wij zouden heel graag in 
contact willen komen met deze verzamelaars om op het WK een ruilbeurs te houden. 
Interesse in deze activiteiten?  
 
Stuur voor verder contact over het handboogmuseum en de 
handboogruilbeurs een mailtje naar ere-voorzitter Willem Trienekens via info@handboogsport.nl  
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Opleiding Bondsscheidsrechter: inschrijven kan nog! 

Heeft jouw vereniging al een scheidsrechter?! 
 
In het weekend van 19 en 20 januari 2019 gaat wederom een opleiding tot Bondsscheidsrechter 
van start. Klik hier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijving. 
 
Vragen omtrent deze opleiding? Neem contact op met Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken, 
bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

Lowlands Shootout Indoor 2018/2019: nog één wedstrijd 

Evenals vorig jaar prijkt ook dit seizoen de Lowlands Shootout Indoor op de wedstrijdkalender; 
een serie van vijf Indoor A-status wedstrijden. Er zijn er dit seizoen nog één wedstrijd, op 20 
januari 2019 bij HBS Almere. 
 
Deze wedstrijden bestaan ieder uit een open ronde over 60 pijlen, waarna de acht beste sporters 
per categorie zich plaatsen voor de finalerondes. De finalerondes worden verschoten volgens het 
inmiddels alom bekende concept van de Lowlands Shootout. Tijdens de finalerondes wordt er 
gestreden om rankingpunten. In tegenstelling tot de outdoor variant van de Lowlands Shootout 
wordt de indoor versie niet afgesloten met een landelijke finale. 
 
Alle deelnemende sporters worden per categorie gerankt aan de hand van hun beste drie 
resultaten uit de vijf wedstrijden. De nummers één van elke discipline winnen een ticket voor de 
Lowlands Shootout 2019 (Outdoor). 
 
Voor uitslagen, reglementen en fotoreportages neem je een kijkje op de speciale Lowlands 
Shootout-website 
 
Voor meer informatie neem contact op met Bart Sterken; bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

SAVE THE DATE - Zaterdag 23 maart: Dag van de Handboogtrainer 2019 

De datum voor de bijscholingsdag voor trainers van het niveau HBT3 en hoger is bekend. Nadere 
informatie over welke workshops er gegeven worden, de wijze van aanmelden etc. volgen eind 
januari via de website. Reserveer alvast de datum in uw agenda: zaterdag 23 maart. 
 
De Dag van de Handboogtrainer zal plaatsvinden bij Handboogsport Perry van Dorst in 
Baarschot (Noord Brabant). 
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Be PROUD: schone sport 

Om het belang van schone sport te benadrukken en een eerlijke competitie te waarborgen, is de 
Nederlandse Handboog Bond medio december een partnerschap aangegaan met Be Proud. Be 
Proud is een initiatief van de Dopingautoriteit, echter de wens is dat het een programma wordt 
van en voor de sport, waarbij PROUD staat voor Passionate, Real, Outspoken, United en 
Dedicated. Binnen de handboogsport lijkt er weinig sprake te zijn van bewust dopinggebruik, 
daarom vindt de NHB het vooral belangrijk om aandacht te besteden aan het voorkomen van 
onbewuste dopingovertredingen. Het team van Be Proud én de NHB nodigen iedereen binnen de 
handboogsport uit om zich aan te sluiten bij Be Proud door supporter te worden. Meld je aan via: 

https://supportschonesport.nl/supporter-worden/ 

 

Veilig sporten in Nederland 

Grensoverschrijdend gedrag, rapport Klaas de Vries, meldcode, tuchtrecht seksuele intimidatie, 
allemaal termen die de laatste tijd regelmatig in de media verschijnen. Helaas komt ongewenst 
gedrag ook voor in de (handboog)sport. Wat doet de NHB hieraan? Naast het aanstellen van 
vertrouwenscontactpersonen op zowel het bondsbureau als binnen de rayons, die als eerste 
aanspreekpunt dienen bij (een vermoeden) van grensoverschrijdend gedrag en het verzorgen 
van preventief beleid, hieronder in het kort wat de NHB en haar verenigingen binnenkort te 
wachten staat.  
 
De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en 
bestuur en directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht Seksuele 
Intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden 
en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF. Dit is belegd in het reglement 
Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport mei 2018. In dit document is in november 
2018 de meldplicht voor begeleiders vastgelegd. Wie door de bond niet als begeleider wordt 
gezien is vastgelegd per bond en zal met de verenigingen worden gecommuniceerd.  
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Stappen 1-2-3 worden in eerste instantie door een bestuurslid van de vereniging doorlopen. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke 
seksuele intimidatie meldingen.  

Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de VCP van de NHB gezamenlijk in 
overleg. Tijdens stap 5 wordt de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht Seksuele 
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Intimidatie en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident 
en hulpverlening besproken.  

Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar 

De sportvereniging, en met name de begeleiders, zijn van grote waarde, aangezien zij sporters 
regelmatig zien. Coaches/trainers worden specifiek gevraagd hun zorgen te delen met de 
vertrouwenscontactpersoon van de vereniging/het rayon en het bestuurslid van de vereniging, of 
contact op te nemen met de VCP van de sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVS).  

Bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen, coaches/trainers etc. in de sport hebben geen 
hulpverlenende rol. Zij kunnen (moeten) echter wel hulp organiseren rondom een sporter of 
melder. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op samenwerkingspartners van het NOC*NSF 
en het landelijk netwerk.  

In het eerste kwartaal 2019 zal het Case Management Systeem Sport (CMS) worden ingevoerd, 
wat AVG proof en beveiligd is. Meer uitgebreide informatie hierover zal binnenkort beschikbaar 
zijn op de NHB site en/of worden gecommuniceerd via de maandelijkse nieuwsbrief.  

Voor meer informatie neem contact op met José Bruntink: josebruntink@handboogsport.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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