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Meldplicht voor verenigingen bij vermoeden grensoverschrijdend gedrag
Helaas zijn er de afgelopen maand meldingen gedaan van (vermoedens) van
grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie) binnen de handboogsport. We zijn hiervan
enorm geschrokken. Deze meldingen zijn omgezet in onderzoeken en wij doen er alles aan om
slachtoffers te beschermen.
Verderop in deze nieuwsbrief staat wat verenigingen kunnen doen aan het tegengaan van
grensoverschrijdend gedrag, want dit soort gedrag is altijd ontoelaatbaar!
Belangrijk is ook dat een vereniging die is aangesloten bij de NHB elk vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag direct moet melden!
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Aarzel niet, maar wees actief om te voorkomen dat gedrag vaker voorkomt. Wij doen alles voor
een veilige manier van sporten.
Bij vragen: neem contact op met José Bruntink (vertrouwenscontactpersoon NHB) of Arnoud Strijbis
(directeur)

HBT 3-opleiding vernieuwd; aanmeldingen open voor start in januari 2020
Na een aantal denksessies heeft een groep actievelingen in de handboogsport de mouwen
opgestroopt. Er is hard gewerkt aan het verder moderniseren en praktischer maken van de
trainers- en instructeursopleidingen. Hiervoor is de input van voormalige cursisten nadrukkelijk
ook gebruikt. Met die inzet zijn wij erg blij. Wat betekent dit voor de opleidingen? Dat er later in
dit jaar een nieuw opleidingenprogramma gepresenteerd aan de leden.
HBT 3
De vernieuwde HBT3-opleiding gaat van start in januari 2020. Inschrijven is vanaf heden mogelijk
via https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-en-talentvol. De
opleiding staat open voor zowel leden als niet-leden. Niet-leden betalen evenwel een hoger
tarief. De opleiding kent een groter aandeel praktijk en is aangepast op de wensen die de
afgelopen tijd naar voren zijn gekomen.
De HBT 3-opleiding is bedoeld voor handboogtrainers die zich verder willen ontwikkelen tot
zelfstandig trainer op bijvoorbeeld verenigings- of regioniveau. De opleiding kent negen
bijeenkomsten en een examendag. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij
opdrachten uitvoeren, zoals het coachen van sporters en het geven van trainingen.
HBT 2
Ook de HBT 2 opleiding start binnenkort weer in het voorjaar van 2020. Ook deze opleiding is
goed bekeken om met name het theoretische gehalte wat terug te dringen. Praktischer dus!
Binnen de NHB is het versterken van wedstrijdtechnisch en bestuurlijk kader een belangrijk
speerpunt. Met de successen van het WK 2019, Olympische Spelen 2012 en 2016, de nieuwe
promotiecampagne Free Your Mind en de aanwas door films en boeken is het belangrijk ons
kader te versterken. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit betekent ook dat er bewust voor is
gekozen de kosten voor de opleiding niet te verhogen.
Tip
Tip! Vaak zijn er bij gemeenten mogelijkheden om deze opleiding vergoed te krijgen. Pak deze
kans dus.
Bij vragen over de opleiding, eventuele vrijstellingen of anderszins kun je contact opnemen met
het bondsbureau via info@handboogsport.nl.
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Bekendheid handboogsport groeit met Free your mind campagne
Met de grootste evenementen van dit jaar achter de rug kunnen wij terugkijken op de eerste
successen en resultaten. Het WK in Den Bosch, de EFAC in Doorwerth, de Nationale
Kampioenschappen en de Nationale Sportweek door heel
NK-maand en Nationale Sportweek
De maand september was de NK-maand met maar liefst vier nationale kampioenschappen.
Naast onze eigen kampioenschappen vond ook de Nationale Sportweek plaats; een uitgelezen
kans om onze mooie sport nog bekender te maken. En dat hebben wij gedaan. Rondom alle
nationale kampioenschappen waren de ‘Free your mind’ uitingen zichtbaar, zowel online als
offline. Alleen de online campagne was al goed voor meer dan 150.000 mensen die bekend zijn
gemaakt met onze mooie sport, en in zes artikelen in verschillende regionale kranten konden
lezers meer te weten komen over de kampioenschappen.
Meer dan 45 verenigingen doen al mee...
Gedurende de afgelopen periode hebben we contact gezocht met alle verenigingen om de
campagne op lokale schaal in te zetten. Meer dan 45 verenigingen zijn nu op eigen wijze bezig
met de campagne ‘Free your mind’. Dit wil zeggen dat zij hun beschikbaarheid bij de vereniging of
open dagen bij ons bekend hebben gemaakt, dat zij een gepersonaliseerde poster van ons
hebben ontvangen, en allemaal de toolkit hebben ontvangen.
… en nu uw vereniging nog
Maar met 45 verenigingen zijn we er nog niet want de NHB kent meer dan 200 verenigingen.
Willen jullie als vereniging aanhaken? Hebben jullie de open dag van jullie vereniging nog niet
aangemeld? Of willen jullie als ambassadeur op de website worden vermeld? Vul dan
onderstaande vragenlijst in.

Ik doe mee met ‘Free your mind’
Waarom meedoen?
Allerlei mogelijkheden ontstaan bij draagkracht voor de sport, en deze draagkracht ontstaat weer
vanuit bekendheid. Met deze campagne creëren wij samen meer aandacht en bekendheid, en
daarmee meer mogelijkheden voor jullie als vereniging.
Hoe meedoen?
Meedoen doe je door de campagne uit te dragen, en ons op de hoogte te brengen van de
eventuele activiteiten. Denk hierbij aan het plaatsen van banners of teksten uit de toolkit, of het
aanbieden van mogelijkheden voor geïnteresseerden om eens op de vereniging te komen kijken.
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Toolkit
In de aanloop naar het WK Handboogschieten in Den Bosch hebben wij een toolkit met handige
‘bouwstenen’ ontwikkeld waarmee verenigingen gemakkelijk kunnen bijdragen aan de landelijke
campagne. Deze toolkit bevat teksten, beelden en een handleiding met handige tips om alles zo
goed en efficiënt mogelijk in te zetten.
Hoe krijg je de toolkit?
Deze toolkit sturen wij je toe als je bij ons aangeeft of je een activiteit organiseert in september of
op een ander moment, of dat je alleen op het gebied van communicatie wilt bijdragen aan de
campagne. Dit kan via onderstaande vragenlijst.

Ik doe mee met ‘Free your mind’

Oefenstof Handboogsport voor Trainers
Het opstellen van een uitdagend en leerzaam trainingsplan is één van de belangrijkste en tevens
moeilijkste taken voor een (handboog)trainer.
De Nederlandse Handboog Bond wil coaches, trainers en jeugdleiders verder met elkaar
verbinden door meer oefenstof beschikbaar en bereikbaar te maken. Oefenstof die door jullie
bedacht en gedeeld wordt, zodat andere trainers daar gebruik van kunnen maken.
Voor meer informatie, l ees verder…

Week van de Scheidsrechter: scheidsrechters bedankt!
Van 5 tot en met 13 oktober 2019 bedanken sportbonden en -verenigingen gezamenlijk onze
scheidsrechters, juryleden en officials. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de sport en daar
mogen ze best eens voor in het zonnetje worden gezet.
Zonder scheids geen wedstrijd. Daarom wordt de aanwezigheid van een scheidsrechter vaak als
vanzelfsprekend gezien. Toch zijn het - net als de sporters zelf en (andere) vrijwilligers binnen een
vereniging - mensen met passie voor de handboogsport die in hun vrije tijd op het veld staan.
De Week van de Scheidsrechter biedt elke vereniging en elke sporter een mooie gelegenheid om
alle handboogscheidsrechters eens in het zonnetje te zetten. Dat doen wij dus ook hier!

4

Nieuwsbrief
Oktober 2019

Nieuwe reeks VCP (vertrouwenscontactpersoon) opleidingen
NOC*NSF Academie voor Sportkader heeft weer een nieuwe reeks VCP-opleidingen gepland voor
2019. De NHB besteedt regelmatig aandacht aan (het voorkomen van) grensoverschrijdend
gedrag, omdat wij dit zeer belangrijk vinden. Wij zouden dan ook alle verenigingen willen
adviseren om iemand binnen hun gelederen te benaderen om deze opleiding te volgen.
Op de w
 ebsite van ASK kan de actuele planning worden gevonden. Tevens zijn via het nieuwe
platform s portopleidingen ook d
 e nieuwe scholingen terug te vinden!
Voor trainers en coaches organiseert ASK ook dit jaar de scholing Herkennen en voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag. Een scholing die iedere trainer zou moeten volgen!
Mocht u binnen uw vereniging reeds een VCP hebben aangesteld, die de VCP opleiding heeft
gevolgd, maak dit dan bekend bij j osebruntink@handboogsport.nl.

Impuls gratis VOG regeling
In de periode 2019-2021 wordt vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) een impuls
gegeven aan de gratis VOG-regeling die sinds 2015 voor de sport beschikbaar is gesteld. Er
volgen informatiebijeenkomsten en clubs krijgen ondersteuning van inhoudelijke experts.
Doel
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Het doel van de impuls is forse toename in het aantal gebruikers van de regeling, zodat meer
sportverenigingen preventief beleid hebben ter vermindering van grensoverschrijdend gedrag.
Het CVSN heeft signalen van de politie ontvangen dat er mensen met veroordelingen op
verenigingen actief zijn, waarmee ze grote risico’s nemen. Daar willen wij de verenigingen voor
behoeden.
Gebruik VOG-regeling in sport moet omhoog
Uit een onderzoek van Maverick i.o.v. het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat slechts 12
procent van alle verenigingen (ook niet-sportverenigingen) gebruik maakt van de gratis
VOG-regeling. Onder een grote groep bestuurders bestaat nog angst of weerstand. Toch vinden
wij dat het percentage gebruikers in de sport fors omhoog moet vanwege de risico’s.
Wij willen dat bestuurders een positieve sportcultuur creëren met het oog op behoud van
plezierbeleving bij leden en vrijwilligers. Het laten overleggen van een verklaring omtrent het
gedrag (VOG) door (toekomstige) trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers, die met
kwetsbare mensen werken, is een preventieve maatregel die een bestuur zou kunnen treffen. Dit
kost de vereniging niets, maar ze moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet een
vereniging gedragsregels hanteren en/of een vertrouwenscontactpersoon aanstellen en/of
aannamebeleid formuleren. Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan. De
Q&A over de VOGś op de website is uitgebreid en zijn h
 ier te vinden.
Helaas is gebleken dat er inmiddels ook valse VOG’s in omloop zijn. Daar willen we bestuurders
alert op maken en gelukkig weten we bij CVSN steeds beter waarop gelet moet worden bij het
overleggen van de VOG’s.
Vanaf 1 oktober 2019 kunnen verenigingen een beroep doen op de expertpoule (gratis)
VOG-regeling. Bestuurders van verenigingen worden gemiddeld 15 uur bijgestaan bij het
opzetten en implementeren van preventief beleid grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor de
gratis VOG regeling in aanmerking komen. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de
vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij adequaat te handelen bij
incidenten. Wil je een expert inschakelen of het je een vraag hierover, stuur dan een mail naar
vog@nocnsf.nl.
Aanvragen gratis VOG via de NHB
Om te voorkomen dat iedere vereniging zelf een e-herkenning aanvraagt, helpt de NHB u hierbij.
Lees verder….

Wie gaat de toekomst in als bestuurder rayon 3?
Door het aflopen van de verkiezingstermijn van de voorzitter, secretaris en onafhankelijk
gekozen lid van de bondsraad is rayon 3 dringend op zoek naar nieuwe bestuurders.
De voorzitter is het gezicht van rayon 3. Hij leidt de rayonvergaderingen is namens de leden van
het rayon lid van de bondsraad. De voorzitter is actief en denkt mee over de handboogsport van
nu en de toekomst. De voorzitter durft en wil de toekomst van de sport sterker maken.
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De secretaris zorgt er voor dat de processen binnen rayon 3 goed verlopen. Denk aan stukken
voor rayonvergaderingen, input voor de vergaderingen van de bondsraad, maar ook aan hulp en
steun van verenigingen.
Het onafhankelijk lid van de bondsraad is actief in de sport. Zij of hij vertegenwoordigt de leden
van rayon 3 op een zo goed mogelijke manier en representeert ook de handboogsport in het
algemeen.
Wil je meer weten? Wil jij bouwen aan de toekomst van de handboogsport?
Neem dan contact op met de huidige voorzitter van rayon 3 Felix Versteeg of leg contact met
bondsdirecteur Arnoud Strijbis.

Flinke korting voor verenigingen van BUMA- en SENA afdracht via collectieve
regelingen NHB
Het is wettelijk verplicht een BUMA en een SENA bijdrage te betalen als muziek ten gehore wordt
gebracht in uw handboog accommodatie. De BUMA houdt zich bezig met auteursrecht en komt
op voor de belangen van de componisten, tekstdichters en de muziekuitgevers, oftewel de
bedenkers van muziek. De SENA houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de
belangen van de uitvoerende artiesten en producenten, oftewel de makers van muziek.
De NHB heeft met beide instanties een collectieve overeenkomst afgesloten. Het is dus voor
verenigingen die zijn aangesloten bij de NHB mogelijk via deze wijze de betaling van de BUMA en
SENA rechten af te dragen. Dit levert een aanzienlijke korting op het normale tarief die oploopt
tot maar liefst 50 %. De BUMA hanteert twee tarieven, die voor kantines kleiner dan 30 m2 en
groter dan 30 m2. De SENA hanteert één tarief ongeacht de grootte van de sportkantine.
De facturatie vindt plaats in februari voor het lopende jaar, aanmelden voor deelname in 2020 (of
afmelden voor 2020) kan t/m 22 november 2019. De betaling gaat alleen via een door de
vereniging af te geven automatische incasso.
Indien jullie vereniging wenst deel te nemen aan deze collectieve regelingen, meld je dan aan en neem
contact op met het bondsbureau: 026-4834701 of via marinavanzon@handboogsport.nl

Belastingdienst intensiveert toezicht op verenigingen
De belastingdienst controleert vanaf dit jaar intensiever of sportverenigingen en stichtingen
belastingplichtig zijn. Het is namelijk niet zo, dat er geen belastingplicht bestaat, alleen maar
omdat in de oprichtingsakte staat dat er geen winstoogmerk is. Een club kan dan wel degelijk een
belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting hebben. Maar
belastingplichtig zijn betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk belasting moet betalen.
Meer weten over belastingplicht?
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Korting op de premie basisverzekering Zilveren Kruis naar 5%
Naar aanleiding van een wettelijke wijziging die door minister Bruins is vastgesteld, zullen er
wijzigingen gaan plaatsvinden t.a.v. collectiviteit. De collectiviteitskorting op de basisverzekering
binnen onze collectiviteit wordt 5% (2019: 7,5%). Dit is de wettelijk vastgestelde maximale korting
op de basisverzekering vanaf 1 januari 2020. Zilveren Kruis zal de “niet gegeven korting” voor een
verlagend effect op de premie van de basisverzekering gebruiken. Het precieze effect op de
bruto premie is op dit moment nog niet duidelijk.
De korting op de aanvullende verzekeringen blijft ongewijzigd (2019: 10%), tenzij daar met de
NHB andere afspraken over worden gemaakt.
Deelnemers profiteren ook in 2020 van collectief voordeel door een maximale korting op de
basisverzekering. Ook kunnen deelnemers gebruik maken van de services van Zilveren Kruis
zoals de Zilveren Kruis app, Mijn Zilveren Kruis en de zorgcoaches. Leden die momenteel
deelnemen aan de collectiviteit, zullen uiterlijk 12 november 2019 een aanbod voor 2020
ontvangen. Voor meer informatie, neem contact op met josebruntink@handboogsport.nl.

Wedstrijduitslagen en de AVG-privacy wetgeving
Met ingang van de AVG in mei 2018 ligt er ook binnen de sportwereld een grotere nadruk op het
gebruik en publicatie van persoonsgegevens. Een veelvoorkomende publicatie die dit onderwerp
raakt zijn de wedstrijduitslagen.
Volgend uit de ledenovereenkomst en het privacyreglement van de NHB zijn we geoorloofd een
selectie aan persoonsgegevens te gebruiken die in relatie staan tot oa. wedstrijddeelname. Denk
hierbij aan het delen van geboortedatum met een vereniging voor indeling in leeftijdsklasse.
Let wel. Met betrekking tot publicatie van uitslagen willen we wel adviseren om
persoonsgegevens hierin te minimaliseren. Naam, bondsnummer en vereniging zijn gegevens die
noodzakelijk zijn in een uitslagen. Maar een geboortedatum wordt geadviseerd niet te
publiceren. De sporters mogen erop vertrouwen dat een wedstrijdorganisatie personen in een
correcte leeftijdsgroep en categorie heeft ingedeeld. Publiceren van deze persoonsgegevens op
de uitslag is daarmee overbodig en kan enkel leiden tot bezwaren.
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Sint Hubert Elsloo gehuldigd voor 125-jarig bestaan
Afgelopen zondag 1 september heeft algemeen directeur Arnoud Strijbis een oorkonde voor het
125-jarig jubileum van Sint Hubert Elsloo uitgereikt. De vereniging vierde dit jubileum met een
drukbezochte receptie. Tegelijkertijd werden drie leden in het zonnetje gezet. Zo kreeg de heer
Harry Wintraecken een zilveren bondsspeld, omdat hij 60 jaar lid is van de NHB en Sint Hubert.
Heeft u ook een jubileum van de vereniging of een lid? Of vragen over bepaalde onderscheidingen? Kijk
dan www.handboogsport.nl onder het kopje verenigingen - regelingen. Daar vindt u dit document over
de bondsonderscheidingen:
https://docs.google.com/document/d/1C4ngzgpZMdnWC1teb0geC5DWB_R8ZPgf7vxqLzX4RoA/edit#hea
ding=h.wi3klfftnf2c

Nog 1 Nederlandse Kampioenschap te gaan in 2019
In de maanden augustus, september en oktober stonden er tal van NK’s op het programma in de
vele disciplines die de handboogsport rijk is. Er is nog één NK te gaan: 26 oktober, NK Runarchery
Sprint, Wageningen
Ben je benieuwd hoe de NK’s waren? Kijk dan op www.handboogsport.nl en kijk vooral eens
onder het kopje Beeldbank. Daar staan prachtige foto’s!
Heeft u vragen over bovenstaande evenementen? Neem contact op Bart Sterken, NHB Wedstrijdzaken,
bartsterken@handboogsport.nl

Scoreprogramma in ontwikkeling
Het bondsbestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting Visir voor de
ontwikkeling van het scoreprogramma van de NHB. Dit nieuwe programma moet het sterk
verouderde systeem voor scores van competities vervangen. Belangrijker is dat het nieuwe
programma een grote stap voorwaarts zet door de sporter centraal te stellen. Dit betekent meer
functies, meer mogelijkheden en vooral meer kansen. De sporter centraal betekent dat de
sporter zelf kan zien wat wanneer is gepresteerd, wanneer iets is gepresteerd, wat de
ontwikkeling is en hoe de sporter scoort ten opzichte van anderen.
Een stap voorwaarts dus in de handboogsport.
Wil je meedenken? Laat het weten.
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Bondscontributie 2020: 59 euro (herhaald bericht)
De bondsraad heeft in haar vergadering van juni besloten de bondscontributie voor 2020 vast te
stellen op 59 euro voor een seniorlid en 29,50 euro voor een junior.
Na een jaar van bevriezing van het contributiebedrag betekent dit een verhoging van één euro.
De bondsraad heeft lang gediscussieerd over de verhoging van de contributie, omdat ze beseft
dat elke verhoging een hogere drempel is om de handboogsport te beoefenen. Daarom heeft de
bondsraad aan dit besluit ook toegevoegd dat er komende tijd meer werk moet worden gemaakt
om op een andere wijze de handboogsport te financieren. Zo wordt er nagedacht over andere
financieringsbronnen, zoals subsidies, fondsen en sponsoring. Ook wordt er aan een andere
lidmaatschapsstructuur, waarbij niet meer iedereen hetzelfde bedrag betaalt, maar waar ook
wordt gekeken naar de activiteiten van een lid. Deze discussie zal dit najaar verder worden
gevoerd.
Bij vragen, opmerkingen of ideeën, mail bondsdirecteur Arnoud Strijbis:
arnoudstrijbis@handboogsport.nl

NHB-nieuwsbrieven: een voor leden en geïnteresseerden, een voor
verenigingen (herhaald bericht)
Afgelopen voorjaar zijn we gestart met een nieuwe nieuwsbrief. Deze bundelt het nieuws en de
activiteiten van de Handboogsport Nederland. Voor deze nieuwsbrief zijn alle leden uitgenodigd
en kunnen mensen zich aanmelden via de website. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee
weken en heeft nieuws over resultaten in de verschillende competities en kampioenschappen,
internationale prestaties en nieuws vanuit onze sportbond.
Daarnaast is er een nieuwsbrief voor verenigingen, welke per mail wordt verstuurd naar de
secretarissen van de verenigingen, op www.handboogsport.nl geplaatst en verspreid via
Facebook. Op deze manier is iedereen snel, goed en efficiënt geïnformeerd over wat er gebeurt
in de handboogsport. Houd daarnaast ook vooral de website en sociale media accounts in de
gaten. Vragen? Laat het weten!
Arnoud Strijbis, Directeur Handboogsport Nederland: a
 rnoudstrijbis@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!
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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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