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Eerste belronde naar verenigingen zeer waardevol 

De afstand tussen de leden en het bondsbureau en het bondsbestuur is een vraagstuk dat de NHB 
al een tijdje bezig houdt. We willen met het oog op het jaarplan 2020 de sporter centraal zetten en 
dat vraagt goede kennis over vraag en behoeften van onze leden: sporters en verenigingen. Het 
bondsbureau besloot daarom om op proactieve wijze een belronde langs de verenigingen te 
houden, waar aan de hand van een onderwerpenlijst het gesprek werd aangegaan over het reilen 
en zeilen binnen de vereniging, de toekomst van de sport en de rol van de NHB. In totaal werd 
tijdens de eerste belronde uitgebreid gesproken met bestuurders van 37 verenigingen in het land. 
Naast het actualiseren van de bestuurs- en contactinformatie kwamen in de gesprekken 
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onderwerpen als accommodatiebeheer, lidmaatschapsvormen en ledenontwikkeling uitgebreid aan 
bod. 
Gezien de positieve inzichten over de toekomst van de sport zal er begin januari een nieuwe 
belronde ingepland worden om met nog veel meer verenigingen het gesprek aan te gaan. Als je wilt 
dat jouw vereniging in ieder geval bij deze belronde zit, laat het weten. 
 
Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
 

 

Bondsbureau gesloten in kerstperiode 

Het bondsbureau is gesloten van woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) tot en met woensdag 1 
januari (Nieuwjaarsdag). Vanaf 2 januari staan de medewerkers van de NHB u graag weer te woord 
om de sporter centraal te stellen.  
Voor spoedeisende zaken kunt u in deze periode contact opnemen met bondsdirecteur 
arnoudstrijbis@handboogsport.nl. 
 

 

Vernieuwde HBT-2 nog niet vol: meld je aan! 

De opleiding tot assistent-trainer (HBT-2) start weer op 1 februari 2020. De opleiding is praktischer 
dan voorheen en het aandeel theorie is teruggedrongen. Praktischer, meer op de uitvoering en het 
geven van trainingen. De opleiding bestaat uit slechts drie cursusdagen en in de tussentijd wordt 
van de trainers in opleiding verwacht dat ze zelf trainingen gaan geven. De opleiding vindt plaats in 
Eindhoven en Rotterdam. Inschrijven kan nog via: 
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/67-handboogtrainer-2-assistent-trainer 
 
Vragen? Mail naar info@handboogsport.nl. 
 

 

Verenigingstrainer worden? Doe dan de vernieuwde HBT-3 opleiding! 

De vernieuwde HBT3-opleiding gaat van start op 18 januari 2020. Inschrijven is mogelijk via 
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-en-talentvol. 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. De bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven en Amersfoort. Van de deelnemers 
wordt vooral verwacht dat zij opdrachten uitvoeren, zoals het coachen van sporters en het geven 
van trainingen. Het theoretisch gehalte van de opleiding is fors teruggedrongen.  
 
Bij vragen over de opleiding, eventuele vrijstellingen of anderszins kun je contact opnemen met het 
bondsbureau via info@handboogsport.nl.  
 

2 

https://docs.google.com/document/d/1PHBZC54KrlUrglBD9D8BVUNESYltOg5VfDAgByXiUQo/edit 24-12-2019 15:09
Pagina 3 van 9



Nieuwsbrief  
December 2019 

 

NIEUW: workshop scoreverwerking Ianseo 

Dit voorjaar wordt voor het eerst de nieuwe workshop scoreverwerking Ianseo georganiseerd voor 
leden van de NHB. Deze workshop bestaat uit drie dagdelen en de mogelijkheid tot het lopen van 
stages. Na deze opleiding krijgen deelnemers een certificaat. Voor meer informatie over deze 
opleiding kunt u kijken op www.handboogsport.nl onder de kop opleidingen / specialisaties / 
Workshop Scoreverwerking met Ianseo. 
 
Inschrijven kan via info@handboogsport.nl  Meer info>> 
https://www.handboogsport.nl/2019/12/24/nieuw-workshop-scoreverwerking-mbv-ianseo/ 

 

Wie verdient een handboogaward 2019? 

Tijdens het NK Indoor 2020 gaan we ze weer uitreiken: de handboogawards 2019. We hebben vijf 
categorieën: 

- sporter van het jaar 
- vrijwilliger van het jaar 
- talent van het jaar 
- sportmoment van het jaar 
- vereniging van het jaar 

Iedereen mag voor een van deze categorieën een nominatie doen. Nominaties kunnen met een 
kleine onderbouwing tot en met zondag 5 januari 2020 worden gestuurd naar 
handboogawards@handboogsport.nl. Laat weten wie volgens jou een award verdient! 
 
Meer info >> https://www.handboogsport.nl/2019/12/24/handboogawards-2019/ 
 

 

Financiële administratie NHB gaat verhuizen 

Per 1 januari 2020 wordt de financiële administratie van de NHB ondergebracht bij BONDcenter. Dit 
is het resultaat van een overeenkomst die het bondsbestuur heeft gesloten met de Stichting 
Nederland Sport. Belangrijkste redenen voor deze stap zijn de noodzaak tot digitalisering van de 
administratie, verbetering van de managementinformatie en het vrijmaken van tijd van 
medewerkers van het bondsbureau voor zaken die direct ten dienste komen van de sporters, leden 
en verenigingen. 
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In de praktijk betekent dit vooral dat werkprocessen binnen het bondsbureau zullen veranderen. 
Ook zullen bijvoorbeeld declaraties van vrijwilligers een iets andere routing krijgen. Zij zullen 
daarover rechtstreeks worden geïnformeerd. Als er vragen zijn, stel die vooral. We zullen via deze 
nieuwsbrief terugkomen op de belangrijkste vragen als daar aanleiding toe is. 
 
Als het goed is, merken leden en verenigingen weinig van de overgang, want de administratie wordt 
vooral ten dienste van de leden gevoerd. Dat is en blijft zo. 
 
Vragen? Stel die vooral via info@handboogsport.nl of direct aan arnoudstrijbis@handboogsport.nl  

 

Doe mee voor de toekomst van 3D! 

Vele leden van de NHB doen met veel plezier mee met 3D-evenementen, in het bijzonder de 
Shooter of the Year evenementen en het NK. We zien naast het plezier echter ook de enorme 
potentie. Veel meer dan er nu uitkomt. Denk hierbij aan het vaststellen van een uniform reglement, 
een vast inschrijfsysteem voor wedstrijden, communicatie/ wedstrijdverslag via de vaste 
communicatiekanalen van de NHB (website, facebook, nieuwsbrief, bondsblad), aankleding van 
evenementen, publicatie van tussenstanden en uitslagen etc. 
 
Om te zorgen dat we stappen zetten in de versterking van de 3D-discipline komen er twee 
werkgroepen. Eén groep richt zich op Shooter of the Year en één groep op het NK 3D. Deze 
werkgroepen gaan eerst aan tafel om ideeën uit te wisselen en een plan te maken, en gaan dan aan 
de slag met concrete acties. We mikken op een tijdslijn voor 1 of 2 jaar, zodat jullie geen langere 
verbintenis aan hoeft te gaan. Langer mag natuurlijk altijd! 
 
Meedenken en meedoen? Schrijf je in via het aanmeldformulier. 
 

 

Bouw mee aan de toekomst van rayon 3 

Met bijna 2000 leden is rayon 3 niet het grootste rayon, maar wel een rayon waar ongelooflijk veel 
gebeurt. Rayon 3 kent 44 verenigingen en bestaat uit 4 regio’s. In het rayon worden alle disciplines 
geschoten van 25m1pijl tot run archery, binnen en buiten, veld en 3d. Kortom; er is veel te doen om 
ook in dit rayon de sporters centraal te stellen. Begin 2020 willen wij een groep enthousiaste 
mensen bij elkaar roepen om de krachten te bundelen om de handboogsport in rayon 3 weer een 
impuls te geven. Iedereen die wil, is welkom om hierover mee te denken en mee te praten. 
Uiteindelijk doel: een gemotiveerde club mensen die samen de handen uit de mouwen steken om 
de sporter centraal te stellen. Samen maken wij de handboogsport, ook in rayon 3. 
 
Interesse? Vragen? Opmerkingen? Leg contact met bondsdirecteur arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
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Inschrijving NK Indoor 2020 staat nog open 

In het weekend van 25 + 26 januari 2020 vindt het NK Indoor plaats in de Maaspoort Sports & 
Events te ‘s Hertogenbosch. Voor dit evenement kunnen alle leden van de Nederlandse Handboog 
Bond zich inschrijven. In totaal zijn er 192 startplekken beschikbaar. 
Klik hier  voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 
In geval van vragen rondom het NK Indoor 2020. Neem contact op met Bart Sterken/ NHB 
Wedstrijdzaken; bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

Nieuwe NHB-verenigingen 

De NHB mag weer een tweetal nieuwe verenigingen verwelkomen. Het gaat om HBS Weert - Stipoh 
en Archery Solutions Range in Drachten. Met beide verenigingen is actief gesproken over hun doel 
om de handboogsport in hun regio te versterken. 
 
per december 2019:  
HBS Weert - Stipoh (regio 115 rayon 4) 
Jasmijnstraat 32 
6002 TG   Weert 
info:  Dhr. M. Dolderman 
e-mail: info@stipoh.nl 
 
per 1 januari 2020: 
ArcherySolutions Range (regio 103 rayon 1) 
Hanebalken 374 
9205 CZ  Drachten 
info: Dhr. R. Biermans 
e-mail: vereniging@archerysolutions.nl 
 

 

Opgeheven NHB-verenigingen 

Helaas moeten wij aan het einde van het jaar afscheid nemen van een aantal verenigingen die bij 
de NHB waren aangesloten.  
De oudste sportvereniging van Weert - De Batavieren Treffers te Weert (regio 115 rayon 4) - houdt 
op te bestaan, omdat er geen nieuwe bestuursleden meer konden worden gevonden en de situatie 
van de accommodatie niet goed was. In Weert is er wel een nieuwe vereniging opgericht, zodat 
Weert gelukkig wel op de handboogkaart blijft staan. 
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Nadat H.B.V. De Bosjagers uit Best (regio 111 rayon 3) twee jaar geleden uit hun accommodatie 
werd gezet, was het een zoektocht naar een nieuwe accommodatie. Helaas heeft dat niets 
opgeleverd. Omdat een groot aantal leden inmiddels onderdak heeft gevonden bij andere 
verenigingen in de regio hebben de Bosjagers de vereniging opgeheven. 
 
Ook J.B.C. de Faule Truppe te Reuver (regio 115 rayon 4) houdt op te bestaan.  
 

 

Gouden bondsspelden uitgereikt 

In december hebben twee mensen een gouden bondsspeld ontvangen voor hun verdiensten voor 
de handboogsport.  
Wie? Kijk op www.handboogsport.nl  

 

Handboogmagazine 2019 

Afgelopen week is er bij alle leden een Handboogmagazine op de deurmat gevallen. Een vernieuwd 
Handboogmagazine, omdat het een overzicht is van heel veel dingen die we door het jaar 2019 
hebben gedaan op de vele verschillende manieren die de handboogsport rijk is. We hopen dat u er 
van geniet. Als u nog meer exemplaren wilt, neem dan contact op met het bondsbureau. 
 

 

AVG bij Sportclubs, blijf alert! (herhaald bericht) 

Sinds mei vorig jaar is de privacywet AVG van kracht. Die raakt ook jullie vereniging. Het is belangrijk 
hier serieus mee om te gaan, want als bestuurder ben je persoonlijk aansprakelijk als er iets 
misgaat. Met deze brief willen wij jullie graag helpen om blijvend aan de wettelijke verplichtingen te 
voldoen. 
 
Sinds vorig jaar gebruiken de meeste sportverenigingen het online programma van Stichting AVG 
voor Verenigingen, dat in afstemming met sportbonden en NOC*NSF speciaal is gemaakt voor 
verenigingen en toegespitst op de sport. Als je dit stappenplan doorloopt, weet je zeker dat je geen 
dingen vergeet. Je krijgt praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Bij wet ben je 
verplicht om te bewijzen wat je allemaal hebt gedaan aan de AVG. Dit programma helpt je hierbij.  
 
Om gebruik van dit programma te bevorderen, is er gewerkt met goedkope en / of gratis vouchers. 
Daarmee kon je een jaar lang gratis gebruik maken van het programma, en veel clubs hebben dat 
ook gedaan. Binnenkort eindigt die periode en moeten sportclubs zelf een abonnement nemen. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is er een afspraak gemaakt met de Stichting AVG voor 
Verenigingen.  
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Voor een bedrag van € 5,- (exclusief btw) per maand kunnen jullie de vereniging AVG-proof houden. 
Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen.  
Gebruik je het programma al? Ga dan naar de website, log in en volg de instructies. 
Gebruik je het programma nog niet? Ook dan kun je gebruik maken van dit aanbod. Ga naar: 
https://www.avg-programma.nl/sport 
 
Komende tijd zal de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens alleen maar 
verder toenemen. Laat AVG voor jullie vereniging geen zorgenkind zijn. 

 

Oefenstof Handboogsport voor Trainers (Herhaald bericht) 

Het opstellen van een uitdagend en leerzaam trainingsplan is een 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, lees verder… 
 

 

Workshop Aangepast Sporten, hoe doe je dat? 

Sporten en bewegen mogelijk maken voor iedereen, met of zonder beperking. Samen willen wij er 
voor zorgen dat de sportparticipatie verhoogt. Door een juiste match van vraag en aanbod, meer 
bekendheid van het (lokale) sportaanbod, een open houding van goede trainers en professionals 
kunnen we de open club gedachte verspreiden, waarbij we willen bijdragen aan een toename van 
sportplezier en een leven lang sporten. 

En hoe kunnen we daar aan bijdragen? Hoe zorgen we ervoor dat er een match is tussen vraag en 
aanbod, welke sporten kan je (zelf) allemaal doen als je een handicap hebt? En hoe werkt 
classificeren en hoe kan ik Paralympisch talent scouten? Met een keuze uit presentaties en 
workshops willen we (toekomstig) professionals meenemen in de wereld van gehandicaptensport. 

Een workshop aanvragen of meer informatie? Neem contact op via opleidingen@nocnsf.nl. 
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Centrum Veilige Sport Nederland 

Om meer te weten te komen over waar het CVSN voor staat en welke onderwerpen zij behandelen, 
neem eens een kijkje op de site https://centrumveiligesport.nl/ . Op deze site is sinds kort ook 
e-learning beschikbaar over : 
Discriminatie  (https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/e-learning-discriminatie ) en  
Integriteit  https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/e-learning-integriteit 
Voor allen binnen de vereniging die meer over deze onderwerpen willen weten! 
 

 

NHB-nieuwsbrieven: een voor leden en geïnteresseerden, een voor 
verenigingen 

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: arnoudstrijbis@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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