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Woensdag 13 november: belronde naar verenigingen 

De afstand tussen de leden en het bondsbureau en het bondsbestuur is een vraagstuk dat ons al 
een tijdje bezighoudt. We willen de sporter centraal zetten en dat vraagt goede kennis over vraag 
en behoeften van onze leden: sporters en verenigingen. Daarom gaan de medewerkers van het 
bondsbureau op woensdag 13 november een belronde doen met als doel zo veel mogelijk 
verenigingen op één avond te bereiken. Als het nodig is, doen we daarna nog een keer zo’n 
belronde.  
Wat gaan wij vragen? Onder meer: 

● Samenstelling bestuur (en dat direct checken met Onze Relaties) 
● Beschikbaarheid trainers, wedstrijdleiders en ander kader 
● Aanwezigheid vertrouwenscontactpersoon en vraag om VOG’s 
● Ontwikkelingen leden, zowel in aantallen als in vraag van leden. Denk aan soorten 

disciplines, materialen en wedstrijdvormen 
● Situatie rond financiën en accommodatie 
● Wat heeft u nodig van de NHB? 

Wij bellen in principe de voorzitter. Maar als de voorzitter niet bereikbaar is, bellen wij een ander 
bestuurslid. 
 
Doet u wat voorwerk? Dan maakt het de gesprekken veel beter en sterker. 
Free your mind. Everyone deserves to be a hero! 
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Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl 
 

 

Vernieuwde HBT 2 - en HBT 3-opleidingen open voor inschrijving 

Eerder in deze nieuwsbrief is verteld dat er de afgelopen periode hard is gewerkt aan 
vernieuwing van de opleidingen van de NHB. Meer praktijk, minder theorie. Meer aansluiting bij 
de handboogsport van nu en de toekomst, minder teruggrijpen op het verleden.  
Heb je interesse om je te ontwikkelen als trainer in de handboogsport, meld je dan zo snel 
mogelijk aan. 
 
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 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 
De HBT 2 opleiding start weer op 1 februari 2020. Ook deze opleiding is goed bekeken om met 
name het theoretische gehalte wat terug te dringen. Praktischer dus! Inschrijven kan via: 
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/67-handboogtrainer-2-assistent-trainer 
 
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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850 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven 

Het nieuwe sportakkoord tussen Rijk, gemeenten en sportbonden zorgt er voor dat er geld 
beschikbaar is voor initiatieven in de handboogsport. Zo zijn hier eerder faciliteiten voor visueel 
beperkte schutters door gefaciliteerd. Ook voor andere initiatieven zijn er mogelijkheden. Pak die 
kansen en doe een aanvraag.  
Meer info: 
https://ledennet.nocnsf.nl/nieuwsberichten/2019/oktober/maak-jullie-sport-en-beweegaanbieder
s-enthousiast-voor-het-stimuleringsbudget 
   
NK Indoor 2020: kwalificatiescores van belang! 

Op zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020 wordt in de Maaspoort Sports & Events, te 
‘s-Hertogenbosch, het Nederlands Kampioenschap Indoor gehouden. Op basis van de ervaringen 
in de afgelopen jaren is besloten een wijziging door te voeren in het wedstrijdformat voor dit 
kampioenschap; met als doel een aantrekkelijker kampioenschap voor zowel sporters, 
begeleiding als toeschouwers te creëren. 
Benieuwd naar de wijzigingen? Lees verder. 
 
In geval van vragen rondom het NK Indoor 2020. Neem contact op met Bart Sterken/ NHB 
Wedstrijdzaken; bartsterken@handboogsport.nl  
 

 

AVG bij Sportclubs, blijf alert! 

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.  
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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.  
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. 
 

 

De norm in de sport? Nog steeds de heteroseksuele man 

In de sportwereld is het thema van gendergelijkheid steeds belangrijker. Daarom besteden we er 
in deze nieuwsbrief middels dit recente artikel ook aandacht aan. 
 
“De toenemende aandacht voor gendergelijkheid is belangrijk, maar leidt niet noodzakelijk tot 
proactief beleid om substantiële verandering tot stand te brengen. Duurzaam beleid is dus 
onontbeerlijk”, meent Zeno Nols. Gendergelijkheid is een van de thema’s waarmee het 
Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) in Gent zich bezighoudt. ICES zet op dit moment 
vooral in op seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG), gender en matchfixing in de sport. Lees 
meer… 
  

 

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… 

 

Wie gaat de toekomst in als bestuurder rayon 3? (herhaalde oproep) 

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. 
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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. 
 
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 (herhaalde oproep - let op deadline) 

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 
 

 

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.  
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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 

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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