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Twee vacatures op het bondsbureau
Door het toevallig tegelijk vallende vertrek van José Bruntink en Harm van der Hoff zijn er per 1
april a.s. twee vacatures op het bondsbureau. We zoeken:
● een projectleider sportstimulering, die zich met name bezig gaat houden met
verenigingen, sportdisciplines en kansen die zich in de (handboog)sport voordoen; en
● een (marketing)communicatiespecialist, die aan de slag gaat met de
communicatieplannen om de grote diversiteit van de handboogsport onder de aandacht
te brengen.
Kennis van de handboogsport is in beide gevallen een pré. Mocht u iemand kennen die geschikt
is voor een van deze vacatures, informeer die persoon en laat hem/haar zo snel mogelijk
solliciteren.
De vacatures staan op w
 ww.handboogsport.nl.
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met directeur
Arnoud Strijbis.

Belrondes leveren veel inzicht en informatie op
In november, januari en februari hebben medewerkers en bestuursleden van de NHB ongeveer
de helft van alle verenigingen aan de telefoon gehad tijdens de NHB-belrondes. Dit heeft zeer
veel waardevolle informatie en input opgeleverd. De opbrengst van deze belrondes wordt
uitgewerkt en vertaald voor het meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Ook wordt de opbrengst
gebruikt om de prioriteiten voor de medewerkers van het bondsbureau aan te scherpen en te
bepalen.
We hebben nog niet alle verenigingen gesproken. Verenigingen die nog niet zijn gebeld en graag
op korte termijn gebeld willen worden, kunnen contact opnemen met het bondsbureau via
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info@handboogsport.nl. Dan plannen we een belafspraak met een van de medewerkers. Gelet
op de invulling van de vacatures op het bondsbureau (zie bericht eerder in de nieuwsbrief)
wachten we even met het plannen van een grote belronde.
Heeft u als vereniging behoefte om informatie te geven die op dit moment nog niet bij de NHB
bekend is, kunt u dat ook laten weten.

Nieuwe e-learning verantwoord alcohol schenken
De nieuwe e-learming ‘Voor Elkaar | Sport’ is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van
sportkantines. Deze e-learning is een ‘must’ voor iedereen die achter de bar staat in een
sportkantine. In drie modules, afgesloten door een toets, leren gebruikers welke regels er gelden
voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe zij moeten reageren in lastige situaties en vooral
hoe zij kunnen voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken
personen. Lees verder...
Deze e-learning is gratis te gebruiken voor de hele sport!

Vier inzichten voor verenigingsbestuurders
De rol van bestuurders in de sport verandert en dat levert uitdagingen op. Dat geldt voor zowel
kleine als grote verenigingen, voor sportbonden en andere bestuursorganen. Er zijn vier
inzichten op een rij gezet voor sportbestuurders. Met deze vier inzichten kun je als bestuurder
alle uitdagingen aan. Bestuurders van een sportvereniging hebben allerlei ambities. Je werkt hard
om die ambities te realiseren, maar er liggen hobbels op de weg. Om jou als bestuurder te
helpen bij het aangaan van die uitdagingen, zijn de vier inzichten ontwikkeld. Ze worden belicht
op: Met de vier inzichten kun je als bestuur alle uitdagingen aan.

NOC*NSF: Week van goed sportbestuur
Een goed sportbestuur maakt het mogelijk dat sporten leuk is! Daarom geven we in de eerste
week van de lente extra aandacht aan de sportbestuurders. Met de kennis die we samen hebben
en de ontwikkeling van de nieuwe Code Goed Sportbestuur geven we graag meer inzicht in hoe
besturen in de sport leuker en gemakkelijker wordt. Dit feest organiseren we voor zowel
bondsbestuurders, verenigingsbestuurders of andere geïnteresseerden die met de nieuwe code
willen gaan werken.
Meer informatie? Kijk op https://nocnsf.nl/week-van-goed-sportbestuur
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Opnieuw gepland: opleiding trainer traditioneel / instinctief (herhaald bericht)
Wegens succes opnieuw gepland: de opleiding tot trainer traditioneel / instinctief. Op 21, 22 en
23 mei vindt deze opleiding opnieuw plaats in het Brabantse Schijf bij All inn Traditional. Meer
informatie over deze opleiding is te vinden op: h
 ttps://www.handboogsport.nl/opleidingen/ en
klik dan op Trainer Traditioneel - All in Traditional
Vragen? info@handboogsport.nl

Winnaars Handboogawards 2019
Tijdens het NK Indoor 2020 zijn de Handboogawards 2019 uitgereikt. In een bomvolle zaal
bovenop de tribune in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch was het een mooi feest van de
handboogsport.
Teruglezen? Dat kan op:
https://www.handboogsport.nl/2020/01/28/handboogawards-2019-uitgereikt-tijdens-nk-indoor-i
n-s-hertogenbosch/

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.

3

