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NHB-nieuwsbrief 14 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
De afgelopen periode hebben jullie al meerdere extra nieuwsbrieven en updates van de
NHB ontvangen in het kader van de zich snel opvolgende ontwikkelingen rond het
coronavirus. In deze nieuwsbrief een update van nieuwe informatie. Dit document is
openbaar en wordt ook op www.handboogsport.nl en de Facebookpagina van de NHB
geplaatst.

Onderwerpen
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
IFAA-evenementen afgelast
Woensdag 15 april laatste dag voor invullen onderzoek Mulier Instituut
NHB in coalitie met tennis en golf voor ‘Anderhalve Meter Handboogsport’
Banken steunen lokale initiatieven
Rabo ClubSupport uitgesteld tot najaar
Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april (herhaling)
Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus

IFAA-evenementen afgelast
De afgelopen week is duidelijk geworden dat de EBHC 2020 niet doorgaat. Dit evenement wordt
nu gehouden in 2021 en wordt dan tevens de WBHC. De locatie blijft Frankrijk. De deelnemer zijn
hierover geïnformeerd.
Ook de WFAC 2020, die in Estland gehouden zou worden, gaat niet door. Dit evenement is
verplaatst naar 23 tot en met 31 juli 2021.

Woensdag 15 april laatste dag voor invullen onderzoek Mulier Instituut
Bijna twee weken geleden hebben alle secretarissen van verenigingen een mail met een link naar
een onderzoek van het Mulier Instituut ontvangen. Wij zijn trots dat een kwart van de
handboogverenigingen vorige week de enquête binnen een week al had ingevuld.Veel dank
verenigingen! Voor de overige verenigingen geldt dat het onderzoek vandaag of morgen nog kan
worden ingevuld. Doe dat, want de uitkomsten zijn zeer bruikbaar voor de sport in het algemeen
en de handboogsport in het bijzonder. Handboogverenigingen scoren goed op de ranglijst van
alle verenigingen die het hebben ingevuld, maar het kan nog beter.
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Jullie kunnen het onderzoek invullen via deze link: Onderzoek Sportverenigingen Mulierinsituut.
Vragen? Schroom niet om te bellen of te mailen met arnoudstrijbis@handboogsport.nl.
Over de uitkomsten worden jullie ook nog geïnformeerd op een later moment.

NHB in coalitie met tennis en golf voor ‘Anderhalve Meter Handboogsport’
Afgelopen weekend verscheen in meerdere Nederlandse media het bericht dat tennis en golf
voorop lopen in plannen “voor als het weer kan”. Dan gaat het om plannen om weer te gaan
sporten op het moment dat de maatregelen van het kabinet versoepeld gaan worden. Hoe dat
er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Dat horen we op 21 april. Wel weten we dat
plannen maken goed en noodzakelijk is. Vele verenigingen hebben de medewerkers van het
bondsbureau de afgelopen periode laten weten dat zij mogelijkheden zien om de
handboogsport onder voorwaarden weer mogelijk te maken, zodat er veilig, gezond en met
plezier weer geschoten kan worden. De NHB denkt en doet met de tennisbond en golfbond mee
in de plannen maken voor de ‘Anderhalve Meter Samenleving’. Belangrijk daarbij is dat dit
betekent dat we stap-voor-stap de sport weer kunnen oppakken.
Zie: Artikel Algemeen Dagblad
Vragen of opmerkingen? Leg contact met het bondsbureau.

Banken steunen lokale initiatieven
Hoe groot bij iedere vereniging de financiële problematiek is, weten we niet. Wat we wel weten,
is dat er vele mogelijkheden zijn om steun te vinden op vele plekken. Denk hierbij onder meer
aan de bank, waarbij jullie als verenigingen de bankzaken doen. Zo heeft de Rabobank voor haar
klanten een noodfonds opgericht, waarmee tot een bedrag van 2500 euro geld kan worden
versterkt voor initiatieven die ook ten dienste staan van de lokale gemeenschap. Een uitstekende
bron om straks weer een ledenwerfactief, clinics of beginnerscursussen mee om te starten.
Zie: Rabobank lokaal Noodfonds.
Ook andere banken hebben dergelijke initiatieven. Bekijk die vooral!

Rabo ClubSupport uitgesteld tot najaar
Rabobank is partner van TeamNL en dus ook partner van Handboogsport Nederland. Afgelopen
voorjaar heeft het bondsbureau nader contact gelegd met Rabobank om de handboogwereld
meer mee te laten profiteren van de inspanningen van Rabobank voor met name verenigingen
in de handboogsport. Dat heeft er toe geleid dat we onder meer actief samen aan de slag
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zouden gaan met Rabo ClubSupport, juist om onze verenigingen te helpen en ondersteunen.
Juist nu is dat nodig. De campagne ClubSupport valt en staat echter met de mogelijkheid om
naar mensen toe te kunnen gaan. Daarom heeft Rabobank besloten de campagne uit te stellen.
Rabobank zelf schrijft hierover het volgende:
“Het zijn onzekere en moeilijke tijden. De ingrijpende maatregelen rondom het coronavirus raken ons
allemaal. Ook jullie als club en vereniging. Het is logisch dat je vragen hebt over hoe nu verder. Als
coöperatieve Rabobank zullen wij ook nu die stap extra blijven zetten voor onze klanten en leden. En
voor jullie als club.
De campagne Rabo ClubSupport, waarbij we zoals ieder jaar een deel van onze winst investeren in
clubs en verenigingen door het hele land, stellen we naar aanleiding van de coronacrisis en de
bijkomende maatregelen uit tot na de zomerperiode. Een passende beslissing in deze veranderende
situatie. Met Rabo ClubSupport in het najaar werken we samen aan oplossingen die goed zijn voor jou
& goed voor de wereld om je heen. Juist dán.
In de aanloop naar de zomerperiode worden jullie uitgenodigd om je aan te melden voor Rabo
ClubSupport. Vanaf begin september starten we de aanmeldperiode. De exacte tijdslijnen en
aanmeldmogelijkheden worden tijdig met jullie gecommuniceerd.”
De NHB zal aangesloten verenigingen informeren zodra we informatie hebben over de
campagne. Belangrijk is dat we meedoen om zo veel mogelijk geld binnen te halen om de
handboogsport mogelijk te maken, juist ook na de crisis.

Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april (herhaling)
Het kabinet heeft vandaag duidelijk gemaakt dat alle sportaccommodaties in Nederland tot en
met dinsdag 28 april gesloten moeten blijven. De geldende maatregelen worden dus verlengd.
Zowel binnen als buiten mag op sportaccommodaties niet worden gesport. Daarnaast zijn alle
evenementen die vergunningsplichtig zijn verboden tot 1 juni. Er is dus nog geen enkele sprake
van versoepeling.
Het kabinet heeft aangegeven rond 21 april bekend te maken wat er na 28 april en 1 juni zal
gaan gebeuren. De NHB volgt de besluitvorming nauwgezet en zal verenigingen actief
informeren, zoals u inmiddels gewend bent.

Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunt u zelf vele maatregelen treffen,
zoals u via diverse mediakanalen vast hebt vernomen. Hier een resumé van de adviezen, waarbij
een aantal maatregelen specifiek gedetailleerder is gericht op de sport:
● Blijf zo veel mogelijk thuis

●
●
●

Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar
Geef elkaar geen handen
Was je handen regelmatig met water en zeep
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●
●
●
●
●

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Gebruik geen pen van elkaar
Deel geen bidons, flesjes, bekers en handdoeken etc.
Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis.
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Op verzoek van enkele actieve leden hebben we ook nog een visuele beschrijving van de
symptonen van Covid-19 (het coronavirus) toegevoegd. Zie hieronder.

