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NHB-nieuwsbrief 21 april 2020
Dinsdag 21 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 met name naar
aanleiding van de persconferentie van het kabinet over wat er kan en mag na 28 april. Dit
document is openbaar en wordt ook op w
 ww.handboogsport.nl en de Facebookpagina van
de NHB geplaatst.

Onderwerpen
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:
Buitenaccommodaties voor kinderen weer open vanaf 29 april
Alle verenigingen ontvangen protocol en informatie voor fase 1 (jeugd vanaf 29 april)
Denktank verantwoorde handboogsport
Geen evenementen tot 1 september
Vraag: Wat mogen we wel / niet als het gaat om onderhoud van accommodaties?
Checklist verenigingen
Alle opleidingen stilgelegd en/of uitgesteld
Wetgeving grasonderhoud gewijzigd
Banken steunen lokale initiatieven (herhaald bericht)
Adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus (herhaald bericht)
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Buitenaccommodaties voor kinderen weer open vanaf 29 april
Vanavond heeft premier Rutte uitgebreid toegelicht hoe de huidige situatie is in Nederland ten
aanzien van de coronacrisis. Voor de sportwereld, in het bijzonder de handboogwereld, is een
aantal specifieke zaken benoemd. Belangrijk is daarbij het begrip ‘beheersing’. Voor de sport
geldt dat tot en met 20 mei de volgende mogelijkheden ontstaan:
● Individueel sporten kan, maar alleen buiten;
● Kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding weer buiten trainen in
groepsverband (geen wedstrijden toegestaan);
● Kinderen van 13 t/m 18 jaar krijgen meer ruimte om te sporten als de sport er
mogelijkheden toe biedt. Die mogelijkheden biedt de handboogsport en die kunnen wij
verantwoord aanbieden op anderhalve meter afstand;
● Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van accommodaties. Er
kunnen dus verschillen komen per gemeente en per vereniging. Neem als vereniging
contact op met de gemeente voor heropening! De NHB is bereid verenigingen hierbij te
helpen waar nodig, onder meer met het protocol ‘Verantwoorde handboogsport vanaf 29
april’; en
● Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5
meter afstand in acht nemen.
Tot en met 20 mei moeten alle binnenaccommodaties (inclusief bar) gesloten blijven.
Het gehele bericht van de Rijksoverheid is h
 ier te vinden.

Alle verenigingen ontvangen protocol en informatie voor fase 1 (jeugd vanaf 29 april)
De NHB-medewerkers zijn al enige tijd bezig met een protocol verantwoorde handboogsport,
zoals eerder aangegeven. Dit protocol gaan wij de komende dagen zodanig vertalen naar een
bruikbare handleiding voor alle verenigingen op de mogelijkheden die er komen vanaf 29 april.
Dit protocol krijgt iedere vereniging uiterlijk a.s. vrijdag 24 april. Dit protocol kunnen alle
verenigingen gebruiken in gesprekken met de desbetreffende gemeente. Ook werken wij aan
een posters, banners en toelichtingen die elke vereniging kan gebruiken richting haar leden, in
het bijzonder jonge leden en hun ouders.
Belangrijkste advies: communiceer actief naar je leden!

Denktank verantwoorde handboogsport
Er zijn nieuwe maatregelen, er zijn nu mogelijkheden om verstandig en veilig de handboogsport
weer op te starten. Daarvoor zijn wij al enige tijd aan de slag en ontvangen we vanuit het land
steeds meer ideeën van enthousiaste leden die mee willen denken. Nog meer ideeën blijven
natuurlijk altijd welkom.
Heb je ideeën, opmerkingen en/of vragen, en wil je die met ons delen?
Mail dan naar v
 erantwoordehandboogsport@handboogsport.nl
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Geen evenementen tot 1 september
Er mogen geen vergunningplichtige evenementen worden georganiseerd tot 1 september. De
effecten hiervan zullen ook voor de handboogsport groot zijn. Deze week zullen wij vanuit het
bondsbureau contact opnemen met organisatoren van evenementen tot deze datum. Een
overzicht van handboog evenementen en of deze nog kunnen plaatsvinden, zullen wij zo spoedig
mogelijk sturen.

Vraag: Wat mogen we wel / niet als het gaat om onderhoud van accommodaties?
Een vraag die de afgelopen weken meerdere malen is binnengekomen, gaat over wat er wel/niet
mag als het gaat om onderhoud aan accommodaties. Onderhoud mag, maar stem dit af met je
gemeente! Volg daarbij ook de richtlijnen van het RIVM. Iedereen kan zien dat de bouw ‘gewoon’
doorwerkt, maar dat doet aan de hand van protocollen. Als die worden gevolgd, is er best iets
mogelijk. Ook bij de accommodatie van handboogverenigingen.
Antwoord op deze en andere vragen vinden jullie ook op Vragen en Antwoorden NOC*NSF.

Succesvolle aanvraag TOGS-regeling 4.000 euro
Handboogvereniging Ontspanning uit Sint Oedenrode heeft met succes 4.000 euro aangevraagd
bij de TOGS-regeling als compensatie voor misgelopen inkomsten. Ook voor andere
handboogverenigingen kan deze vereniging een uitkomst zijn in deze ongewisse tijden.
Meer informatie nodig? Kijk op T
 egemoetkoming schade Covid 19.
Heb je een succesvol verhaal in deze tijden? Laat het weten via i nfo@handboogsport.nl

Checklist verenigingen
Het is voor elke vereniging belangrijk een goed beeld te krijgen van de effecten van de
coronacrisis. De NHB participeert actief in het overleg met NOC*NSF en andere sportbonden
over de juiste ondersteuning voor verenigingen. Een van de acties is dat er een checklist is
gemaakt voor verenigingen. Op de website van NOC*NSF is deze lijst te vinden:
Website NOC*NSF: Checklist verenigingen. De specifieke lijst is ook als PDF-bestand bijgevoegd:
Checklist Verenigingen.
Maak hier vooral gebruik van. Als er vragen zijn, stel die vooral via info@handboogsport.nl
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Alle opleidingen stilgelegd en/of uitgesteld
Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zijn alle NHB-opleidingen,
waarbij het niet mogelijk is om digitaal iets vervangends te doen stilgelegd tot nader order. Wij
volgen hierbij de lijn van het kabinet dat we geen bijeenkomsten mogen organiseren. Het betreft
hier:
● de opleidingen Handboogtrainer 2, 3 en 4;
● de opleiding traditioneel / instinctief;
● scheidsrechtersopleidingen; en
● de module basisschot.
Voor de laatste dag van de opleiding scoreverwerking wordt gekeken naar een digitaal
alternatief. Als dat niet mogelijk is, wordt de derde dag op een later moment ingehaald.

Wetgeving grasonderhoud gewijzigd
Er mogen buiten de landbouw geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden toegepast door
onder meer beheerders van sportvelden. Op dat verbod geldt sinds 1 april 2020 een aantal
uitzonderingen. Voor sportvelden en de openbare ruimte zijn die uitzonderingen ingeperkt.
Een ‘uitzondering’ is gemaakt voor een onkruid, insect of schimmel, waarvoor het gebruik van
een gewasbeschermingsmiddel nog onvermijdelijk is, ondanks dat een geïntegreerde
gewasbescherming (ook IPM – Integrated Pest Management genoemd) wordt toegepast. Op
https://www.onkruidvergaat.nl/nieuws/presentaties-regiobijeenkomsten-beschikbaar/ vindt u
een handreiking, over het beheer van sportvelden met natuurgras, in de praktijk.
Bijgevoegd de regeling met daarin (aan het einde van de regeling) de lijst met uitzonderingen.
Daarnaast het deskundigenadvies, waar de lijst op is gebaseerd.
Voor een link naar de regeling: h
 ttps://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18714.html
Bij NOC*NSF is er een project Milieuvriendelijk Beheer Sportvelden, waarbij bonden en
verenigingen ondersteund kunnen worden in de juiste wijze van grasbeheer. Verenigingen die
gebruik willen maken van kennis en mogelijkheden, kunnen dit laten weten via
info@handboogsport.nl.

Banken steunen lokale initiatieven (herhaald bericht)
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
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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!

Adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus (herhaald bericht)
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 20 seconden lang met water en zeep
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, hoest en keelklachten bij jezelf of een van je
huisgenoten 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.

