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NHB-nieuwsbrief 
Woensdag 19 augustus 2020 
 
In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijkste actualiteiten in het kader van de 
coronamaatregelen naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 
dinsdagavond 18 augustus 2020. 
Daarnaast aandacht voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie, uitstekende 
mogelijkheden voor verenigingen om juist nu de handboogsport te presenteren aan het 
grote publiek! 
 
Alle informatie rond de mogelijkheden om weer te sporten, staat gecentraliseerd op onze 
website: www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Bekijk dit deel van de website 
voor de meest actuele informatie! 
 
Deze nieuwsbrief is openbaar en wordt ook op www.handboogsport.nl en de social media 
van de NHB geplaatst. 
 

 

Onderwerpen 

In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen: 

Basisregels ‘Alleen samen houden we het coronavirus onder controle’ 
Kabinet: verdere aanscherpingen coronamaatregelen 

Vooral in privésfeer gaat het mis 
Altijd een vaste zitplaats 
Klachten? Thuis blijven en laten testen! 

Wat betekent dit voor de handboogsport? 
Handboogsport met coronamaatregelen 

Sportprotocol NOC*NSF 
Richtlijnen voor de handboogsport 

Vragen en antwoorden 
Geef signalen door 

Wedstrijden en evenementen 
Welke wedstrijden zijn er? 
Aanmelden voor discussieavond Free Your Mind Games / LLSO 

AH Sportactie en Nationale Sportweek - Haal nieuwe leden binnen! 
Doe mee aan de NOC*NSF Nationale Sportweek 
Wat kun je doen? 
Hoe doe je mee? 
Toegang tot de promotiematerialen 

AH Sportactie 

 

http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
http://www.handboogsport.nl/


 
 
Contactinformatie: 
tel: +31 (0)26 48 34 700 
e-mail: info@handboogsport.nl 
 
Bezoekadres: 
Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD ARNHEM 
 
KVK  40176031 

 

 
 

Basisregels ‘Alleen samen houden we het coronavirus onder controle’ 

● Klachten? Blijf thuis en laat u testen; 
● Houd 1,5 meter afstand van anderen; 
● Was vaak uw handen; 
● Hoest en nies in uw elleboog;  
● Werk zoveel mogelijk thuis; 
● Ga weg als het druk is; 
● Reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 

Kabinet: verdere aanscherpingen coronamaatregelen  

Premier Rutte en vice-premier De Jonge hebben dinsdagavond nadrukkelijk aangegeven dat het 
niet goed gaat met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste 
persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder 
toegenomen. Daarom heeft het kabinet aanscherpingen aangekondigd. 
 
Vooral in privésfeer gaat het mis 
Volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) gaat het vooral mis in de privésfeer, 
achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in 
vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen. Daarom heeft het 
kabinet gezegd dat het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, beperkt moet worden tot 
maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden 
gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden 
gehouden. 

 
Horeca en kantines: altijd een vaste zitplaats 
Advies is om zo veel mogelijk gebruik te maken van horecazalen, waar meer ruimte is en 
iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met 
registratie en een check gesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar 
scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra 
aandacht voor. Deze richtlijnen gelden ook voor sportkantines, dus ook de bar in een schiethal! 

 
Klachten? Thuis blijven en laten testen! 
Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. 
Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve 
testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding 
van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar 
waar het virus oplaait. 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contactonderzoek
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Wat betekent dit voor de handboogsport? 

● Gebruik je gezond verstand! 
● We houden 1,5 meter afstand, als het kan ook tijdens het handboogschieten; 
● Verminder het aantal mensen in een indoorlocatie en/of op het schietveld aan om 1,5 

meter afstand te kunnen voldoen; 
● Aan de schietlijn mag er worden afgeweken van de 1,5 meter afstand, maar alleen als het 

niet anders kan omdat de schietlocatie te beperkt is; 
● De bar/kantine in/bij een handboogaccommodatie valt onder de horeca richtlijnen. Daar 

moeten dus gegevens van bezoekers worden genoteerd en gasten zitplaatsen krijgen; 
● Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand, dus ook bijvoorbeeld: 

○ Bij de materiaalcontroles; 
○ Tijdens medaille uitreikingen; en 
○ Bij podium- en groepsfoto’s. 

● Beperking van het aantal toeschouwers indien de locatie niet zo groot is; 
● Er kunnen verschillen zijn tussen verenigingen, omdat de lokale overheden anders 

kunnen bepalen. Met organisatoren is steeds contact over evenementen; 
● Er is een aparte briefing gemaakt voor scheidsrechters ten aanzien van de 

materiaalcontroles. 
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Handboogsport met coronamaatregelen 

Op heel veel plekken in Nederland, bij de meeste verenigingen, is handboogschieten weer 
mogelijk. Daar zijn we blij om. Er zijn talloze goede voorbeelden van verstandig en goed schieten. 
Nu het aantal coronabesmettingen toeneemt, is het zaak vooral het gezond verstand te blijven 
gebruiken. Houd zo veel mogelijk afstand, zoek elkaar niet onnodig op en geef elkaar de ruimte 
om de pijl en de boog te gebruiken. 
 
Alle actuele informatie over verantwoorde handboogsport staat op onze website: 
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Houd dat deel van de site steeds in de gaten! 
 
Sportprotocol NOC*NSF 
Binnen- en buitensportaccommodaties mogen weer gebruikt worden in bijna alle gevallen. 
Belangrijk is dat we hierin het algemene sportprotocol van NOC*NSF volgen. Steeds wordt dit 
Sportprotocol Verantwoord Sporten NOC*NSF aangevuld en aangepast. Het protocol is leidend 
voor zowel sportbonden, verenigingen en sportaanbieders als veiligheidsregio’s en gemeenten.  
 
Richtlijnen voor de handboogsport 
Voor de handboogsport hebben wij Richtlijnen voor de handboogsport opgesteld. Deze zijn ook 
aangepast naar aanleiding van de maatregelen en stappen die deze week bekend zijn geworden. 
Alle actuele informatie is steeds te vinden via onze website, via 
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Op deze webpagina vindt u naast het protocol en 
de spelregels ook communicatiematerialen, zoals banners en posters. De vijf belangrijkste 
spelregels zijn verzameld in een infographic. 
 

 

Vragen en antwoorden 

Er komen bij het bondsbureau behoorlijk wat vragen binnen over verschillende zaken rond de 
coronamaatregelen. Heb je vragen? Stel ze en we geven antwoord. Het makkelijkste is om 
info@handboogsport.nl te gebruiken, zeker in deze vakantieperiode waarin de medewerkers van 
de NHB afwisselend vakantie opnemen. Als wij het antwoord zelf niet weten, laten we het over 
aan de Supportdesk van NOC*NSF of we schakelen andere partijen in. Schroom vooral niet om 
uw vragen te stellen. Dat kan telefonisch, maar de voorkeur heeft uw vraag per e-mail te stellen 
aan info@handboogsport.nl.  
 
Geef signalen door 
Merk je als vereniging dat de gemeente niet meewerkt, dat er onduidelijkheid is bij de eigenaar 
van de accommodatie of andere problemen. Meld het bij de NHB; dan kunnen wij er actie op 
ondernemen! 
 

 

 

http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
https://docs.google.com/document/d/1Ks0pL54WKCz75mrXdAjl1iZIrlFduoX0f1zVY-9nbsY/edit?usp=sharing
http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
https://drive.google.com/open?id=1Kt62DOgVcOburRT4ObLMheuDVFxqjWWd
mailto:info@handboogsport.nl
mailto:info@handboogsport.nl


 
 
Contactinformatie: 
tel: +31 (0)26 48 34 700 
e-mail: info@handboogsport.nl 
 
Bezoekadres: 
Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD ARNHEM 
 
KVK  40176031 

 

 

Wedstrijden en evenementen 

Door de versoepeling van coronamaatregelen wordt de wedstrijdkalender weer meer gevuld 
met wedstrijden en evenementen. Daar zijn we blij om. De wedstrijden zijn zo veel als mogelijk te 
vinden op www.handboogkalender.nl. Daar staat ook hoe je je kunt inschrijven! 
Ontbreekt daar een wedstrijd? Laat het dan weten aan info@handboogsport.nl. 
 
Welke wedstrijden zijn er? 

● 22 en 23 augustus: Barebow 50 m ronde (Horst) 
● 23 augustus: Free Your Mind Games - Lowlands format - Target (Compound en Recurve) 

(Purmerend) 
● 29 en 30 augustus: Erwin Verstegen Memorial (Boekel) 
● 6 september: NK Jeugd (Berkel-Enschot) 
● 12 en 13 september: NK Outdoor (Ulvenhout) 
● 12 en 13 september: Herfstveld (Sint-Oedenrode) 
● 19 en 20 september: NK Veld (Tienray) 
● 26 september: NK Run Archery (Zoetermeer) 
● 10 en 11 oktober: NK 3D (Lierop)  
● 17 oktober: NK Run Archery Sprint (Oirschot) 

Zie ook: https://www.handboogsport.nl/2020/07/10/wedstrijdinfo-nhb-evenementen-2020/ 
 

 
 

 

http://www.handboogkalender.nl/
mailto:info@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2020/07/10/wedstrijdinfo-nhb-evenementen-2020/
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Financiële regelingen 

Er is een grote hoeveelheid aan crisismaatregelen neergezet door de Rijksoverheid en andere 
partijen. We zetten ze hier nogmaals op een rij. 
 
Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) 
Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) 
gepubliceerd door de Staatscourant. Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door 
de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor 
is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor 
amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies 
hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming 
ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). Voor vele kleinere 
sportverenigingen, waaronder handboogverenigingen biedt deze regeling perspectief! 
 
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten, niet zijnde huurlasten, van de 
aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 
1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- 
(bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). 
 
Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via de publicatie in de 
Staatscourant. De aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan van 1 september 
tot 4 oktober 2020. 
 
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 
Vanaf 15 september kunnen accommodatie verhuurders de tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties COVID-19 aanvragen. Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken 
van tegemoetkomingen bedraagt € 89.500.000. Dit beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld 
indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. 
Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling hierop neer: 

● De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf 
of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 
gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere 
verspreiding van COVID-19; 

● Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor 
een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie 
daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 

● Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in 
aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

De aanvraag kan ingediend worden in de periode van 15 september tot en met 15 oktober 2020. 
Meer informatie op www.dus-i.nl. Deze regeling is interessant voor verenigingen die een 
specifieke stichting hebben waaronder de accommodatie valt, of waar in samenspraak 
met de verhuurder een afspraak kan worden gemaakt. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html
https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=94322b8014&e=e9180e92a4
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NOW 2 
Medio juli is de meest recent de subsidieregeling NOW 2 gepubliceerd. Op onze website 
Sportwerkgever.nl vindt u alle relevante informatie en uitleg over deze regeling.  
  
Andere financiële regelingen  
Verder zijn er de volgende relevante regelingen, die wellicht van belang zijn voor uw organisatie 
of uw leden: 

● Tegemoetkoming vaste lasten MKB: TVL: MKB-ondernemers vermeld op de lijst met 
vastgestelde SBI-codes (o.a. sportverenigingen) met een  omzetverlies van meer dan 
30%: zie www.sportwerkgever.nl en Rijksoverheid TVL  

● Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: TOZO 2: Zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp-ers met inkomstendaling onder het sociaal minimum: 
zie www.sportwerkgever.nl en Rijksoverheid TOZO 2. 

Een compleet overzicht van alle financiële regelingen is te vinden op Rijksoverheid/ overzicht 
financiële regelingen. 

Buma Sena 

Verder zijn we blij dat via Buma en Sena de gelden voor de verenigingen zijn teruggestort. Dat is 
weer een mooie stap om de grootste nood te ledigen. 

 

Discussieavond: samen organiseren we target wedstrijden 

Dit jaar is de Lowlands Shoot out serie van de agenda gehaald door de coronamaatregelen. Wel 
zijn er in augustus twee wedstrijden georganiseerd onder de noemer de Free Your Mind Games 
Target. Deze wedstrijden waren bedoeld als mogelijkheid voor sporters om na de lange 
wedstrijdloze periode weer wedstrijdritme te krijgen met het oog op de komende wedstrijden: 
NK Outdoor Jeugd, NK Outdoor en NK Outdoor Para. 
 
Voor de komende jaren willen we samen met de verenigingen kijken op welke wijze we een goed 
aanbod voor target wedstrijden kunnen organiseren. Voor de sporters, om hen gaat het.  
Daarbij willen we de lessen van de Lowlands Shootout Serie meenemen en op een goede wijze 
een format voor de komende jaren invullen. Daarbij is de wisselwerking tussen verenigingen en 
de NHB cruciaal. Daarom nodigen we verenigingen uit voor een digitale discussieavond. Het gaat 
daarbij om verenigingen die 20 doelen of meer kwijt kunnen op een wedstrijdveld en een 
wedstrijd zouden kunnen/willen organiseren. Van een aantal verenigingen weten wij dat zij 20 
doelen of meer op een veld kunnen zetten, maar niet van alle verenigingen. Daarom deze 
oproep. 
Na aanmelding ontvangen verenigingen een uitnodiging. Aanmelden via info@handboogsport.nl.  

 

 

https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.sportwerkgever.nl/noodmaatregel-overbrugging-voor-werkgelegenheid-now-2/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
mailto:info@handboogsport.nl
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AH Sportactie en Nationale Sportweek - Haal nieuwe leden binnen! 

De sportsector is hard geraakt door de pandemie. Sinds 1 juli is er weer meer mogelijk, maar het 
is nog niet zoals het was. Daarom doet de NHB mee met de nationale campagne van het 
NOC*NSF om meer mensen kennis te laten maken met de handboogsport. Deze campagne kent 
verschillende onderdelen. Namelijk de AH sportactie, de Nationale Sportweek en de lancering 
van het online platform: https://clubbase.sport.nl/. 
 
Doe mee aan de Nationale Sportweek 
Sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke 
bijdrage aan de samenleving en aan ieder individu. Deelnemen aan 
sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Zoveel 
mogelijk mensen in Nederland moeten dan ook met plezier kunnen 
sporten en bewegen. Dat staat centraal tijdens de Nationale 
Sportweek 2020. De NHB doet mee en we vragen jouw club 
hetzelfde te doen. De Nationale Sportweek georganiseerd door het 
NOC*NSF is een gelegenheid om je club en de handboogsport in de 
schijnwerpers te zetten. 
 
Van 18 tot en met 27 september openen honderden sportbonden, 
clubs, scholen, sportfederaties en gemeenten hun deuren. Tien 
dagen lang draait werkelijk alles om sport. Elke dag van de week 
staat in het teken van een ander thema, zoals ‘voeding’, ‘inclusief 
sporten’, ‘duurzaamheid’ en ‘vitaliteit op de werkvloer’. Want sport 
kan op tal van terreinen van grote betekenis zijn. Een vitaal 
Nederland bereik je echter niet alleen, dat realiseert de NHB zich: 
hoe meer partijen meedoen met de Nationale Sportweek, hoe meer 
potentiële sporters we bereiken. En dan zijn de clubs essentieel, 
want daar gebeurt het. Daar kunnen mensen elke dag ervaren hoe 
leuk het is om te schieten. 

 
Wat kun je doen? 
Meedoen kan op talloze manieren. Misschien wil je op jouw club tijdens de Nationale Sportweek 
een open dag organiseren of wellicht denk je aan clinic of een toernooi speciaal voor beginners. 
En vergeet niet dat er in het algemeen veel wordt georganiseerd tijdens de week in verschillende 
gemeentes, dus wie weet kun je aanhaken bij een initiatief.  
 
Wel geldt voor alle sportactiviteiten tijdens de Sportweek: hou rekening met de geldende 
coronarichtlijnen, dus wees creatief. Er zijn veel mooie buitenlocaties in de omgeving, of 
mogelijkheden om te sporten op anderhalve meter afstand. Alleen gezamenlijk kunnen we laten 
zien dat iedereen kan genieten van sporten en bewegen! 
 

 

https://clubbase.sport.nl/
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/06/van-binnensport-naar-buitensport-zo-doen-sportaanbieders-het-in-arnhem
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/06/sportwereld-tegen-corona-hoe-verenigingen-omgaan-met-1-5-meter-afstand
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Hoe doe je mee? 
Elke sportclub kan meedoen aan de NOC*NSF Nationale Sportweek door zich hier in te schrijven. 
Heeft jouw sportclub al leuke ideeën voor sportactiviteiten? Voer ze dan uit tijdens de Sportweek. 
Zo zorgen we er samen voor dat we zoveel mogelijk mensen sportplezier laten beleven! 
 
Toegang tot de promotiematerialen 
Sportclubs kunnen hun eigen promotiematerialen aanmaken. Deze materialen kunnen 
aansluiten op de nationale acties en campagnes echter kunnen verenigingen zichzelf unieker 
profileren. Verenigingen kunnen dit Daarnaast verschaft het NOC*NSF support voor alle clubs 
om het hen zo makkelijk mogelijk te maken op het clubbase platform. Om toegang te krijgen tot 
deze communicatiemiddelen ga naar http://clubbase.nl/tools/promotietool.  

1. Maak een profiel aan of log in. 
2. Houd uw clubfoto's en logo bij de hand en maak promo-materiaal.   
3. Deel online met #sportdoetietsmetje #BeActive om aan te sluiten op de nationale 

campagnes en/of hang op in je club.  
 

 

AH Sportactie 

NOC*NSF en Albert Heijn zetten zich samen in voor een gezonder, actiever en sterker Nederland. 
Ze zetten hiervoor de kracht van sport in om mensen met plezier te laten bewegen. De 
sportactie loopt van 14 t/m 27 september in de winkels van Albert Heijn. Dan ontvangt iedereen 
bij het boodschappen doen digitale zegels die tot en met 25 oktober verzilverd kunnen worden 
om bij jou op de club te komen sporten. Via het ‘Zoek & Boek’ systeem kan iedereen makkelijk 
een proefles of clinic bij jouw vereniging boeken en ontvangt de vereniging automatisch bericht 
van de aanmelding. Ofwel dit is een actie waarbij mensen sporten gaan proberen. Aangezien de 
handboogsport een unieke magie heeft met verschillende disciplines, is dit een kans waarbij er 
veel gewonnen kan worden voor de handboogsport.  
 
Hier zijn er nog een paar cijfers die interessant kunnen zijn: 

● 40% van de deelnemers zat in de leeftijdscategorie 24-44 jaar 
● 36% van de deelnemers zat in de leeftijdscategorie 0-23 jaar  

○ 10% van 6 tot 11 jaar, 
○ 21% van 12 tot 23 jaar 

● Tijdens de AH Sportactie van 2017 was 70% van de deelnemers vrouw. Dit is een 
interessante statistiek i.v.m. meer diversiteit in de sport.  

 
In de afbeelding hieronder kunt u zien waarom de AH Sportactie waardevol kan zijn voor een 
vereniging. 

 

https://nationalesportweek.nl/sportclub
http://clubbase.nl/tools/promotietool


 
 
Contactinformatie: 
tel: +31 (0)26 48 34 700 
e-mail: info@handboogsport.nl 
 
Bezoekadres: 
Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD ARNHEM 
 
KVK  40176031 

 

 
Echter dit vraagt van de clubs een paar stappen:  

1. Inschrijven voor de sportactie zodat uw vereniging geregistreerd wordt in het zoek & 
boek systeem. Hier kunnen consumenten en toekomstige sporters zich inschrijven voor 
het aanbod van uw vereniging. Schrijf u hier in.  

2. Bedenk wat uw vereniging gaat aanbieden: een clinic, beginnerscursus, kennismaking 
etc.  

3. Bedenk welke dagen u de vereniging in kan zetten en hoe u dat moet realiseren 
(vrijwilligers, trainers etc.)  

4. Sinds 10 augustus is uw aanbod te verwerken op het clubbase platform: 
http://clubbase.nl/tools/promotietool.  

5. In de periode van 14 sep t/m 25 oktober het realiseren van het aanbod. Ofwel de AH 
sportactie gaat van start.  

 
Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk nieuwe schutters zich inschrijven ligt het bij de clubs 
om zich zo goed mogelijk in te zetten, terwijl de NHB en NOC*NSF ondersteuning bieden. 
Dus zorg ervoor dat die beginnerscursussen goed gedaan worden. Denk hierbij aan het 
ontvangst, leuke sfeer, trainers/leraren/ vrijwilligers die een praatje kunnen maken en gastvrij 
zijn.   
 
Maar nadat ze die beginnerscursus of ander aanbod hebben gehad. Zorg ervoor dat u de data 
verzamelt. Denk hierbij aan een mailadres of telefoonnummer. En ga niet wachten totdat zij jou 
benaderen maar benader hen ook actief. In principe een klein sales process. Verenigingen die 
meer aan de follow-up deden hadden over het algemeen meer inschrijvingen tijdens de AH 
Sportactie. De reden dat je als vereniging hierin investeert (bellen, vrijwilligers, materiaal voor de 
lessen) in deze individuen is omdat zij weer kunnen dienen als ambassadeur voor de 
sport/discipline/vereniging. Want de initiële interesse in de sport komt echt intrinsiek vanuit hen. 

 

http://clubbase.nl/tools/promotietool
http://clubbase.nl/tools/promotietool


 
 
Contactinformatie: 
tel: +31 (0)26 48 34 700 
e-mail: info@handboogsport.nl 
 
Bezoekadres: 
Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD ARNHEM 
 
KVK  40176031 

 

Als dan de ervaringen goed zijn, kan zo’n belletje iemand over de streep halen. Waarschijnlijk 
neemt die persoon ook weer familie en/of vrienden mee en krijgt uw vereniging meer kans op 
nieuwe leden. 

 


