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Actie- en besluitenlijst vergadering Bestuur Nederlandse Handboog Bond
Maandag 6 juni 2018, Arnhem
Aanwezig: Rob Boumans (RB - bestuurslid financieel beleid - penningmeester), Henk Miltenburg (HM
bestuurslid communicatie en marketing - secretaris), Agnes Vissers (AV - bestuurslid topsport), en Arnoud
Strijbis (AS - directeur)
Afwezig: Lex Roolvink (LR - voorzitter)
Verslagen

Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van
7 mei 2018 met enkele kleine wijzigingen vast.

B

Commissie reglementen

Het bestuur vraagt de directeur in gesprek gegaan
met de commissie om de werkwijze tegen het licht
te houden en te versterken. Mede naar aanleiding
van de fouten in de reglementswijziging van
commissie 25m1pijl, die bij de vergadering van de
bondsraad nog aan het licht kwamen.

A (AS)

WK 2019

Agnes Vissers en Arnoud vertegenwoordigen de
NHB bij het event van de lancering van het WK op
zondag 1 juli a.s.

B

EFAC 2019

Het bestuur functioneert als stuurgroep voor de
EFAC 2019. Belangrijkste taak van de stuurgroep is
kaderstelling en verantwoording richting bondsraad.
Het bestuur werkt een kader uit met in ieder geval
de onderdelen: financiën, IFAA-eisen, inzet
bondsbureau, kwaliteitseisen, tijdlijnen en wijze van
rapportage. De frequentie van de rapportage zal
zodanig worden gekozen dat er iedere
bestuursvergadering over gesproken kan worden.

B
A (HM / AS)

Het bestuur wil dat de organisatie via een stichting
verloopt om de risico’s voor de NHB te
minimaliseren.

B

Arnoud pakt de verantwoordelijkheid naar IFAA en
fungeert de komende periode als liaison. Indien het
bestuur uitgebreid is, zal dit heroverwogen worden.

B

Positionering
handboogsport

Naar aanleiding van het voorstel van Triple Double
stelt het bestuur vragen ter versterking van het
voorstel voor de positionering. Bij een positieve
beantwoording van de vragen wil het bestuur aan de
slag met dit traject, zodat we klaar zijn voor het WK
2019.

A (AS)

Lidmaatschapszaken

Het bestuur vindt een vereniging met een beperkte
rechtsbevoegdheid een vraagstuk om discussie over

A (AS)
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te voeren. Om deze discussie goed te voeren, wordt
een jurist van bijvoorbeeld NOC*NSF geraadpleegd.
Projectgroep
statutenwijziging

Het bestuur stelt de opdracht vast voor de
projectgroep statutenwijziging. Het bestuur is in
deze groep vertegenwoordigt door de voorzitter.
Henk is meelezer.

B

Alcoholbeleid

Naar aanleiding van enkele incidenten de afgelopen
weken bespreekt het bestuur het alcoholbeleid.
Wedstrijdleiders zijn verantwoordelijk voor de
handhaving van dit beleid; scheidsrechters zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid op het
schietveld. Te allen tijde dient het bestaande
alcoholreglement te worden gehandhaafd.
Het bestuur spreekt expliciete steun uit voor
scheidsrechters die het beleid naleven en uitvoeren.
In de komende bestuursvergadering wil het bestuur
het bestaande alcoholbeleid agenderen. Daarbij
gaat het enerzijds om naleving van het bestaande
beleid en anderzijds om te bezien of het bestaande
beleid afdoende is.

B
A (AS)

Naar aanleiding van de terugkoppeling van de
vergadering van de commissie scheidsrechters
vraagt het bestuur om een helder escalatiemodel
voor scheidsrechters en wedstrijdleiders op te
stellen voor het geval er iets gebeurt.

A (AS)

Heidag bestuur

Het bestuur wil in de loop van de zomer een heidag
plannen. De directeur wordt gevraagd een geschikte
datum te prikken.

B
A (AS)

Jeugd

Het bestuur besluit om op dit moment niemand
anders te benaderen voor de opdracht jeugd, maar
eerst de heidag en het positioneringsvoorstel
handboogsport af te wachten. Afhankelijk daarvan
zullen keuzes worden gemaakt.

B

Jeugdfita

Met het stoppen van de coördinator brengt de
directeur in kaart wat er acuut moet gebeuren. Het
opstellen van het klassement lijkt het grootste
probleem te zijn. Er wordt contact gelegd met de
organiserende verenigingen.

A (AS)

Run Archery

Het bestuur besluit de werkgroep run archery
formeel in te stellen en daarmee een positie binnen
de NHB te geven. Aan de directeur en de werkgroep
wordt gevraagd een duidelijke opdracht en kader te
formuleren.

B
A (AS)
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De commissie communicatie wordt een werkgroep.
Over de opdracht wordt nog gesproken. Deze komt
terug in een volgende bestuursvergadering.
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B
A (HM)

