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Actie- en besluitenlijst vergadering Bestuur Nederlandse Handboog Bond 
Maandag 7 mei 2018, Arnhem 

Aanwezig: Rob Boumans (RB - bestuurslid financieel beleid - penningmeester), Henk Miltenburg (HM 
bestuurslid communicatie en marketing - secretaris), Lex Roolvink (LR - voorzitter), Agnes Vissers (AV - 
bestuurslid topsport) en Arnoud Strijbis (AS - directeur) 

Verslagen  Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van 
24 maart 2018 met enkele kleine wijzigingen vast. 
Het verslag van 24 maart jl. wordt gepubliceerd op de 
website van de NHB onder het kopje ‘Over NHB’. 

B 

Doorlopende actielijst  Het bestuur heeft de lijst doorgenomen  B 

Bondsonderscheiding  Het bestuur besluit om Mary Mans een gouden 
bondsspeld toe te kennen. Agnes zal deze speld op 
maandag 14 mei 2018 wordt uitgereikt. 
Arnoud neemt contact op met Felix Versteeg voor de 
organisatie. 

B 
 
A (AV) 
A (AS) 

  Het beleid rond bondsonderscheidingen wordt 
aangepast voor verenigingen die 25, 50, 75 etc jaar 
bestaan. Dit wordt gewijzigd op de website en in de 
nieuwsbrief naar verenigingen bekend gemaakt. 

B 
 
 
A (AS) 

Privacy  Het bestuur neemt twee besluiten als gevolg van de 
nieuwe wetgeving rond privacy na inwinning van 
advies van onze juridische partner: 

● Akkoord gaan met de situatie dat 
bondsnummer, diploma en speelsterkte twee 
jaar na uitschrijving van lidmaatschap 
vervallen. 

● Diploma’s voor scheidsrechters, 
wedstrijdleiders, praktijkbegeleiders, 
instructeurs en/of trainers blijven geldig, maar 
indien iemand opnieuw lid wordt, zal hij/zij het 
diploma zelf als bewijslast moeten 
overleggen. 

Deze besluiten worden pro-actief gepubliceerd in de 
nieuwsbrief naar verenigingen en leden. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A (AS) 

Nederland Sport  Het bestuur gaat over tot ondertekening van de 
intentieverklaring voor nadere samenwerking met 
andere bonden met een shared service organisatie. 

B 

Bestuursevaluatie  Alle bestuursleden hebben de bestuursevaluatie 
ingevuld. De resultante geeft aan dat het bestuur op 
het punt van doelgerichtheid nog uitdagingen heeft. 
Wat betreft de cultuur en de samenwerking geeft een 
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goed vertrouwen om samen verder te werken. Het 
bestuur vindt de uitkomst van de evaluatie een 
bevestiging dat de goede weg is ingeslagen. 

Transitie  Ten aanzien van de transitiefase in de sport, in het 
bijzonder de handboogsport, geeft het bestuur aan 
dat transparantie geboden is. Voorbeelden hiervan 
zijn het traject met betrekking tot de 
statutenwijziging en de inzet van externe partijen met 
het oog op de propositie van de handboogsport. Het 
bestuur neemt zich voor actief te laten zien waar 
bestuur, bondsraad en bondsbureau aan werken. 

A (Bestuur + AS) 

Ledenzaken  Naar aanleiding van vragen aan het bondsbureau is 
informatie gestuurd naar verenigingen over de 
waarde en meerwaarde die de NHB heeft voor haar 
leden en verenigingen. Het bestuur is blij met deze 
aanpak en wil proactief informatie blijven sturen 
waarom lidmaatschap van NHB met aandacht voor de 
transitieperiode waar de sport in zit. 

A (AS) 

  Het bestuur vindt het niet wenselijk dat verenigingen 
in combinatieteams gaan deelnemen aan de 
competitie. 

B 
 

  De Ster 2.0 uit Echt-Susteren wordt welkom geheten 
als nieuwe vereniging van de NHB. 

B 

  Ten aanzien van specifieke lidmaatschapsvormen gaan 
secretaris en directeur in gesprek met betrokken 
partijen.  

A (HM + AS) 

  Ten aanzien van andere specifieke 
lidmaatschapskwesties krijgt de directeur het 
mandaat om deze af te wikkelen.  

A (AS) 

Voorbereiding BR  Bij afwezigheid van Lex zal Agnes de voorzittersrol 
vervullen bij de komende bondsraadvergadering. 

B 

Personeel  Naar aanleiding van de vraag tijdens de informele 
bondsraad over de uitbreiding van de personele 
bezetting van het bondsbureau. Het bestuur denkt 
voor de komende anderhalf jaar extra uitbreiding te 
kunnen gebruiken voor de periode tot en met de 
afwikkeling van WK en EFAC. Het bestuur denkt hierbij 
aan een uitbreiding van 0,5 fte voor die periode. 
Vanuit de reserve kan dit gefinancierd kunnen 
worden. Dit moet worden gemeld aan de bondsraad. 

A (RB / AS) 
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Communicatie  Het bestuur staat achter de gedachte om de 
commissie om te vormen tot een werkgroep op basis 
van expertise. 

A (HM / AS) 

Good governance  Om de toezegging aan de bondsraad gestand te doen 
ten aanzien van good governance stelt het bestuur 
voor om de code goed sportbestuur van NOC*NSF ter 
informatie naar de bondsraad te sturen. In het 
jaarverslag 2017 wordt ook actief verwezen naar deze 
code. 

B 
A (AS) 

Representatie  Het bestuur bespreekt het representatieoverzicht en 
zorgt voor vertegenwoordiging naar de diverse 
evenementen. 

B 

Afmelden 
evenementen 

Naar aanleiding van opmerkingen ten aanzien van 
afmelden voor evenementen onderstreept het 
bestuur dat een goed sanctiesysteem samen dient te 
gaan met goede communicatie. Daarnaast wil het 
bestuur toenemende frustratie bij organisatoren van 
BK / RK-wedstrijden indammen. De afspraken van ‘niet 
betalen en dan volgend jaar niet meedoen’ dienen 
actief gevolg te worden gegeven. 

B 

Jeugdfita  Het bestuur neemt kennis van de problemen rond de 
Jeugdfitareeks, zowel ten aanzien van de coördinatie, 
organisatie, aanmeldingen als de continuïteit. Er zal 
een belronde langs verenigingen worden gemaakt en 
gesproken worden met coördinator Gilian Gillissen. 

B 
A (AS / AV) 

Archery Attack  Het bestuur spreekt de mening uit dat het goed is om 
Archery Attack een plek te geven binnen de 
handboogsport, omdat het een discipline is die nieuwe 
groepen aantrekt. Met de organisator van het Open 
NK Archery Attack David Stevenhagen zal worden 
gesproken. 

A (AS) 

Runarchery  Het bestuur neemt kennis van de afspraak die de 
directeur heeft met de stuurgroep run archery om te 
komen tot een versterkte positie van deze discipline. 
Het vraagt de directeur het bestuur te informeren 
indien noodzakelijk.  

A (AS) 

Aangepast sporten  Het bestuur neemt kennis van de ronde tafel over 
aangepast sporten die binnenkort plaatsvindt en 
vraagt de directeur het bestuur te informeren indien 
dat noodzakelijk is. 

A (AS) 

WK 2019  Het bestuur neemt kennis van de stand van zaken 
rond de WK-organisatie en wil een volgende 
vergadering hier dieper over doorspreken. 

B 
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