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Update Handboogsport Nederland: coronamaatregelen blijven even
streng
woensdag 24 maart 2021

Ook dit keer sturen we de dag na een persconferentie van het kabinet een update over de
gevolgen van het beleid op de coronamaatregelen waar we als handboogsport mee te maken
hebben. Er is niets veranderd, behalve dan dat de avondklok een uur later zal ingaan vanaf 31
maart a.s.

In deze nieuwsbrief geven wij aan wat wij doen in deze coronatijd om de sport nu mogelijk te
houden en straks weer mogelijk te maken. Daarbij willen wij vooral ook kijken naar de wensen
en behoeften van de sporters, bestuurders en alle andere actievelingen in de handboogsport.
Heb je een wens? Laat het ons weten!

Graag vraag ik bijzondere aandacht voor:
● Compensatiemogelijkheid TASO, waarbij de drempel voor handboogverenigingen een

stuk lager is.
● De remote wedstrijden die we tijdens de lockdown organiseren.
● Het online aanbod van webinars en meer.

Lees dat in deze nieuwsbrief.

Blijf gezond, blijf in beweging en blijf elkaar steunen!

Arnoud Strijbis,
Bondsdirecteur

Onderwerpen

In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:

Actuele coronamaatregelen steeds op www.handboogsport.nl
Avondklok

Compensatiemogelijkheid TASO: lage drempel, aanvragen tot en met 5 april
Nog veel geld beschikbaar
TASO vs. TVL
Waar vindt u de informatie?



Contactinformatie:
tel: +31 (0)26 48 34 700
e-mail: info@handboogsport.nl

Bezoekadres:
Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM

KVK 40176031

Overzicht financiële compensatieregelingen
Bondscompetities Indoor & 25m1p lopen tot en met 31 mei (Herhaald bericht)
Actief programma tijdens lockdown

#BacktoArchery Lockdown Outdoor Games
#BacktoArchery 2D Animal Target Outdoor
#BacktoArchery Remote 1440 Round
International Vegas Shoot Virtual 2021

Blijf leren tijdens de lockdown
Webinar sociale veiligheid voor sportverenigingen
Workshop Duurzame Sportaccommodatie: we zoeken nog deelnemers!
Podcast over compound en hoe je daar opvolging aan geeft bij verenigingen
‘Sporters voor Sporters’: Delen van kennis
Sportakkoord

Actief voor Handboogsport Nederland
Communicatielab: versterk de handboogsport communicatief
Ronde tafels para handboogsport
Vacatures rayons

Bondsbureau werkt volledig vanuit huis
Laat een bericht achter!

Actuele coronamaatregelen steeds op www.handboogsport.nl

Op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten staat alle informatie over de maatregelen en
regels verzameld. Hier staat ook de link naar het sportprotocol van NOC*NSF en de richtlijnen
voor de handboogsport. Het kabinet erkent het belang van sporten en bewegen en roept het
mensen ook op om in beweging te blijven. Sportverenigingen blijven dus open! Dit wordt onder
meer ook duidelijk in deze lijst met vragen en antwoorden over sport van de Rijksoverheid. Veel
vragen en antwoorden zijn ook te vinden op de speciale coronapagina van NOC*NSF.  Ook heeft
de Rijksoverheid een duidelijke pagina met vragen en antwoorden over de sport. Verder is het
bondsbureau bereikbaar voor vragen en antwoorden, vooral via info@handboogsport.nl.

Avondklok
De Rijksoverheid heeft besloten dat de avondklok vanaf 31 maart 2021 van 22 uur ‘s avonds tot
04u30 ‘s morgens is. De website is hierop aangepast.

http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
mailto:info@handboogsport.nl
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Compensatiemogelijkheid TASO: lage drempel, aanvragen tot en met 5 april

Op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor
amateursportorganisaties, zoals handboogverenigingen, met minimaal 10% omzetdaling over
het 4e kwartaal van 2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende
lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die
een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.
En dat laatste is een nieuw element, waardoor veel handboogverenigingen in aanmerking
komen voor TASO-Q4! Dit laatste element komt voort uit intensieve gesprekken tussen
NOC*NSF, het ministerie van VWS en sportbonden, waaronder de NHB.

Nog veel geld beschikbaar
Voor deze TASO-regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900
amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Hieronder 33
handboogverenigingen; dat betekent dat er meer dan driekwart van de handboogverenigingen
een aanvraag kan indienen. Pak die kans! We roepen daarom alle aangesloten verenigingen naar
deze regeling te kijken. Het bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben,
geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie. Vooral ook omdat dit geld dan in de
handboogsport komt, wat goed is voor alle sporters.

TASO vs. TVL
We weten dat er een aantal verenigingen is dat in eerste instantie voor Q4 een beroep op de TVL
regeling heeft gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de TASO voor hen beter zou
uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor
de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen
trekken. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van
TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO
in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling de gelegenheid
de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk
gaat.

Waar vindt u de informatie?
Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden.

Overzicht financiële compensatieregelingen

Op www.handboogsport.nl staat een uitgebreid artikel over compensatie- en
subsidiemogelijkheden die regelmatig wordt bijgewerkt. Naast de Rijksregelingen zijn er ook
provinciale regelingen. Kijk hier vooral naar! De directe link is
https://www.handboogsport.nl/2021/02/03/financiele-regelingen-mogelijkheden/.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
https://www.handboogsport.nl/2021/02/03/financiele-regelingen-mogelijkheden/
https://www.handboogsport.nl/2021/02/03/financiele-regelingen-mogelijkheden/
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Bondscompetities Indoor & 25m1p lopen tot en met 31 mei (Herhaald bericht)

Omdat de coronabeperkingen voortduren, kunnen we de Bondscompetities Indoor & 25m1p
nog niet hervatten. Omdat we regelmatig vragen krijgen van sporters over de plannen rondom
hervatting van de competities, verwijzen we hierbij naar de eerder gemaakte tijdsplanning voor
de Bondscompetitie. Deze is erop gericht om de competities te hervatten zodra het weer mag en
door te laten lopen t/m 31 mei. We doen dit vooral om verenigingen met de competities de kans
te geven op een redelijk natuurlijke wijze de verenigingsactiviteiten straks binnen weer op te
kunnen pakken. Wat we doen met de RK’s en BK’s bepalen we op een later moment. Klik hier
voor de publicatie.

Actief programma tijdens lockdown

Door de lockdown zijn veel mensen beperkt in het beoefenen van hun sport. Met inzet van
vrijwilligers en medewerkers werken wij aan een aanbod, toch betrokken blijft bij de
handboogsport. Ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten via info@handboogsport.nl!
Zeker nu de zomertijd ingaat, kan er ook met buiten sporten weer wat meer. De actuele zaken.

#BacktoArchery Lockdown Outdoor Games
Ondanks de huidige lockdown en avondklok zijn er nog steeds mogelijkheden om onze sport te
beoefenen. Buiten bij verenigingen die een buitenaccommodatie hebben. We zijn alleen een beetje
afhankelijk van de weersomstandigheden, maar die vooruitzichten zijn in ieder geval de komende
dagen goed. Handboogverenigingen mogen buiten open blijven. Omdat we denken in oplossingen en
kansen zijn we gestart met de #BacktoArchery Lockdown Outdoor Games. Inmiddels doen er al
tientallen deelnemers mee. Iedereen kan meedoen. Klik hier voor verdere informatie over deze serie
en de mogelijkheid tot inschrijven. Volg ook de #BacktoArchery groep op Facebook.

#BacktoArchery 2D Animal Target Outdoor
In navolging van de eerder opgestarte Indoor 2D-remote reeks starten we nu ook voor deze discipline
een nieuw initiatief: de #BacktoArchery 2D Animal Target Outdoor. Deze serie gaat van start op
maandag 5 april en duurt t/m zondag 2 mei. Klik hier voor verdere wedstrijdinformatie en de
mogelijkheid tot inschrijven.

#BacktoArchery Remote 1440 Round
Ook de #BacktoArchery Remote 1440 Round gaat van start op maandag 5 april en duurt t/m zondag 2
mei 2021. Klik hier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.

International Vegas Shoot Virtual 2021
Vanwege de pandemie heeft de NFAA besloten de Vegas shoot van 2021 te organiseren in een
ander format. Namelijk de Vegas Shoot Virtual 2021. Sporters krijgen de kans om tussen 12
maart en 12 april. 3x 30 pijlen te schieten.

https://www.handboogsport.nl/2021/02/02/meer-tijd-voor-sporters-om-nhb-bondscompetities-indoor-25m1p-te-schieten/
mailto:info@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/01/22/backtoarchery-lockdown-outdoor-games/
https://www.facebook.com/groups/389045185779264
https://www.handboogsport.nl/2021/03/23/ook-backtoarchery-2d-animal-target-outdoor-van-start-op-5-april/
https://www.handboogsport.nl/2021/03/18/backtoarchery-remote-1440-round-van-start-op-5-april/
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De inschrijving staat open. Klik hier voor meer informatie.

Blijf leren tijdens de lockdown

Hoewel onze praktijkopleidingen grotendeels stil liggen, op enkele digitale sessies na, zijn er
mogelijkheden om kennis actueel te houden. Hier een greep in het aanbod.

Webinar sociale veiligheid voor sportverenigingen
Een groot deel van de Nederlanders, bijna 75 procent, krijgt ooit te maken met ongewenst of
grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld pesten, agressie of seksuele
intimidatie. Sportverenigingen kunnen veel betekenen in de preventie hiervan door zich in te
zetten voor een sociaal veilig klimaat. Als verenigingsbestuur kun je daarvoor bepaalde
maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van
gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van de gratis
Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
Onder leiding van een expert van het Centrum Veilige Sport Nederland wordt tijdens het webinar
Sociale Veiligheid ingegaan op het opzetten of aanscherpen van een passend beleid door:

● de verschillende mogelijkheden rondom sociale veiligheid:
● inzage in het Hight5-stappenplan:
● informatie omtrent de Regeling Gratis VOG:
● kennis over de meldplicht voor bestuurders en begeleiders.

Voor meer informatie en om u aan te melden voor dit gratis webinar, klik hier. Er zijn
verschillende data beschikbaar, en de tijd is van 19.30 tot 21.00 uur.  Ook verwijzen wij u graag
naar alle informatie over een veilige sportomgeving op onze site, klik hier.

Workshop Duurzame Sportaccommodatie: we zoeken nog deelnemers!
Waar liggen voor verenigingen mogelijkheden voor het verduurzamen van de accommodatie?
Hoe kun je energie besparen? Of ga je misschien wel je eigen energie opwekken? Er zijn tal van
mogelijkheden voor een duurzame toekomst. Wilt u hieraan meedoen meld u dan aan!
Bij minimaal 6 personen gaat deze workshop door. U kunt ook met meerdere personen per
vereniging hieraan deelnemen. Aanmelden kan via info@handboogsport.nl. Bij voldoende
deelname regelt de NHB met NOC*NSF dat deze workshop plaatsvindt. Deelname is gratis
doordat de NHB meedoet met het Sportakkoord. Klik hier voor meer informatie over deze
workshop.

Podcast over compound en hoe je daar opvolging aan geeft bij verenigingen
Aflevering 9 van de ‘Doelgericht podcast’ is live gegaan op 13 maart. Het onderwerp? Masters of
compound, waarbij Mike Schloesser en Peter Elzinga in gesprek gaan met bondsdirecteur
Arnoud Strijbis over de compounddiscipline, hun start als schutter en hoe verenigingen kunnen
helpen om jongeren met talent beter te ondersteunen met hun “compoundstart”.

https://mailchi.mp/9daa43c417cd/nfaa-to-host-virtual-indoor-national-championship-841240?e=8ad6ee49c3
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/408-webinar-sociale-veiligheid?utm_source=ASK%20nieuwsbrief%20%7C%202020&utm_campaign=26d796bb81-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_12_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_48f2b0dc27-26d796bb81-68936789
https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/
https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/635-duurzame-accommodatie
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Beluister ook eerdere podcasts, onder meer over de kracht van vrijwilligers, scheidsrechters en
hoe je je kunt voorbereiden op wedstrijden en evenementen. Heb je een idee of een wens voor
een podcast, laat het ons weten door een mail te sturen naar communicatie@handboogsport.nl.
Alle podcasts zijn te vinden op Spotify, Itunes, Google Podcasts en de NHB site.

‘Sporters voor Sporters’: Delen van kennis
Met dit initiatief willen we de kennis in de handboogsport delen,, zodat we van elkaar kunnen
leren en de sport samen sterker maken. Deze kennis kan van alles zijn. Denk aan tips & tricks
voor iedere boog, discipline en speelsterkte. Of hoe je als vereniging vrijwilligers stimuleert, tips
hebt voor het sportakkoord, trainingen die de jeugd aantrekt en meer. Zolang het kennis is die te
maken heeft met de Handboogsport.
Dat kan ook zijn ideeën voor webinars om je mede-schutters te helpen/informeren/vermaken.
Juist nu. Stuur je inzending/idee/tips naar communicatie@handboogsport.nl

Sportakkoord
In de nieuwsbrief van 3 maart hebben we je al kort geïnformeerd over het Sportakkoord. Via
lokale sportakkoorden spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken,
met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Wil je weten hoe je jouw
vereniging kunt versterken met behulp van het Sportakkoord? We vertellen je er graag meer
over. Klik hier voor het artikel op de site.

Actief voor Handboogsport Nederland

Naast de bondsraad, het bondsbestuur en de verenigingsbesturen zijn er vele werkgroepen en
commissies die de bond sterk maken. Als je interesse hebt om jouw kennis en kunde in te zetten
voor de handboogsport kun je altijd contact opnemen met arnoudstrijbis@handboogsport.nl.
Ondertussen lopen er meerdere initiatieven.

Communicatielab: versterk de handboogsport communicatief
Om de communicatie van en in de handboogsport te versterken, zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers met een of meerdere speciale skills zoals nieuwe media, vormgeving,
video(editing), copywriting, teksten schrijven, animaties of Photoshop. Zou je het leuk vinden om
jouw kennis en kunde in te zetten om aan de verdere ontwikkeling van de communicatie en
marketing in de handboogsport bij te dragen? Of ken jij iemand die het leuk lijkt om een bijdrage
te leveren? Klik hier voor meer informatie.
Stuur een mail naar communicatie@handboogsport.nl

Ronde tafels para handboogsport
In januari zijn er twee ronde tafels geweest ter stimulering van de parahandboogsport. De
ideeën zijn gebundeld en de aanwezigen zijn en gaan op hun manier aan de slag. In april is er
weer een rondetafelbijeenkomst. Wil je meedenken? Laat het weten aan

mailto:communicatie@handboogsport.nl
https://open.spotify.com/episode/60otx2VpAUSFDYigGak2Ja
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/ep-5-de-kracht-van-vrijwilligers/id1530013828?i=1000502116422
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg3MzM4NDkyNS9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjwwLbj6c_tAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.handboogsport.nl/doelgericht/
https://nocnsf.nl/sportakkoord
mailto:communicatie@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/03/24/het-sportakkoord-en-de-handboogsport/
mailto:arnoudstrijbis@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/2021/03/03/gezocht-marketing-en-communicatie-experts-voor-de-handboogsport/
mailto:communicatie@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

arnoudstrijbis@handboogsport.nl. Binnenkort publiceren we meer over de inhoud op de
website.

Vacatures rayons
Binnen de besturen van de rayons zijn vacatures. Heb je interesse? Kijk dan eens op
https://www.handboogsport.nl/de-nhb/#publicaties onder de kop vacatures.

Bondsbureau werkt volledig vanuit huis

Het aangescherpte advies van het kabinet is erg duidelijk: “Werk thuis!”. Het bondsbureau op
Papendal wordt alleen bezocht als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld om de fysieke post te
checken. We zijn en blijven bereikbaar.

Laat een bericht achter!
Als je een bericht achterlaat bij een van de medewerkers op de voicemail, spreek dan wel een
telefoonnummer in als je teruggebeld wilt worden of stuur een mail naar
info@handboogsport.nl. Door de doorschakeling zijn de nummers van waar gebeld wordt niet
zichtbaar.

mailto:arnoudstrijbis@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/de-nhb/#publicaties
mailto:info@handboogsport.nl

