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Beste handboogsporters,

Afgelopen zondag was het NK 3D in Lierop. Wat een feest van de handboogsport was dat! Terwijl
iedereen met z’n voeten in de modder stond en de weergoden het feest wilden bederven was de
stemming geweldig goed. Gelach, gepraat, geklap. Het was een onderstreping van het feit dat
het weer zo mooi is dat sporten weer ‘gewoon’ kan. We hebben dit jaar nog één Nederlands
Kampioenschap, het NK Run Archery in Lichtenvoorde op zaterdag 16 oktober. Wees erbij!

Ook de bondscompetities zijn in volle gang. We horen daar veel goede berichten over terug van
verenigingen die merken dat het verenigingsleven weer meer en meer terugkeert.

Wat ook mooi is dat er veel mensen aankloppen bij onze verenigingen om te gaan
handboogschieten. Een beginnerscursus, een introductie, te voelen hoe het is om die sport van
die eerste Olympische Nederlandse medaille van Tokyo een keer te doen.

En ondertussen werken we door aan het nu en de toekomst voor onze sport. Want er liggen
genoeg uitdagingen voor ons.

Vragen? Laat het ons weten!
Ideeën? Altijd welkom!

Alle goeds,

Arnoud Strijbis
Bondsdirecteur



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

Bezoekadres:
Nederlandse Handboog Bond
Papendallaan 60
6816 VD ARNHEM

KVK 40176031

Onderwerpen

In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief Handboogsport Nederland
Onderwerpen
Enquête ter verbetering van draaiboeken voor wedstrijden en evenementen
Meningen gevraagd: ronde tafel gesprekken rondom waardebeleving
Hulpvraag vereniging: nieuw bestuur werven
Oproep: ervaring met het begeleiden/ trainen van schutters met een visuele handicap
Onderzoek NOC*NSF naar milieuvriendelijk beheer natuurgrasvelden

Oproep aan verenigingen met natuurgrasveld - vul de enquête in!
Stimuleringsbudget Gelderland in beweging
Veilig sporten: Congres ‘Blijf je stil of praat je erover?’
Toename meldingen grensoverschrijdend gedrag in de sport in 2020
NK Run Archery in Lichtenvoorde - inschrijven nog mogelijk
Coronapandemie: hoe zit het op dit moment?
WBTR: antwoorden op vragen (herhaald bericht)

Nieuwe NHB-statuten
Moeten nieuwe statuten worden goedgekeurd door de NHB?
Moeten statuten per 1 juli 2021 al zijn aangepast?

Frisse blik gezocht: bestuurders voor het verenigingspanel (herhaalde oproep)
Op www.handboogsport.nl is recent verschenen

Wereldkampioenschappen Outdoor en World Cup te Yankton
En verder onder meer

Bondsbureau werkt meer vanuit kantoor, maar ook vanuit huis
Laat een bericht achter!



Enquête ter verbetering van draaiboeken voor wedstrijden en evenementen

Er komen veel dingen kijken bij het organiseren van een succesvolle wedstrijddag. Draaiboeken
horen alle informatie te bevatten die een wedstrijd tot een feest maken. Door jouw feedback,
kunnen we het vanuit verschillende hoeken bekijken en kunnen we zeker niks vergeten. Hiermee
kunnen we zorgen dat de informatie niet alleen meer in hoofden zit, maar ook daadwerkelijk op
papier staat.

Deze enquête gaat in op de organisatorische kant van een wedstrijd en wat jij daarvan merkt
tijdens de wedstrijddag. Dit betreft iedereen die aanwezig is op zo een dag.
Zou jij graag iets willen inbrengen over dit onderwerp of jouw ervaring met ons willen delen? Vul
dan hier de enquête in.

Meningen gevraagd: ronde tafel gesprekken rondom waardebeleving

Het bondsbestuur nodigt je uit om mee te discussiëren over de rol en de waarde van de bond,
lidmaatschap, wedstrijden en meer. Er worden in oktober en november (online) sessies
georganiseerd voor verschillende doelgroepen en jouw mening is zeer welkom!

Als groep ga je in gesprek met twee bestuursleden aan de hand van stellingen over verschillende
onderwerpen, zoals de positie van de rayons, het wedstrijdaanbod, keurmerken voor clubs en
het belang van trainers.

De bijeenkomsten zijn digitaal en vinden plaats van 19:30 - 21:00. Vol = vol! Geef je op via
projecten@handboogsport.nl. Vermeld in ieder geval je naam en het onderwerp waarbij je wil
aansluiten. De stellingen ontvang je voor de bijeenkomst.

De uitkomst van de discussies wordt meegenomen om het vastgestelde beleid van de NHB
verder vorm te geven.

Maandag 18 oktober: Verenigingskader
Dinsdag 19 oktober: Jeugd (voor leden tot 20 jaar)
Maandag 1 november: Beginners (voor schutters die korter dan 1 jaar lid zijn)
Maandag 15 november: Verenigingskader
Dinsdag 16 november: Wedstrijdkader

Hulpvraag vereniging: nieuw bestuur werven

Het werven van vrijwilligers, met name voor het (dagelijks) bestuur, is voor veel verenigingen een
uitdaging. Onlangs werd de NHB benaderd door een vereniging die niet alleen op zoek is naar
een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuwe penningmeester en secretaris.

https://forms.gle/ReKLEk5CQyHmwVPh7
mailto:projecten@handboogsport.nl


Helaas heeft een rondgang langs de leden tot nu toe niets opgeleverd. Op de ledenvergadering
van de vereniging is nogmaals een oproep gedaan, ook zonder succes. We doen daarom met dit
bericht een beroep op de kennis en ervaring van andere verenigingen.

Heeft jouw vereniging met hetzelfde bijltje gehakt en heb je tips? Mail naar
projecten@handboogsport.nl

Oproep: ervaring met het begeleiden/ trainen van schutters met een visuele handicap

Op onze pagina over para handboogsport staat een overzicht met verenigingen die ervaring
hebben met en toegankelijk zijn voor para handboogschutters. We willen deze informatie graag
actueel maken en uitbreiden.

Binnenkort vinden er initiatieven plaats om mensen met een visuele handicap enthousiast te
maken voor de handboogsport. We willen deze mensen, nu en in de toekomst, graag door
kunnen verwijzen naar verenigingen die ervaring hebben met het trainen van schutters met een
visuele handicap. Heeft jouw vereniging hiervoor de kennis in huis of heb je hier vragen over?
Mail naar projecten@handboogsport.nl.

Onderzoek NOC*NSF naar milieuvriendelijk beheer natuurgrasvelden

Een natuurgras sportveld moet goed bespeelbaar zijn. Dat kan alleen wanneer ziekten,
onkruiden en plagen worden voorkomen. Goed beheer is hierin essentieel: het zorgt voor een
mooie kwaliteit grasmat, die het gehele sportseizoen te gebruiken is. Daarnaast wil NOC*NSF
bevorderen dat er minimale impact is op het milieu door het beheer en onderhoud van
sportterreinen.

Oproep aan verenigingen met natuurgrasveld - vul de enquête in!
Om een analyse te kunnen maken van de wijze waarop natuurgrasvelden momenteel
onderhouden worden is een verenigingsenquete opgesteld.

We roepen alle handboogverenigingen - die beschikken over een natuurgrasveld - op om de
enquête in te vullen. Het uiteindelijke doel is om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen
om zonder gewasbeschermingsmiddelen te werken op sportvelden van natuurgras.

Stimuleringsbudget Gelderland in beweging

In aanloop naar de Eurogames 2022 kunnen sportverenigingen in Gelderland voor activiteiten
gericht op het verbeteren van het sportklimaat voor met name ouderen, migranten en/of
LHBTI+’ers die plaatsvinden tussen 1 mei 2021 en 27 juli 2022 een stimuleringsbudget
aanvragen. Alle verenigingen in Gelderland ontvangen deze informatie ook apart per mail.

mailto:projecten@handboogsport.nl
https://www.handboogsport.nl/over-handboogsport/onze-sporten/para-archery/
https://drive.google.com/open?id=1S4Che3rAS-NOFUqF-Z3-U0_59YIyWb-W8IwlVMs4T4M
mailto:projecten@handboogsport.nl
https://survey.alchemer.eu/s3/90384971/265c7c8dc59f


Meer informatie via https://eurogames2022.eu/gelderland-loves-to-move/

Veilig sporten: Congres ‘Blijf je stil of praat je erover?’

Op dinsdag 23 november organiseert het Centrum Veilige Sport Nederland het Congres “Blijf je
Stil of Praat je erover”. Dit congres gaat in op het herkennen en bespreekbaar maken van
grensoverschrijdend gedrag in de sport. Met behulp van verhalen van sporters en interactieve
workshops kunnen de deelnemers zich verdiepen in dit belangrijke thema. Aansluitend zal er
een netwerkborrel plaatsvinden.
Meer informatie? Houd de website van het Centrum Veilige Sport Nederland in de gaten.

Wat: Congres “Blijf je Stil of Praat je erover?”
Wanneer: dinsdag 23 november 13.00-18.00 uur
Waar: Hotel en Congrescentrum Papendal
Aanmelden: de inschrijving gaat begin oktober open.

Toename meldingen grensoverschrijdend gedrag in de sport in 2020

In 2020 werden er in totaal 577 meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Een stijging van 4,7% ten opzichte van beginjaar 2019. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het
Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), dat aan NOC*NSF is aangeboden.

NK Run Archery in Lichtenvoorde - inschrijven nog mogelijk

Op zaterdag 16 oktober is de vereniging Sint Switbertus uit Lichtenvoorde gastheer van het NK
Run Archery 2021. Deze wedstrijd is de laatste van een lange reeks nationale kampioenschappen
en vormt daarmee het sluitstuk van het outdoorseizoen 2021.

Inschrijven voor het NK Run Archery is mogelijk t/m vrijdag 15 oktober via het daarvoor
bestemde inschrijfformulier.

De kwalificatieheats starten van 11.00 uur. Vanaf 12.45 uur staan de finales op de het
programma.

De accommodatie van Sint Switbertus is gelegen aan de Hendrik Leemreizestraat 2 in
Lichtenvoorde. Publiek is van harte welkom om deze spectaculaire discipline van dichtbij te
aanschouwen.

Klik hier voor verdere informatie over dit kampioenschap en overige Run Archery evenementen.

https://eurogames2022.eu/gelderland-loves-to-move/
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=697b0063b9&e=f192c788f0
https://nocnsf.us14.list-manage.com/track/click?u=88ba952b2d11ef0d79e75f43a&id=970a266e3a&e=f192c788f0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3ETBaOFl1Ax4sDbacFENr_r7PtCulwVCjBclUhvjkzHJFQ/viewform
https://www.handboogsport.nl/2021/10/04/run-archery-2021/


Coronapandemie: hoe zit het op dit moment?

Wat kan er wel? Wat kan er niet? Er zijn nog maatregelen om de verspreiding van het
Covid19-virus tegen te gaan. Maar hoe zit dat nu precies? Op
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten staat de meest actuele informatie. Deze is
gebaseerd op het sportprotocol dat NOC*NSF heeft opgesteld samen met sportbonden en
andere partijen in de sporten. Hierover is meer te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol.

De nieuwste ‘toolkit’ met informatie vanuit NOC*NSF is hier te vinden:
https://ptd.digitaal-magazine.nl/toolkit-nocnsf-c19/cover.

Specifieke vragen? Laat het ons weten via info@handboogsport.nl.

WBTR: antwoorden op vragen (herhaald bericht)

Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ingegaan. Bij de nieuwsbrief van 30 juni
jl. is een aparte WBTR nieuwsbrief verstuurd: klik hier. We hebben vanuit de reacties begrepen
dat vele verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met de WBTR. Dat is hartstikke goed.

Nieuwe NHB-statuten
Niet alleen verenigingen zijn bezig met het wijzigen van de statuten, maar ook de NHB. Niet
alleen worden de statuten aangepast om de WBTR goed te introduceren, maar ook bijvoorbeeld
om digitaal vergaderen mogelijk te maken en te zorgen dat de passages over de samenwerking
met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aan te passen aan de huidige tijd. Onze jurist legt op dit
moment de hand aan de nieuwe statuten, zodat deze vastgesteld kunnen gaan worden met de
Bondsraad. Ook zijn er dan nieuwe modelstatuten voor NHB-verenigingen, welke dan gebruikt
kunnen gaan worden door alle verenigingen. Daarbij is dan ook het aanbod van een notaris, die
tegen gereduceerd tarief de statuten vastlegt. Daarover kunnen verenigingen mailen naar
wbtr@handboogsport.nl.
Over het verloop van dit proces zal in de nieuwsbrief steeds worden gecommuniceerd.

Moeten nieuwe statuten worden goedgekeurd door de NHB?
Het verdient aanbeveling voor alle verenigingen om de modelstatuten van de NHB te volgen.
Deze modelstatuten worden - zoals hierboven staat - momenteel aangepast naar de actualiteit.
De NHB vraagt van alle verenigingen de statuten, zodat duidelijk is dat verenigingen statuten
hebben, zoals de wetgever ook vraagt. Als de modelstatuten worden gevolgd, is ‘goedkeuren’ een
formaliteit.

Moeten statuten per 1 juli 2021 al zijn aangepast?
Nee! Verenigingen moeten kunnen aantonen stappen te zetten, maar het is niet zo dat per 1 juli
2021 direct de statuten veranderd moeten zijn. Juristen geven aan dat dit wel tussen nu en
maximaal vijf jaar zou moeten. NHB-verenigingen kunnen dus wachten op de modelstatuten, die

http://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://ptd.digitaal-magazine.nl/toolkit-nocnsf-c19/cover
mailto:info@handboogsport.nl
https://drive.google.com/file/d/1ne1_1HwhE4V73ulvPXMtkvBMEXBZ_dEp/view?usp=sharing
mailto:wbtr@handboogsport.nl


nu worden gemaakt. Voordeel is daarbij dat de modelstatuten - die ook door andere
sportbonden worden gebruikt - ook al een verbeterde versie hebben.

Verdere vragen? Stuur ze naar wbtr@handboogsport.nl.

Frisse blik gezocht: bestuurders voor het verenigingspanel (herhaalde oproep)

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het
bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over thema’s
omtrent verenigingsmanagement. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer,
bestuurszaken of een veilig sportklimaat.  En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen,
die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media
en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom
zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden?

Voor het volgende thema (datum bijeenkomst nog nader te bepalen) zoeken we bestuurders die
in gesprek willen gaan over ‘transities’ in de handboogsport. Denk hierbij aan het behouden van
jeugdleden, de stap van trainingen en clubwedstrijden naar competities, en meer.

Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel
besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl

Op www.handboogsport.nl is recent verschenen

Op de website van Handboogsport Nederland worden regelmatig zaken aangepast. In de
nieuwsbrief een greep van de laatste artikelen en eventuele aanpassingen.

Wereldkampioenschappen Outdoor en World Cup te Yankton
Tijdens het WK Outdoor te Yankton (VS) is door Mike Schloesser een mooie zilveren medaille
behaald in het individuele heren compound toernooi. Hij verloor in de finale van de Oostenrijker
Nico Wiener, een outsider! Het heren compound team belandde net naast het podium na verlies
van Oostenrijk na de shoot-off. Een paar dagen later schreef Mike geschiedenis: hij is de eerste
mannelijke compoundschutter die voor de derde keer de World Cup Final wint! Gecoacht door
zijn vrouw Gabriela was Mike in de finale te sterk voor Braden Gellenthien, die in de halve finale
zijn landgenoot Schaff nipt had verslagen.

En verder onder meer
● Resultaten NK Veld
● Uitstel World University Games (27 juni - 7 juli 2022 Chengdu, China)
● Sjef bedankt!
● Finale Lowlands target
● RTC selectiedag
● Jubilea verenigingen

mailto:wbtr@handboogsport.nl
mailto:projecten@handboogsport.nl
http://www.handboogsport.nl


● Scheidsrechters
● NK 3D

Ook werken we aan de look & feel van de website. Heb je daar ideeën over, laat het ons weten
via communicatie@handboogsport.nl.

Bondsbureau werkt meer vanuit kantoor, maar ook vanuit huis

Het thuiswerkadvies van het kabinet is losgelaten, maar dat betekent niet dat de medewerkers
van de NHB volledig vanuit kantoor zullen werken. We werken hybride; wekelijks met z’n allen
één dag op kantoor, verder afhankelijk van de noodzaak om er te zijn. Het bondsbureau op
Papendal wordt daardoor niet dagelijks bezet door medewerkers van het bondsbureau. We zijn
en blijven bereikbaar via onder meer e-mail en telefoon.

Laat een bericht achter!
Als je een bericht achterlaat bij een van de medewerkers op de voicemail, spreek dan 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:communicatie@handboogsport.nl
mailto:info@handboogsport.nl

