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Update Coronavirus
Deze nieuwsbrief gaat met name over de gevolgen van de uitbraak en verspreiding van het
Coronavirus in de wereld, in het bijzonder in Nederland. De afgelopen weken hebben wij via de
website, sociale media en gerichte e-mails al een aantal malen gecommuniceerd. Ook zullen wij
waar nodig de nieuwsbrief als informatiebron gebruiken.
Binnen de handboogsport heeft dit reeds tot diverse maatregelen geleid, die steeds via onze
mediakanalen (www.handboogsport.nl, Facebook en Twitter) zijn gecommuniceerd. Dit zullen wij
de komende periode blijven doen. In deze nieuwsbrief geven wij u de hoofdlijnen van de
ontwikkelingen mee.
Mochten er vragen zijn aan de NHB, schroom niet om contact met ons op te nemen. Gelet op de
situatie zijn wij ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar.
Arnoud Strijbis
Algemeen Directeur Nederlandse Handboog Bond

Bondskampioenschappen tot nader order uitgesteld
Zoals u vandaag heeft kunnen lezen, heeft NOC*NSF geadviseerd om alle sportevenementen in
Noord-Brabant, of waar Noord-Brabantse verenigingen bij betrokken zijn, te annuleren. De NHB
was dit advies gisteren reeds voor door de Bondskampioenschappen (gepland voor weekend van
14 en 15 maart) tot nader order uit te stellen. Zie hiervoor het bericht op de website:
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https://www.handboogsport.nl/2020/03/10/uitstel-bondskampioenschappen-ivm-corona-virus/
en onze Facebookpagina.

Advies Noord-Brabantse verenigingen:
“Leg activiteiten stil tot en met zondag 15 maart”
In lijn met wat gisteren door de veiligheidsregio’s is gecommuniceerd adviseert de NHB alle
verenigingen in - in ieder geval - Noord-Brabant de activiteiten te staken tot en met in ieder geval
zondag 15 maart a.s. Dit betekent geen wedstrijden, trainingen of andersoortige activiteiten.
Mocht een andere vereniging gebruik maken van uw accommodatie adviseren wij hiervoor geen
toestemming te verlenen tot en met diezelfde datum.

Bereikbaar voor advies
Wij beseffen dat het moeilijk is te besluiten wat er op lokaal dan wel regionaal niveau gedaan kan
en moeten worden. Mocht u advies nodig hebben over doorgang van evenementen of
activiteiten, neem contact op met het bondsbureau.
Ook de doorgang van andere evenementen zal onder druk kunnen komen te staan. Zo heeft
rayon 4 de avond voor input voor het meerjarenbeleidsplan uitgesteld tot de eerstvolgende
rayonvergadering.
Komende week zal ook worden gekeken naar doorgang dan wel annulering van andere
activiteiten op korte en middellange termijn.

Overige adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunt u zelf vele maatregelen treffen,
zoals u via diverse mediakanalen vast hebt vernomen. Hier een resumé van de adviezen, waarbij
een aantal maatregelen specifiek gedetailleerder zijn gericht op de sport:
● Geef elkaar geen handen

●
●
●
●
●
●

Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Gebruik geen pen van elkaar
Deel geen bidons, flesjes, bekers en handdoeken etc.
Blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis

Voor inwoners van Noord-Brabant geldt een strikter advies: werk zo veel mogelijk thuis!
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Internationale maatregelen World Archery en andere evenementen
Ook World Archery heeft maatregelen getroffen ter bestrijding van het Coronavirus. Een korte
samenvatting:
● De World Cup in Guatamala (april 2020) wordt zonder publiek gehouden.
● De World Cup in Shanghai (mei 2020) is geschrapt; een World Cupwedstrijd in Antalya (11
t/m 17 mei) is daarvoor in de plaats gekomen.
● De Spring Cup in Turkije (eind maart / begin april 2020) is geschrapt.
● Er wordt heroverwogen of het EK Para in april 2020 op Sardinië doorgaan kan vinden.
● Procedures voor het bereiken van de Olympische Spelen (waarvoor EK en World Cup
Berlijn relevant zijn) en Paralympische Spelen (waarvoor EK Sardinië relevant voor is)
worden kritisch bezien en voorzien van een plan B.

Invulling vacatures op het bondsbureau
De sollicitatieprocedures voor de invulling van de ontstane vacatures door het vertrek van José
Bruntink en Harm van der Hoff leiden ook onder het coronavirus. Zodra het mogelijk is, voeren
wij gesprekken met de kandidaten.
Ander gevolg is dat dat de bezetting van het NHB bondsbureau vanaf eind maart 2020 mogelijk
langer onder druk komt te staan. Ook in dit opzicht doen wij ons best om de dienstverlening zo
goed mogelijk te laten zijn. De sporter staat centraal en dat willen we ook steeds in onze
dienstverlening laten blijken. We hopen op uw begrip in deze.

NOC*NSF: Week van goed sportbestuur (herhaald bericht)
Een goed sportbestuur maakt het mogelijk dat sporten leuk is! Daarom geven we in de eerste
week van de lente extra aandacht aan de sportbestuurders. Met de kennis die we samen hebben
en de ontwikkeling van de nieuwe Code Goed Sportbestuur geven we graag meer inzicht in hoe
besturen in de sport leuker en gemakkelijker wordt. Dit feest organiseren we voor zowel
bondsbestuurders, verenigingsbestuurders of andere geïnteresseerden die met de nieuwe code
willen gaan werken.
Meer informatie? Kijk op https://nocnsf.nl/week-van-goed-sportbestuur
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Nieuwsbrief niet ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verzonden naar de secretarissen van alle verenigingen die zijn aangesloten
bij de NHB. Ook wordt de nieuwsbrief op www.handboogsport.nl geplaatst en door verschillende
mensen verspreid. Daar is de nieuwsbrief ook voor bedoeld!
Als u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, vraag dan aan uw verenigingssecretaris om de
nieuwsbrief in de toekomst door te sturen naar alle verenigingsleden.
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