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NHB-nieuwsbrief
Woensdag 20 mei 2020
Het kabinet heeft op dinsdag 19 mei meerdere versoepelingen bekend gemaakt om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas is er nog geen openstelling voor de
binnensport en moeten sportkantines nog gesloten blijven. In deze nieuwsbrief ontvangt
u de actuele informatie die daarbij hoort. Deze nieuwsbrief is openbaar en wordt ook op
www.handboogsport.nl en de Facebookpagina van de NHB geplaatst.

Onderwerpen
In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:
Binnen sporten helaas nog niet toegestaan
Onduidelijkheid horeca en verenigingen
Enquête: al 91 reacties - invullen mogelijk tot maandagochtend 25 mei 08u00
Actief tijdens de Coronatijd: webinar Marc Remie, vrijdag 29 mei 2020
Verenigingen laten zien wat ze doen!
Protocol
Gebruik je verstand
Stem af met de gemeente
Contact
Nog meer afgelaste evenementen
Ronde tafels Meerjarenbeleidsplan (per videoconferentie)
Jeugdfonds Sport & Cultuur

Binnen sporten helaas nog niet toegestaan
Sinds 29 april mag er door kinderen en jongeren weer buiten worden gesport. Sinds 11 mei ook
door volwassenen. Dit is fijn, maar dit helpt helaas niet alle handboogverenigingen. Er zijn vele
verenigingen die alleen een binnenaccommodatie hebben of van binnen-naar-buiten schieten.
Voor deze verenigingen is er op de eigen accommodatie geen mogelijkheid om actief te zijn op
de eigen vereniging. Gelukkig zien we wel dat vele andere verenigingen mogelijkheden bieden
voor leden van andere verenigingen en niet-leden. Hartstikke mooi en goed! Die solidariteit
kenmerkt de handboogsport.

Onduidelijkheid horeca en verenigingen
“Stel, je hebt een klein handboogclubje dat gehuisvest is in een horecagelegenheid. Mogen de
leden daarvan in het lokaal handboogschieten, als het totaal van het aantal personen in het café
onder de 30 blijft?” Dit is een vraag die gisteravond binnenkwam bij de bondsdirecteur, omdat de
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horeca vanaf 1 juni wel weer mag worden geopend (en sportkantines niet). Het antwoord op die
vraag hebben we helaas niet ontvangen. Kortom; het is goed en belangrijk dit met de gemeente
kort te sluiten. Er lijkt dus een mogelijkheid te zijn, waarbij aangetekend moet worden dat
reserveren vooraf hoe dan ook noodzakelijk is. Bespreek dit als vereniging - als het je aangaat dan ook met de horecagelegenheid en/of de gemeente. Ondertussen bespreken wij wat er wel
kan, zoals het kabinet ook steeds herhaalt.

Enquête: al 91 reacties - invullen mogelijk tot maandagochtend 25 mei 08u00
Inmiddels hebben we al 91 reacties mogen ontvangen op de NHB-enquête over de gevolgen van
de sluiting van de sport. Met die reacties zijn wij zeer blij, omdat goede input geeft voor de inzet
van het bondsbureau om verenigingen zo goed als mogelijk te helpen, ondersteunen en
adviseren.
Voor de verenigingen die nog niet hebben gereageerd: de enquête is nog in te vullen tot
maandagochtend 25 mei om 8 uur. Graag één ingevuld formulier per vereniging.
De enquête is h
 ier te vinden.

Actief tijdens de Coronatijd: webinar Marc Remie, vrijdag 29 mei 2020
Op 29 mei tussen 19:00 - 19:30 zal Marc Remie een webinar geven op Facebook live sessie via
het Facebookkanaal van de NHB. Marc Remie is actief in de handboogsport, onder meer als
officieel gecertificeerd classifier voor World Archery. Als je als para-atleet aan wedstrijd wilt
meedoen, is Marc de deskundige die daar alles over kan vertellen. In het dagelijks leven is hij
fysiotherapeut in Almere. Dit webinar gaat over het observeren en oorsprong van bewegen. Juist
voor trainers en instructeurs, en zeker ook voor sporters zelf een belangrijk onderwerp. Hoe kun
je je beter bewegen? Hoe kun je door te kijken en terug te kijken iemand beter laten bewegen?
De Facebook live sessie is gratis te volgen.
Vrijdag 29 mei om 19u00!

Verenigingen laten zien wat ze doen!
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat we binnen de NHB elkaar
stimuleren met goede voorbeelden. Heel mooi is te zien dat vele verenigingen via Facebook
delen wat ze hebben gedaan. Ook sporters onderling delen veel. Ga daar vooral mee door. Alles
is te vinden via de F
 acebook pagina NHB of bijvoorbeeld bij rayon 2.
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Blijf voorbeelden doorsturen! Voorbeelden zijn:
● Goede aanpakken van verenigingen om leden weer te laten sporten, bij voorkeur met
foto’s
● Succesvolle aanvragen van noodsubsidies van de overheden
● Leuke activiteiten in deze coronatijd

Protocol
Om dit op een goede manier uit te voeren heeft NOC*NSF een algemeen sportprotocol
verantwoord sporten opgesteld. Dit Sportprotocol Verantwoord Sporten NOC*NSF is leidend
voor zowel sportbonden, verenigingen en sportaanbieders als veiligheidsregio’s en gemeenten.
Voor de handboogsport hebben wij handboogsport specifieke spelregels opgesteld. Deze zijn
ook aangepast naar aanleiding van de maatregelen en stappen die deze week bekend zijn
geworden. Alle informatie is te vinden via onze website, via de link:
www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten. Op deze webpagina vindt u naast het protocol en
de spelregels ook c ommunicatiematerialen, zoals banners en posters. De vijf belangrijkste
spelregels zijn verzameld in een infographic. Deze is hier te downloaden.
Hieronder geven wij een aantal aanbevelingen voor de uitvoering van het protocol en de
handboogspelregels.
Gebruik je verstand
De versoepeling van de maatregelen gaat samen met een belangrijk gegeven: blijf verstandig.
Individueel en als collectief. Houd rekening met elkaar en blijf thuis als je gezondheidsklachten
hebt. Discipline is nodig en dat kunnen wij met elkaar als handboogsport laten zien. Met klachten
ben je dus niet welkom bij de vereniging. Heeft iemand bij jou thuis benauwdheidsklachten ben
je ook niet welkom. Specifieke elementen hiertoe staan in het protocol.
Stem af met de gemeente
De gemeenten hebben een belangrijke taak in het faciliteren en organiseren van het
heropstarten van sport bij de verenigingen. Officieel moet er toestemming zijn van de gemeente
om iedereen weer buiten te laten sporten onder voorwaarden van 1,5 meter afstand.
Als er een probleem is met de gemeente laat het dan weten aan
arnoudstrijbis@handboogsport.nl. Hij heeft korte lijnen met NOC*NSF en de VSG (Vereniging
Sport & Gemeenten) met betrekking tot medewerking van gemeenten.
Contact
De afgelopen weken hebben wij vele vragen gekregen van verenigingen en leden. Deze proberen
wij steeds zo goed als mogelijk te beantwoorden. Dat doen wij zelf, laten we over aan de
Supportdesk van NOC*NSF of we schakelen andere partijen in. Schroom vooral niet om uw
vragen te stellen. Dat kan telefonisch, maar de voorkeur heeft uw vraag per e-mail te stellen aan:
verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl of i nfo@handboogsport.nl.
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Nog meer afgelaste evenementen
Tot 1 september a.s. zullen er in het geheel geen evenementen, wedstrijden of competities in de
handboogsport plaatsvinden. Uitzonderingen zijn verenigingswedstrijden.
Ook de Indoor A-statuswedstrijd Delfts Blauw vindt dit jaar geen doorgang. Deze wedstrijd stond
gepland voor zondag 8 november 2020.

Ronde tafels Meerjarenbeleidsplan (per videoconferentie)
In deze periode gaat het werk voor het Meerjarenbeleidsplan door. Anders dan vooraf gepland,
maar niet met minder ambitie om te komen tot een plan dat de sporter centraal stelt. De
komende weken wordt op drie avonden een digitale ronde tafel georganiseerd, waarbij leden in
groepen van maximaal 10 personen in gesprek gaan over de toekomst van de handboogsport en
de rol van de NHB daarin.
De data zijn de volgende woensdagen:
- 27 mei, 20u00
- 3 juni, 20u00
- 10 juni, 20u00
Wil je meepraten, geef je dan op via arnoudstrijbis@handboogsport.nl.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geldzorgen. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur helpt. Zij betalen voor deze kinderen de contributie of het lesgeld voor sport en
cultuur zoals voetbal, dansen, judo of muziek. Ken je een kind dat hulp nodig heeft? Of wil je
helpen? Ga naar m
 agikweermeedoen.nl.
Toolkit voor sportclubs
Daarnaast wordt er een toolkit voor clubs en verenigingen samengesteld. Deze toolkit bevat
diverse communicatiemiddelen om aan (ouders van) leden kenbaar te maken dat het Jeugdfonds
Sport & Cultuur kan helpen als het betalen van de contributie of het lesgeld een probleem is. Zo
bevat de toolkit onder andere teksten voor uw website en een nieuwsbrief, poster en flyer.
Volgende week ontvangt de NHB de toolkit voor de verenigingen. Deze wordt dan gedeeld met
alle NHB verenigingen.

