
 
 
Contactinformatie: 
tel: +31 (0)26 48 34 700 
e-mail: info@handboogsport.nl 
 
Bezoekadres: 
Nederlandse Handboog Bond 
Papendallaan 60 
6816 VD ARNHEM 
 
KVK  40176031 

 

Update Corona pandemie (NHB-nieuwsbrief) 
Dinsdag 31 maart 2020 

De afgelopen periode hebben jullie al meerdere extra nieuwsbrieven en updates van de 
NHB ontvangen in het kader van de zich snel opvolgende ontwikkelingen rond het 
coronavirus. Wij kiezen ervoor om wekelijks een nieuwsbrief te sturen naar de 
verenigingen. Deze nieuwsbrief is openbaar en wordt ook op www.handboogsport.nl en de 
Facebookpagina van de NHB geplaatst. U kunt de nieuwsbrief dus ook doorsturen naar uw 
leden. 

Onderwerpen 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april 
Noodmaatregel verenigingen: maak er gebruik van! 
Onderzoek situatie verenigingen door Mulierinstituut 
Solidariteit is nodig 
Geen Lowlands Shootout Outdoor 2020 

Free your mind! 
Volle handboogkalender na de crisis 
Internationale evenementen 

World Achery 
IFAA 
Olympische Spelen en Paralympische Spelen 

World Archery zoekt oude foto’s en de NHB doet mee 
Richtlijnen besluitvorming Algemene Vergaderingen / Ledenvergaderingen 
Overige herhaalde adviezen tegengaan verspreiding Coronavirus 

 
 

Kabinet: sportaccommodaties gesloten tot en met dinsdag 28 april 

Het kabinet heeft op vandaag  duidelijk gemaakt dat alle sportaccommodaties in Nederland tot 
en met dinsdag 28 april gesloten moeten blijven. De geldende maatregelen worden dus 
verlengd. Zowel binnen als buiten mag op sportaccommodaties niet worden gesport. Daarnaast 
zijn alle evenementen die vergunningsplichtig zijn verboden tot 1 juni. Er is dus nog geen enkele 
sprake van versoepeling. Namens de NHB heeft algemeen directeur Arnoud Strijbis bij NOC*NSF 
gevraagd om twee zaken: 

1) Creëer duidelijkheid in besluiten en mededelingen 
Met name de afgelopen week hebben de maatregelen tot verwarring geleid. Duidelijk en 
eenduidig is het belangrijkste op dit moment. 

 

http://www.handboogsport.nl/
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2) Maatwerk, indien het kan en weer mogelijk is 
Op dit moment is het belangrijkste dat iedereen zo veel mogelijk thuis blijft en afstand 
houdt: minimaal anderhalve meter. Indien er binnen het beleid ruimte kan gaan 
ontstaan, is er gevraagd om maatwerk. Dit geldt dus in ieder geval niet tot en met 28 
april. Binnen stringente voorwaarden kan de handboogwereld het mogelijk maken om 
afstand te houden en wel een veilig sportklimaat te creëren. Belangrijkste blijft: 
gezondheid gaat voor! 

Naast deze kabinetsmaatregelen heeft onze internationale federatie World Archery besloten dat 
er tot 1 juli a.s. geen A-statussen kunnen worden toegekend aan wedstrijden. Als gevolg hiervan 
gaan de volgende wedstrijden niet door:  

● NK Outdoor (6 en 7 juni) (alternatief wordt gezocht in september) 
● Dubbele Arrowheadronde Amersfoort (20 en 21 juni) 

Ten aanzien van overige wedstrijden na 1 juni zal later definitief een besluit worden genomen. 
 

 

Noodmaatregel verenigingen: maak er gebruik van! 

Het kabinet heeft afgelopen week een noodmaatregel bekend gemaakt, die ook bereikbaar is 
van handboogverenigingen en -accommodaties. De exacte informatie is te vinden op: 
Tegemoetkoming schade COVID-19. 
Hier staat ook: 
Hoort uw onderneming (Lees hier ook vereniging, NHB) bij die sectoren die het meest zijn geraakt door 
de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen 
sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de 
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. 
Belangrijk is dat iedere vereniging hier aanspraak op kan maken. Dit kan nadrukkelijk helpen om 
de grootste problemen binnen de handboogsport aan te kunnen pakken.  Als u hier meer over 
wilt lezen, kijk dan op VSG: informatie over eenmalige tegemoetkoming. 
 
Deze regeling is er voor iedereen, dus ook voor alle handboogverenigingen. Maak hier dus 
gebruik van! Bij vragen, laat het ons weten of neem contact op met de gemeente! 
 
Gelet op de voorwaarden is deze regeling voor veel handboogverenigingen te hoog gegrepen. 
Dit hebben wij aan NOC*NSF gemeld met het verzoek hier in de gesprekken met de 
Rijksoverheid aandacht voor te hebben. Als hier meer nieuws over is, hoort u dat van ons. 
 

 

Onderzoek situatie verenigingen door Mulierinstituut 

In de overleggen met NOC*NSF heeft de NHB nadrukkelijk gevraagd om een beter beeld van de 
situatie bij verenigingen. Immers, de situatie bij een voetbalvereniging is heel anders dan die bij 
een handboogvereniging. Het Mulier Instituut is als onafhankelijke partij ingeschakeld om 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://sportengemeenten.nl/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket/
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onderzoek te doen bij alle sportverenigingen. 
Wij vragen u dringend om de vragen van het onderzoek te beantwoorden, zodat ook de situatie 
van de handboogsport en haar verenigingen nadrukkelijk wordt meegenomen in het onderzoek. 
 
Als u bij de beantwoording van vragen merkt dat er zaken missen, schroom dan niet dat ons te 
melden via info@handboogsport.nl of te bellen met directeur Arnoud Strijbis. 
 

 

Solidariteit is nodig 

Juist in deze tijd is het van groot belang dat we solidair zijn met elkaar. Dat we naast elkaar staan 
en er voor elkaar zijn. Daarom werkt het bondsbureau van de NHB door om de dienstverlening 
richting verenigingen op poten te houden. We werken mee om regelingen tot stand te laten 
komen om verenigingen te helpen en ondersteunen de lobby van NOC*NSF. We kunnen ons wel 
voorstellen dat er vragen ontstaan bij verenigingen over hoe een en ander gaat. Schroom niet 
om contact op te nemen met het bondsbureau. Wij helpen iedereen waar kan en hebben de 
informatie van de verenigingen ook hard nodig om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen.  
 
Vragen of opmerkingen? info@handboogsport.nl  
 

 

Geen Lowlands Shootout Outdoor 2020  

De Lowlands Shootout 2020 gaat niet door. Omdat alle Nederlandse handboogevenementen tot 
1 juni a.s. van de kalender zijn gehaald, waren de eerste drie stages reeds afgelast. Opnieuw 
inplannen van deze drie stages zou onevenredig veel druk leggen op de handboogkalender van 
het resterende outdoorseizoen. Bovendien heeft World Archery besloten dat erkenningen van 
statussen voor alle wedstrijden tot en met 1 juli zijn ingetrokken. Daarom is in overleg met de 
verenigingen en sponsoren besloten om de focus te richten op de LLSO Outdoor 2021. Dan 
willen we terugkomen met een mooie en goede reeks. 
 
Free your mind! 
Een tweede - en waarschijnlijk nog wel belangrijker - argument is dat we juist een plan willen 
uitvoeren om de veerkracht van de handboogsport te laten zien. Het bondsbureau en 
LLSO-eventmanager Gerrit Buitenhuis werken een plan uit om in het kader van ‘Free your mind’ 
veel evenementen neer te kunnen zetten op het moment dat het weer kan. Kleinschalig met de 
sporter centraal. Juist daarbij willen we de verenigingen helpen om - wanneer het weer kan - 
inkomsten te vergaren. Hierover volgt de komende tijd nadere informatie. 
Als je wilt meedenken om de veerkracht van de handboogsport te laten zien na de Coronacrisis, 
neem dan contact op met arnoudstrijbis@handboogsport.nl. 
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Volle handboogkalender na de crisis 

Door het afgelasten van alle wedstrijden tot in ieder geval 1 juni is de druk op de 
handboogkalender groot. Immers, vele verenigingen willen hun wedstrijden later in het seizoen 
alsnog laten plaatsvinden. Dit kan betekenen dat er meerdere A-statuswedstrijden op één dag 
plaatsvinden, of dat er in regio’s meer wedstrijden op eenzelfde dag komen. Om zoveel mogelijk 
te doen voor de sporter gaan we flexibeler om met het plannen van wedstrijden. De centrale 
regie blijft echter bij het bondsbureau. Ook hiervoor geldt dat er tot 1 juli sowieso geen 
wedstrijden met een A-status kunnen worden georganiseerd, gelet op het besluit van World 
Archery. 
 
Vragen hierover? Neem contact op met medewerker competitie- en wedstrijdzaken 
bartsterken@handboogsport.nl 
 

 

Internationale evenementen 

World Achery 
Onze internationale handboogfederatie World Archery heeft alle internationale 
handboogevenementen tot 1 juli van de kalender gehaald. Ook geldt de lijn dat aan geen enkele 
wedstrijd een A-status wordt toegekend; eventueel te schieten records zullen dus ook niet geldig 
zijn. Geschrapt zijn in ieder geval de Europese Kampioenschappen Outdoor en EK Para, World 
Cup wedstrijden, Youth Cups, EK 3D en internationale rankingevenementen. Ook het congres 
van World Archery Europe gaat niet door. Het doorgaan van de Europese Kampioenschappen 
voor Jeugd in Engeland (augustus) is hoogst onzeker. World Archery heeft dit mede gedaan 
nadat duidelijk werd dat zowel de Olympische als de Paralympische Spelen worden verplaatst 
naar 2021, maar vooral om gezondheid boven alles te stellen. 

 
IFAA 
Richting de IFAA (International Field Archery Association) heeft de NHB afkeuring uitgesproken 
over het door laten gaan van EIAC 2020 in Noord-Ierland. Dit indoorkampioenschap werd vorig 
weekend gehouden, terwijl er op dat moment in grote delen van Europa al reisverboden waren. 
Bovendien hadden meerdere landen de deelnemers al terug laten trekken. De enige twee 
aangemelde deelnemers uit Nederland hadden ook besloten niet te gaan. Wijs en verstandig. De 
NHB had vooraf de IFAA gevraagd verantwoordelijkheid te nemen, maar de organisatie 
verschuilde zich achter de overheidsmaatregelen die toen nog niet waren genomen in 
Noord-Ierland. 
 
Verder heeft de NHB aangedrongen op uitstel van EBHC 2020, te houden in juni in Frankrijk. Nu 
er nog zo veel maatregelen gelden tot zeker eind mei is het volgens bestuurslid Jeroen Faro en 
directeur Arnoud Strijbis ongepast om dit evenement doorgang te laten vinden. Er wordt 
aangedrongen op een snel besluit, zodat kosten voor zowel deelnemers als organisatie nog 
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beperkt kunnen worden. De organisatie heeft via sociale media al aangegeven te bekijken of het 
evenement wel kan doorgaan. 
 
Olympische Spelen en Paralympische Spelen 
De Olympische Spelen en Paralympische Spelen zijn verplaatst naar 2021. De OS vinden plaats 
van 23 juli t/m 8 augustus. De Paralympische Spelen van 24 augustus t/m 5 september. Voor de 
Nederlandse handboogsporters is het goed te weten dat de behaalde tickets voor de Spelen 
blijven staan. We zullen dus minimaal drie mannen en één vrouw mogen afvaardigen. Het 
vervolg van het kwalificatietraject is opgeschort. 
 
 

 

World Archery zoekt oude foto’s en de NHB doet mee 

Nu het actief handboogschieten even niet mogelijk is, heeft World Archery het idee opgepakt om 
zoveel mogelijk foto’s te verzamelen van historische momenten uit de handboogsport. Zie 
hiervoor het artikel op de website van World Archery: World Archery Archief. Als NHB sluiten we 
hier natuurlijk graag bij aan. Mocht u beschikken over mooi historisch materiaal dat we kunnen 
delen op www.handboogsport.nl of onze sociale media kanalen, stuur het ons door via 
info@handboogsport.nl.  
 

 

Richtlijnen besluitvorming Algemene Vergaderingen / Ledenvergaderingen 

Veel verenigingen hebben in de komende weken een Algemene vergadering (ALV) gepland. Maar 
de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de bestrijding van het 
coronavirus maken het voor verenigingen echter voorlopig niet mogelijk om bijeenkomsten en 
vergaderingen te organiseren. Samengevat komt het op het volgende neer: 
 
Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in 
verband met het coronavirus geen vergaderingen kunnen worden gehouden kunnen de 
volgende richtlijnen worden aangehouden: 

● Bestuursleden waarvan termijn afloopt blijven aan tot eerstvolgende ALV; 

● Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor 
besluitvorming door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit; 

● Bestuursvergaderingen en stemmen door bestuursleden gebeuren digitaal. Indien 
statuten anders voorschrijven gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW 
(redelijkheid en billijkheid); 

● Leden ontvangen bericht over uitstel ALV tot nader bericht; 

● Indien leden komen met een verzoek tot een reguliere ALV, dan wordt door het bestuur 
nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch 
een ALV te houden; 

 

https://worldarchery.org/news/178293/world-archery-initiates-international-archive-collection-drive
http://www.handboogsport.nl/
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● Oproep voor ALV indien het houden van een ALV noodzakelijk is gelet op te nemen 
belangrijke besluiten, of indien een verzoek van het benodigde aantal leden daartoe 
redelijk moet worden geacht; 

● Beraadslaging en besluitvorming in de ALV uitvoeren door middel van digitale tool. Als 
statuten daarin niet voorzien gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW; 

● Tijdens de vergadering een zeer beperkt aantal bestuursleden daadwerkelijk aanwezig 
(waaronder de voorzitter en secretaris, met gepaste afstand tot elkaar) en overige leden 
uitsluitend deelnemend aan de vergadering op afstand. 

● Geheel digitale ALV alleen als het zelfs niet meer mogelijk is om met een zeer klein aantal 
personen in vergadering bijeen te komen, met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW. 

 
Aanbeveling voor de toekomst: aanpassing statuten met toevoeging bepalingen voor digitale 
besluitvorming. Voor de aanstaande statutenwijziging van de NHB zal dit punt ook zeker worden 
meegenomen. 
 
Het volledige artikel hierover is terug te vinden op Richtlijnen voor verenigen in crisistijd. Dit is 
voor ons ook uitgebreid beschikbaar door de samenwerking van de NHB binnen de Stichting 
Nederland Sport. 

 

Overige herhaalde 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 is gericht op de sport: 

● Blijf zo veel mogelijk thuis 
● Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar 
● 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. 

 

 

https://www.badminton.nl/nieuws/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m-maatregelen-coronavirus
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Op verzoek van enkele actieve leden hebben we ook nog een visuele beschrijving van de 
symptonen van Covid-19 (het coronavirus) toegevoegd. Zie hieronder.

 

 


