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Nieuwsbrief Handboogsport Nederland
Woensdag 02 juni 2021
De eerste woensdag van de maand betekent dat er een nieuwsbrief wordt verzonden. Als er
tussendoor relevante ontwikkelingen zijn, laten we die ook steeds weten. Zeker nu de sport weer
kan opstarten, is dat meer dan wenselijk om de verenigingen goed geïnformeerd te houden.
Deze nieuwsbrief heeft dus vooral ook het karakter van een verzameling van wat er komt en wat
van er recentelijk is geweest. Lees vooral mee.
Tips en ideeën voor de nieuwsbrief of de communicatie van de NHB? Mail naar
communicatie@handboogsport.nl.
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Onderwerpen
In dit overzicht vindt u de volgende onderwerpen:
Alle actuele mogelijkheden en maatregelen steeds op www.handboogsport.nl
Vragen en antwoorden
TVS & TASO compensatieregeling geopend
Vragen en antwoorden
Bondsraad
WBTR
Wedstrijdnieuws
Indoorcompetitie t/m 20 juni
JeugdFITA Cup 2021 van start op 13 juni in Berkel-Enschot
NK Outdoor op 3 en 4 juli 2021 gaat door
Lowlands Target 50/70 wedstrijden in juli en augustus
Nederlands Kampioenschap 3D verplaatst 2 en 3 oktober 2021
Op www.handboogsport.nl is verschenen
Online spelregelkennisquiz voor scheidsrechters groot succes
Handboogsport volop in de media
EK Handboogsport: volop aandacht via website en sociale media
Goed voor het milieu, goed voor de verenigingskas: statiegeld kleine petflessen
Bondsbureau werkt voornamelijk vanuit huis
Laat een bericht achter!

Alle actuele mogelijkheden en maatregelen 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.
Vragen en antwoorden
Naar aanleiding van de op 29 mei verzonden corona-update zijn er enkele vragen
binnengekomen. Deze zijn beantwoord. Bovendien zijn de wijzigingen meegenomen in het
reglement, te vinden op www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten.
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TVS & TASO compensatieregeling geopend
De loketten voor zowel de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) als de TVS
(Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) zijn sinds 17 mei weer open! Dit betekent
dat er door sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties compensatie voor het
eerste kwartaal van 2021 kan worden aangevraagd. Inhoudelijk zijn de regelingen, ten opzichte
van de vorige kwartalen, niet gewijzigd. Wel zal de drempel voor de TASO worden verlaagd naar
1000 euro en het maximumbedrag worden verhoogd naar 24.000 euro. Hiermee zullen nog
meer sportverenigingen een beroep op de TASO kunnen doen. Met name voor kleinere
sportverenigingen wordt de regeling dan aantrekkelijker. Dit is een resultaat van de actieve lobby
van de kleinere sportbonden onder leiding van de NHB.
Tot en met 11 juli kan een aanvraag voor de TASO-Q1 worden ingediend op de website van
DUS-I.
Bij de TVS was het compensatiepercentage voor de zogenaamde ‘niet gebruiksgebonden huur’
45%. Dit percentage is verhoogd.
Verder is NOC*NSF nog in gesprek met het ministerie van VWS over hoe steun aan sportbonden
vormgegeven kan worden. Eerder riep de Tweede Kamer al op om sportbonden die door de
coronacrisis in de problemen komen te ondersteunen. De komende tijd moet duidelijk worden
hoe dit ingevuld gaat worden. Zodra dat bekend is zullen wij hierover berichten. Ook dat kan
immers weer gevolgen hebben voor de NHB en haar leden. Voor de TVS-Q1 kan tot en met 11
juli een aanvraag worden ingediend. Alle informatie over de TVS is ook te vinden op de website
van DUS-I.
Vragen en antwoorden
Er zijn vragen gesteld door verenigingen wanneer de aangevraagde bedragen worden
uitgekeerd. Bij het bondsbureau is alleen bekend dat er in bepaalde gevallen begin juli is
genoemd. Als je het voor jouw vereniging wilt weten, vraag het dan na bij DUS-I of check de brief
die je hebt ontvangen.

Bondsraad
Op zaterdag 12 juni is de bondsraad. De stukken voor de bondsraad zijn verzonden naar de
leden van de bondsraad en zullen deze week ook op de website worden geplaatst. Wil je de
digitale vergadering online bijwonen? Stuur dan een bericht naar
arnoudstrijbis@handboogsport.nl.
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WBTR
Op 1 juli a.s. gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in. Via de Stichting Nederland
Sport sluit de NHB afspraak met Vereniging & Recht voor juridische dienstverlening voor de NHB
en haar verenigingen. Dat leidt ook tot nieuwe modelstatuten voor bij de NHB aangesloten
verenigingen, net als tot nieuwe statuten voor de NHB zelf. Binnenkort krijgen alle verenigingen
hierover nog separaat bericht. Dit geldt in het bijzonder voor verenigingen die zich reeds bij het
bondsbureau hebben gemaild.
Vragen? Stuur ze gerust naar wbtr@handboogsport.nl.

Wedstrijdnieuws
Indoorcompetitie t/m 20 juni
Sinds woensdag 19 mei is de Regiocompetitie Indoor hervat. Deze loopt door t/m zondag 20 juni.
De Regiocompetitie 25m1pijl is definitief gestaakt, omdat hier nog zeer weinig wedstrijden waren
geschoten. Klik hier voor verdere informatie en de gevolgen voor de aansluitende
kampioenschappen en wedstrijden.
JeugdFITA Cup 2021 van start op 13 juni in Berkel-Enschot
Op zondag 13 juni gaat het nieuw JeugdFITA Cup-seizoen van start. De aangekondigde,
versoepelde corona-maatregelen maken het mogelijk om weer wedstrijden te organiseren voor
handboogsporters t/m 17 jaar. Klik hier voor verdere informatie en de mogelijkheid tot
inschrijven.
Op zondag 27 juni is de tweede wedstrijd in Almere. Ook daarvoor is inschrijven al mogelijk.
NK Outdoor op 3 en 4 juli 2021 gaat door
Er is toestemming om het NK Outdoor op zaterdag 3 en zondag 4 juli te laten plaatsvinden. Houd
de website en sociale media in de gaten voor de opening van de inschrijving, locatie en meer.
Lowlands Target 50/70 wedstrijden in juli en augustus
Na de wedstrijden in mei in Zoetermeer en de reeds volgeboekte wedstrijd in Almere (13 juni)
zullen in juli en augustus Target 50/70 wedstrijden in het kader van de Lowlands Archery Series
plaatsvinden in Schijndel en Purmerend. Houd sociale media en website in de gaten voor de
opening van de inschrijving.
Nederlands Kampioenschap 3D verplaatst 2 en 3 oktober 2021

Het Nederlands Kampioenschap 3D is verplaatst naar het weekend van 2 en 3 oktober 2021.
Aanvankelijk stond dit kampioenschap gepland voor het weekend van 25 en 26 september.
Vanwege een ander evenement – in dezelfde gemeente – kon voor het NK 3D in dat
weekend echter geen vergunning afgegeven worden. Plaats van handeling is en blijft Lierop.
Verdere informatie, over o.a. het moment waarop de inschrijving opent, volgt binnenkort.
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Afhankelijk van de volgende stappen in het Opstartplan van het kabinet kunnen we mogelijk
vanaf juli weer wedstrijden organiseren.

Op www.handboogsport.nl is verschenen
Op de website van Handboogsport Nederland worden regelmatig zaken aangepast. In de
nieuwsbrief een greep van de laatste artikelen en eventuele aanpassingen.
Online spelregelkennisquiz voor scheidsrechters groot succes
Wat is het maximale toegestande trekgewicht van een recurveboog? Wat is de minimale breedte
van de schietpositie aan schietlijn? Welk blazoen wordt gebruikt bij een indoor team shootoff?
Deze en 49 andere vragen werden gesteld in de eerste online spelregelkennisquiz voor
gediplomeerde NHB-scheidsrechters. Link naar het artikel op onze website.
Handboogsport volop in de media
De afgelopen week is de handboogsport volop in de media geweest. In de aanloop naar de
Europese Kampioenschappen, die vandaag zijn begonnen in Antalya, wisten de media de
handboogsport goed te vinden. Mede door de mooie prestaties bij de World Cup in Lausanne en
de Conquest cup in Istanbul. In diverse nationale media kreeg de handboogsport aandacht die
het verdient. Klik hier voor het overzicht.

EK Handboogsport: volop aandacht via website en sociale media
Wil je up to date blijven over de prestaties van TeamNL sporters op het EK? Klik hier voor meer
informatie over het EK, waaronder de Ianseo link, wedstrijdschema en hoe je de finales live kan
bekijken. Ook posten we updates op onze socials waaronder Facebook, Instagram en Twitter. Op
www.handboogsport.nl staan ook steeds de verzamelde nieuwsberichten over de
ontwikkelingen van de dag.

Goed voor het milieu, goed voor de verenigingskas: statiegeld kleine petflessen
Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. Omdat veel sportlocaties ook
water en frisdranken in plastic flessen verkopen, heeft dit ook voor jullie impact. Goed om te
weten dat sportlocaties niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen;
sportlocaties vallen onder de vrijwillige innamepunten. Wanneer een sportvereniging flesjes gaat
innemen, kan je de opbrengst van het statiegeld ten gunste van de eigen vereniging laten vallen.
Ook kan een vereniging de opbrengst aan een erkend goed doel doneren. Ook levert deze
gescheiden inzameling een vermindering van kosten en volume van het restafval. Hoe gaat het
straks werken omtrent statiegeld op sportlocaties?
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Klik hier voor de officiële brief van Statiegeld Nederland.

Bondsbureau werkt voornamelijk vanuit huis
Het advies van het kabinet is nog altijd: “Werk thuis!”. 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.

