NHV Seizoenplan 2018-2019
Dit NHV Seizoenplan 2018-2019 is het derde seizoenplan vanuit het NHV Meerjarenbeleidplan 20162020, dat als motto “Handbal Scoort!” heeft gekregen. Er is gekozen voor het opstellen van een
beknopt, schematisch seizoenplan, waarin de doelstellingen uit het meerjarenbeleidplan worden
vertaald naar concrete activiteiten en projecten vanuit de drie kerngebieden.
Naast de operationele activiteiten van het NHV, zoals de organisatie van de competities, opleidingen
en de (leden)administratie, kiest het bestuur ervoor om uitvoering te geven aan specifieke
speerpunten in haar beleid voor het bevorderen en stimuleren van handbal, zoals genoemd in artikel 2
van de statuten. Het spreekt voor zich dat de keuzes voor deze beleidspunten zich financieel vertalen
in de begroting van het NHV.
1. De Handbalsport
Wat het onderdeel “de handbalsport” betreft staat het seizoen 2018-2019 in het teken van het verder
optimaliseren van de programma’s van de nationale (jeugd)selecties en talentontwikkeling
(handbalacademies en regionale trainingscentra). Dit gebeurt in samenwerking met onder andere
sportkoepel NOC*NSF. Vanuit een helder ontwikkeltraject vinden talentvolle handballers hun weg
vanuit de lokale verenigingen en de veertien handbalscholen naar de zeven regionale trainingscentra
en de HandbalAcademies en uiteindelijk naar een topvereniging in binnen- of buitenland. De nationale
damesteams gaan komend seizoen strijden voor een medaille tijdens komende WK’s en EK’s, terwijl
de herenselectie gaat proberen zich te plaatsen voor het EK in januari 2020. Vanaf dat jaar doen er
voortaan 24 landen mee bij EK en WK, waardoor de kans voor deelname door onze (jeugd)selecties
groter wordt. Om een betere aansluiting tussen de huidige selecties en de talenten te creëren worden
de programma’s gedeeltelijk samen uitgevoerd.
Op het gebied van productontwikkeling in de breedtesport wordt het succesvolle project “Jongens
Handballen!” doorgezet met de organisatie van circa veertig ‘Strong Men Handball Bootcamps’ voor
jongens tussen elf en veertien jaar (handballers en introducés). Daarnaast wordt (in samenwerking
met de Europese Handbal Federatie) het laagdrempelige handbalconcept “Goalcha” in Nederland
geïntroduceerd binnen scholen en verenigingen. Goalcha biedt goede mogelijkheden om handbal
(weer) beter op het ‘netvlies’ te krijgen van sportdocenten zodat handbal een vaste plaatst verwerft
binnen het bewegingsonderwijs.
2. De Handbalverenigingen
Het afgelopen seizoen is een start gemaakt met het opstellen en uitvoeren van het Masterplan
Arbitrage (MPA) 2018-2021. De resultaten zijn bemoedigend, want we zien het aantal
handbalscheidsrechters momenteel flink stijgen. De volgende fase richt zich vooral op het verbeteren
van de kwaliteit. Dat wordt onder andere gedaan door de intensivering van de
scheidsrechtersopleidingen, het begeleiden van (jonge) scheidsrechters, het invoeren van een
arbitrage informatiesysteem (AIS) en het verder ondersteunen van verenigingen bij het opstellen
van arbitrageplannen.
Handbal heeft daarnaast, net zoals veel andere sporten, vaak te maken met grensoverschrijdend
gedrag (dikwijls agressie) op en rond de handbalwedstrijden. Om dit tegen te gaan is de afgelopen
jaren het project Veilig Sportklimaat (VSK) uitgevoerd, grotendeels gefinancierd door het ministerie
van VWS. Deze financiering stopt per 1 januari 2019. Omdat het bestuur blijvend aandacht wil
besteden aan het bestrijden van deze incidenten kiest ze ervoor om het veilig maken van onze sport
structureel te borgen en voort te zetten.

3. Het NHV
Het seizoen 2017-2018 was een succesvol jaar wat betreft de toeschouwersaantallen bij de NHVevenementen, zowel in de topsport (bijvoorbeeld bij interlands en in de BeNeLeague) als in de
breedtesport (zoals het NK Beach Handball). Deze evenementen worden in seizoen 2018-2019 nog
aantrekkelijkere “handbalfeestjes” voor leden en fans, met naast (top)handbal veel aandacht voor
side events, entertainment en interactie met de bezoekers.
Daarnaast krijgt ‘HandbalNL’ komend seizoen een nieuw digitaal gezicht, met onder andere het
lanceren van een nieuwe NHV-website, doorontwikkeling van de Handbalapp en nieuwsvoorziening
‘op maat’ per doelgroep. Het NHV speelt hiermee beter in op de behoeften van leden en fans en op de
snelle ontwikkelingen en kansen die zich momenteel binnen onze samenleving voordoen.
In bijgevoegd schema’s vind je de verschillende ambities voor de gehele beleidsperiode 2016-2020.
Per ambitie worden de belangrijkste activiteiten in seizoen 2018-2019 benoemd, met daarbij de
verantwoordelijke en betrokken ‘teams’ binnen het bondsbureau en een verwijzing naar de onderdelen
binnen de begroting. Het seizoenplan bevat dus niet een volledige opsomming van alle activiteiten die
gedurende het seizoen georganiseerd gaan worden, maar vooral de nieuwe en de belangrijkste
speerpunten. In sommige gevallen zijn of worden deze activiteiten verder uitgewerkt in projectplannen.
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