Vragen gesteld vanuit het Webinar
Seizoenplan
Hoor ik het goed dat je straks ook buiten vereniging deel uit kan maken van community, wat is hier
idee achter? Verenigingen krijgen zo minder leden, vrijwilligers, de basis van alles.
Er zijn nu al mensen die buiten verenigingen deelnemen aan NHV activiteiten. Denk aan:
scheidsrechters, deelnemers beachhandbal, deelnemers bootcamps. Dit zijn mensen die geen
behoefte hebben aan het reguliere aanbod van verenigingen maar wel (incidenteel) iets met handbal
willen doen. Veel fans of ouders willen graag betrokken zijn bij de handbalcommunity. Dat levert juist
weer kansen op voor verenigingen.
De spelvisie jeugd E-D aanpassing. Veel coaches-trainers en spelers hebben moeite het door te
zetten bij de C-jeugd omdat daarin veel clubs weer op “oude manier” spelen.
Hoe kunnen NHV en verenigingen hierin op 1 lijn komen? Wat wij regelmatig horen “het Nederlands
team doet het ook niet”.
Is het mogelijk om aanpassingen spel E- en D-jeugd groter aan te pakken met trainers, coaches,
scheidsrechters? Uitleg wordt divers geïnterpreteerd en maakt het lastig voor ieder.
Bij de D-E-F jeugd proberen we juist om daar via de spelvisie kinderen in eerste aanleg kennis te laten
maken met handbal door veel te bewegen, te werpen en te vangen. Balonderschepping is een heel
belangrijke vaardigheid vanuit de Nederlandse Handbalvisie. Deze visie loopt door tot aan onze
nationale selecties. Ook hier proberen we actief te verdedigen in afwijking van b.v. Oost Europese
landen..
We proberen dit uit te stralen door o.a. in onze opleidingen veel aandacht te geven aan deze
spelvisie.
Wat is bedoeld met segmenteren?
Niet iedere vereniging heeft dezelfde behoefte aan ondersteuning vanuit het NHV. Met segmenteren
bedoelen we dat we ondersteuning op maat willen aanbieden.
Waarom nu weer richtingen op nieuwe tak (Walking handbal) terwijl bij senioren breedtesport en
recreanten competities er al uitdagingen liggen voor fatsoenlijke competitie te verzorgen?
Dit is een aanbod vanuit de behoeftevraag. Walking handbal bereikt een nieuwe publieksgroep en is
aanvullend aan regulier recreantenhandbal. Walking handbal is ook niet zozeer een competitieproduct
maar richt zich meer op bewegen en vitaal blijven.
Waarom wordt er altijd terug gekeken naar het aantal van 100.000. Onderzoeken tonen aan dat
sporten in verenigingsverband achterhaald is. Blijven we door financiering en sturing o.b.v.
ledenaantallen aan te houden niet in “oude economie” hangen?
Sporten in verenigingsverband is niet achterhaald. We zien wel verschuivingen plaats vinden naar
sporten die een flexibeler en uitgebreider productaanbod hebben. Ledenaantallen zijn geen doel op
zich maar een goed kwalitatief productaanbod leidt dikwijls wel tot ledengroei.
Er wordt veel gesproken over de competitie, maar wat doet het NHV concreet voor de promotie en het
vermarkten van de sport? We zijn nog steeds niet live op tv of bij samenvattingen terug te zien.
We hebben nauwe contacten met uitzendgemachtigden maar die maken daarin hun eigen keuzes.
Commerciële omroepen doen dat op basis van commerciële aantrekkelijkheid. Publieke omroepen
doen dat op basis van het mediabesluit in Den Haag.
In notulen vorige bondsvergadering lees ik dat er in de voorjaarsvergadering (deze dus) verschillende
alternatieven voor een nieuwe tariefstructuur zouden worden voorgelegd. Ik heb geen voorstellen
daartoe gezien in de stukken. Wat is de status daarvan?
Naar mijn idee moet voorkomen worden dat clubs die momenteel veldhandbal spelen, ineens veel
meer moeten gaan betalen. Het veldhandbal staat steeds meer onder druk. Mogelijk draagt een forse
verhoging van de kosten voor clubs die veldhandbal spelen bij aan een snelle afbraak van dit product,
terwijl de opbouw van een alternatief daarvoor, namelijk beach, niet van vandaag op morgen is
geregeld bij clubs die veldhandbal spelen.

Op de ALV van juni 2019 presenteren we denkrichting van het bestuur. We vragen de vergadering om
een akkoord over de denkrichting. Na goedkeuring presenteren we in de ALV van het najaar 2019 de
voorlopige wijzigingen en vragen we wederom aan de vergadering om een akkoord. Verenigingen
hebben dan ruim een half jaar de tijd om de impact voor de vereniging in te schatten. Op de ALV van
juni 2020 presenteren we de definitieve koers en de concrete tarieven ter goedkeuring.
De wijzigingen gaan effectief pas in per seizoen 2020-2021. Per saldo blijven de kosten gelijk maar er
kunnen per individuele vereniging wel wat wijzigingen optreden.

Begroting


Als er mogelijkheid is dat gerechtelijke procedure leidt tot een schadepost (risico). Wat is dan
het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden. Dat is iets om te weten omdat dit gaat
drukken op het resultaat en wordt dat opgevangen uit EV NHV?
 Er wordt gesproken over claim gerechtelijke procedure. Waar is dit bedrag terug te vinden?
 Wanneer is er duidelijkheid te verwachten omtrent de discussie over de gerechtelijke
procedure?
Dat bedrag wordt uiteindelijk door de rechter bepaald en komt ten laste van het EV van het NHV.
Uitspraak van de rechter staat gepland voor het najaar 2019. We hebben het volste vertrouwen in een
positieve uitspraak en hebben hiervoor gaan voorzieningen opgenomen.
Hoe is het verklaren dat we meer dan 2,5 ton extra salaris (2016-2017 vs 2019-2020)?
Dat komt deels door de cao stijgingen in de sport en deels door de aanstelling van nieuwe
personeelsleden. Nieuwe personeelsleden wordt aangesteld als er noodzaak is voor de uitvoering van
activiteiten vanuit het meerjaren beleidsplan of als er sprake is van een gesubsidieerd traject.
Financiele vragen begroting: Inhuur extern personeel, dit is een verdubbeling t.o.v. 18/19
Waar ligt dit aan en op welk vlak wordt er extra ingehuurd. Is dit tijdelijk of anders.
Het betreft hier voornamelijk personeel die werkzaam is bij de Handbalacademies. De
handbalacademies worden voor een groot deel gefinancierd door NOC*NSF. In het uiterste geval dat
de handbalacademie ophoudt, worden de overeenkomsten beëindigd.
Marketing stuk lager. Wordt er op andere manier handbal gepromoot met minder kosten of minder
marketing?
Verlaging heeft te maken met het anders positioneren van de hospitality kosten voor onze sponsoren.
Deze kosten zijn verschoven naar de marketingkosten topsport. Overige marketingkosten zijn
ongewijzigd.
Wordt de beachbijdrage teams zoals benoemd in het “tarievenoverzicht NHV” opgenomen in de
contributie onder I.a.?
Ja. Is in deze post opgenomen op basis van een inschatting van de deelname.
Contributie toekomst: Als verenigingen producten niet gaan afnemen, kan het NHV dan ook snel
schrappen in eigen kosten? Anders krijg je een tekort in exploitatie en jaar erop stijging om gat te
vullen.
We verwachten het tegenovergestelde maar in geval van een lagere productafname, moeten we de
kosten omlaag gaan brengen.
Garantiefonds zou ook weer eens terugvloeien naar verenigingen, wanneer gebeurt dit?
Dat is niet correct. Op de ALV van 28 november 2014 is afgesproken dat het garantiefonds een
onderdeel is van het Eigen vermogen van het NHV. Dit wordt ook als zodanig zichtbaar gemaakt in de
jaarrekeningen van het NHV.
Waarom is alles wel gericht om oranje teams, maar niet op de competitie (keuken kampioen) of
scheidsrechters (denk aan ARAG bij KNVB)? Hier hebben de clubs voordeel aan ivm bijdrage in de
kosten die nu voor hun rekening komt.
In principe komen alle sponsorbijdragen ten goede aan het gehele NHV en dus ook aan clubs,
scheidsrechters, enz. In sommige gevallen is er een specifieke doel waarom een partij sponsor van
het NHV wordt; in die gevallen is sprake van geoormerkt geld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage
vanuit TeamNL. Daarnaast kiezen sponoren ervoor om uiting te geven aan het partnership daar waar

zij de meeste exposure genieten. De competities (Eredivisie en BNL) zijn (nog) onvoldoende
interessant gebleken voor sponsoren. Oranje is dat wel.

Overige vragen
Op een Duitse website staat een verhaal van de DHB dat men geïnteresseerd om samen met NL de
EK Dames 2024 te organiseren. Er zouden gesprekken zijn. Hoe staat het hier mee?
We hebben bij de DHB en bij de Europese Handbal Federatie aangegeven dat we geen interesse
hebben om het EK 2024 te organiseren.
Wat vind het NHV van de Stichting platform Limburg handbal 2.0? Wordt dit door het NHV
ondersteund of wat is de relatie?
Limburg Handbal is een regionaal initiatief vanuit de provincie Limburg. Het is een aanvullende
versterking van de handbalstimulering in deze regio. We werken als NHV constructief samen met
Limburg handbal om de sport te versterken.
Wat zijn de kansen om nauw samen te werken met Handbal Inside en Handbalstartpunt.
Handbalstartpunt en Handbal Inside zijn particuliere initiatieven die een aanvulling zijn op de
berichtgeving vanuit het NHV. Waar mogelijk en relevant werken we al samen.
Waar gaat de verhuizing van het bondsbureau naar toe?
Waarschijnlijk naar Papendal
Er worden 6.000 niet spelende leden geregistreerd i.v.m. o.a. nieuwe formulieren (coaches,
begeleiding etc.). Dit is 10% van leden aantal, wat dus niet speelt maar voor statistieken wel wordt
verzameld, wat is hier het doel van?
Naast mensen die competitie spelen, kent het NHV nog veel andere mensen die graag lid willen zijn
van het handbal. Daarnaast is er een groep die geen handbal speelt maar in de begeleiding van een
team actief is. Die zijn lid omdat ze daarmee onder het tuchtrecht van het NHV vallen.
Er zitten nu 23 partijen ingelogd op totaal van ruim 50.000 leden. Hoe staat dit t.o.v. doelstelling van
NHV voor deze avond?
Dat valt ons wat tegen maar het is uiteindelijk aan de verenigingen om ons actief te bevragen over
onze plannen.
Waarom is het niet mogelijk om breedtesport wedstrijden, vanaf 2e divisie en lager, in geval van nood,
te laten spelen op een doordeweekse avond in onderling overleg?
In principe proberen we binnen de wedstrijdsport voor een helder en eerlijk competitieverloop zoveel
mogelijk horizontaal te programmeren. In noodsituaties kunnen we daarvan afwijken.
Waarop is de keuze RTC gebaseerd voor Breda, Zwolle en Sittard?
Regionale spreiding.

