
Seizoenverslag 2021 - 2022

Handbal
Verbindt!



Ondanks dat het seizoen 
begon met de beperkingen, 
hebben we samen met alle 
verenigingen doorgezet, de 
competities uitgespeeld en 
fantastische resultaten 
behaald. De verenigingen 
konden de leden weer 
bij elkaar brengen 
en anderen werden 
geïnspireerd om aan te 
sluiten. Samen hebben 
we tijdens seizoen  
2021-2022 genoten  
van onze mooie 
sport.
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Sporters, ouders, bestuurders, 
trainers, coaches, arbiters en 
alle anderen bij de ruim 350 
handbalverenigingen verdienen 
een groot compliment over de wijze 
waarop ze de op zich afkomende 
problemen en maatregelen het hoofd 
hebben geboden. Zij verdienen meer 
dan ooit waardering voor al hun 
inspanningen voor de handbalsport. 
Zowel op financieel als organisatorisch 
gebied is dat zeker geen gemakkelijke 
opgave geweest. Door open en 
respectvol het gesprek met elkaar 
aan te gaan zijn er ondanks alle 
beperkingen bijzondere en positieve 
resultaten gerealiseerd. 

In een jaar waarin alles anders was 
ook een groot woord van dank aan 
alle vrijwilligers en professionals. 
Ook in het afgelopen seizoen 
hebben zij vanuit het NHV met 

passie weer talloze activiteiten 
georganiseerd en met raad en daad 
klaargestaan voor alle verenigingen. 
Het volledig uitspelen van de 
competities, de prestaties van de 
diverse vertegenwoordigende teams 
op (inter)nationale toernooien, de 
georganiseerde evenementen en 
de NHV kernactiviteiten mogen niet 
onvermeld blijven. 
 
Het NHV kijkt positief vooruit. 
Samen zetten we ons in om de 
handbalsport mooier te maken, verder 
te versterken en door te ontwikkelen. 
Natuurlijk kijken we ernaar uit 
alle handballiefhebbers weer te 
ontmoeten. 
 
Namens bestuur en directie,
Roel Goffin Voorzitter
Jaap Wals Algemeen directeur            

Zonder de verenigingen 
geen handbalsport!
Het afgelopen seizoen kenmerkt zich met doorzettingsvermogen,  
veerkracht en flexibiliteit. Door de coronamaatregelen kregen zowel de 
verenigingen als het NHV te maken met wisselende omstandigheden die grote 
impact hebben gehad op de activiteiten. Er moest aan beide kanten regelmatig 
geïmproviseerd worden en complexe beslissingen worden genomen. Voor het 
NHV heeft altijd voorop gestaan om zoveel mogelijk te blijven handballen. Dit 
seizoenverslag geeft een afspiegeling dat er veel is bereikt.
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Uitgangspunten Goed Sportbestuur 
vanuit NHV onderschreven

Bestuursmodel met rolscheiding 
tussen toezicht, strategie en 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Positieve ledenontwikkeling

Financieel gezonde organisatie

Positief resultaat seizoen 2021-2022

Strategisch plan met ambities voor
de lange termijn

Behaalde doelen NHV 
seizoen 2021-2022
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5 ambities +
5 behaalde resultaten

5 Tophandbal inspireert

4 Life’s a beach

1 Ledenbinding

3 Handbal in 2030

2 Handbalpromotie
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Gooi Jij De 
Bal Door? Als 
ledenwervingsproduct 
op basisscholen 
doorontwikkeld.

aan clinics

Samen met

4750 uur Op 315

72 500 nieuwe

basisscholen

verenigingen jeugdleden

1 Ledenbinding



Groei in het aantal 
aanmeldingen voor 
scheidsrechters/trainers 
opleidingen en het aantal 
behaalde diploma’s

36 diploma’s

17 diploma’s

8 aanmeldingen

86 aanmeldingen

100 diploma’s

Bondscheidsrechter 3

Handbaltrainer 2

Handbaltrainer 4

Beach Handball Scheidsrechter 2

Verenigingsscheidsrechter

37 diploma’s

64 certificaten

Beach Handball Scheidsrechter 2

Beach Handball Introductie

1 Ledenbinding



Positieve sportcultuur

hebben Captain Respect aangesteld als ambassadeur

Groei

 en aanvraag VOG’s

275 verenigingen OpLuc steins

Vertrouwens
Contactpersonen

bereikt met workshop ‘De stilte verbroken’

100 verenigingen

1 Ledenbinding



Clusterbeleid opnieuw 
vormgegeven

Sportbestuurders - 
platform doorontwikkeld 

Organisatie van 
workshops Goalcha 
in het land

Deelname aan 
Nationale Sportweek 
en Koningsspelen 

Zaalcompetitie volledig 
uitgespeeld

Op maat gemaakte 
trainingen voor F-E-D 
Jeugd als hulpmiddel 
voor trainers

1 Ledenbinding



Landelijke campagne:
Be Exceptional Play Handball

2 Handbalpromotie



TeamNL Handbaldames

Deelname

DHL

Historische
uitslagen

Olympische Spelen

Nieuwe hoofdsponsor

WK

PlaatsingEK 2022

TeamNL
Handbal
dames

2 Handbalpromotie



Historische 
10e plaats

Plaatsing

EK

WK 2023

TeamNL
Handbal
heren

2 Handbalpromotie



Uitverkochte interlands
met de fans dichtbij

Online groei social
media kanalen 

Bereik tijdens EK

Heren Dames

Bereik tijdens WK

Per kanaal rondom toernooi Per kanaal rondom toernooi

1,95 miljoen 2,19 miljoen

112 posts 82 posts

2 Handbalpromotie



Scholing Jonge bestuurders
12 deelnemers afgerond

Verenigingsdashboard doorontwikkeld 
om interessante verenigingsdata 
te bundelen

3 Handbal in 2030



Nederlands Kampioenen
Beach Handball

LIT Malserzn Vrouwen

HVC Mannen

4 Life’s a beach



internationaal beach handball succes

Dames U17
EK 2021

2
Dames U18

WK 2022

2
Dames A

WK 2022
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4 Life’s a beach



8 Beach Handball dagen bij verenigingen 
georganiseerd met gemiddeld 50 deelnemers

12 Beach Handball informatie 
avonden georganiseerd met gemiddeld 
8 verenigingen aanwezig. 

40 verenigingen Telefonisch gesproken
over hun next step op het gebied
van Beach Handball.

4 Life’s a beach



KEMBIT-Lions

Green Park/Handbal Aalsmeer

Cabooter group/HandbaL Venlo

BENE-League

HandbalNL League

Eredivisie Dames

landskampioenen

5 Tophandbal inspireert



HandbalNL.tv verder ontwikkeld 
met alle wedstrijden van de 
BENE-League online

Voor het eerst sinds 2019 
landskampioenen, live bij de NOS 

5 Tophandbal inspireert



Succes jeugdploegen in de zaal

Heren U19
EHF Championship 2021

2
Dames U17

EHF Championship
Promotie WK en EK’s 2023

Dames U19
EHF Championship

Ticket Dames U20 WK 2022

1 1

5 Tophandbal inspireert



Interdisciplinair
werken op de 
HandbalAcademie

Talentontwikkeling
Structuur is aangepast: 
•  RTC opgeheven.  

Benoemen van twee soorten 
HandbalScholen: 
•  NHV HandbalSchool
•  NHV HandbalSchool met Toplijn. 

 
Kwaliteitslabel ingevoerd

Intensievere samenwerking tussen 
specialisten op gebied van Strength 
& Conditioning, Fysiotherapie, 
Datascientist en Talentcoaches.

5 Tophandbal inspireert


