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NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020

Inleiding
De handbalsport zit vandaag de dag duidelijk in de lift! De afgelopen beleidsperiode is de daling van het aantal NHV-leden een halt 

toegeroepen en is een lichte stijging ingezet. Daarnaast heeft onze nationale damesploeg in december 2015 een prachtige zilveren 

medaille behaald tijdens het WK in Denemarken en hebben zij zich vervolgens voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de 

Olympische Spelen. Bovendien is de NHV-organisatie de afgelopen jaren zowel financieel als organisatorisch op orde gebracht. Er is 

weer begonnen met het bouwen aan een mooie toekomst, samen met onze verenigingen, nieuwe sponsoren en andere partners. 

De wereld om ons heen verandert snel, de samenleving is volop ‘in transitie’. Denk hierbij aan de sterk toegenomen 

digitalisering. Individualisme is geen trend meer maar een status quo. Instituties zijn niet meer leidend maar de snel 

veranderende behoeften van burgers, klanten en consumenten. Sportorganisaties worden steeds meer uitgedaagd om 

van traditionele beherende en beheersende organisaties te veranderen in flexibele, innovatieve entiteiten.

Onze handbalsport en -verenigingen krijgen hiermee ook voldoende kansen om de komende periode in alle opzichten 

(verder) te groeien. Het NHV gaat graag de uitdaging aan om hierin een centrale, faciliterende rol te spelen. In dit beleidsplan 

worden de belangrijkste doelen en strategieën beschreven waar het NHV de komende vier jaar voor gaat. Als afgeleide 

wordt er jaarlijks een seizoenplan opgesteld, met daarin de concrete activiteiten en projecten per beleidsterrein. 

Missie
Wij geloven in handbal. Het is onze missie om de handbalsport in Nederland te bevorderen, innoveren en professionaliseren 

samen met sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen, handballers en handbalfans.
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Visie
Handbal is een aantrekkelijke, mondiale teamsport voor mannen en vrouwen, jong en oud. Het is makkelijk te leren, dynamisch, snel, hard 

maar fair, teamspirit en je wordt er fysiek en mentaal fit van. Onze professionele, moderne en zelfstandige NHV-organisatie adviseert de 

handbalverenigingen in Nederland om in hun maatschappelijke en sportieve context (samen) sterker, ondernemender en zichtbaarder 

te worden. Handballers zijn met trots en enthousiasme betrokken bij het versterken en promoten van hun unieke sport. De exposure via 

topprestaties en aansprekende evenementen zorgen voor een toenemende waarde van de handbalsport bij publiek, media en partners.

Motto: Handbal Scoort!

3 strategische lijnen
1. Handbalsport  

Een divers, innovatief en aantrekkelijk handbalaanbod voor alle doelgroepen en niveaus

2. Handbalverenigingen 

Ondernemende, zelfstandige handbalverenigingen die leiderschap tonen, sportief en maatschappelijk 

hun verantwoordelijkheid nemen en sterker (willen en kunnen) worden

3. NHV  

Een moderne, solide, flexibele en professionele sportorganisatie die zelfbewust en daadkrachtig de handbalsport en –verenigingen versterkt

Kernwaarden
1. De Handbalsport: dynamisch, teamspirit, effectief, uniek

2. De Handbalverenigingen: innovatief, ondernemend, samenwerkend, autonoom

3. Het NHV: betrouwbaar, professioneel, verbindend, inspirerend
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Beleid 2016-2020
In dit beleidsplan wordt voor de drie deelgebieden ‘handbalsport’, ‘handbalverenigingen’ en ‘NHV’ bondig en concreet beschreven 

welke doelen er voor de komende vier seizoenen gesteld worden en langs welke weg we deze doelen willen behalen.

1. DE HANDBALSPORT
We leven momenteel in een ‘belevingsmaatschappij’, waarin we onze beschikbare tijd zo efficiënt en zinvol mogelijk willen 

benutten en veel willen meemaken. Dit heeft duidelijk ook een weerslag op de sport. Nieuwe sporten komen op en traditionele 

vormen worden kleiner. Handballers zijn unieke mensen en handbal is een unieke sport. Zo is in de onderstaande figuur te 

zien dat opvallend veel NHV-leden binnen de mentality-profielen* ‘kosmopolieten’ en ‘postmoderne hedonisten’ vallen. Zij 

hechten veel waarde aan hoge (post)moderne waarden en leefstijl; ze willen zich dus vooral ontplooien en veel beleven.

 

Natuurlijk heeft de handbalsport ook duidelijke overeenkomsten met andere zaal-, team- en balsporten. De unieke identiteit, cultuur en 

(speltechnische) aard van het handbalspel en de -organisatie bieden echter kansen om handbal op een specifieke manier te positioneren, 

vermarkten en versterken. Handbal bevat veel elementen die aan de veranderende behoeften voldoen zoals dynamiek, snelheid, verrassingen, 

veel scoren, ‘jezelf uitleven’ en een mooier of fitter lichaam krijgen. Het NHV heeft de uitdaging om in de beleidsperiode 2016-2020 het aanbod 

aan handbalvormen, -competities en andere -producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele (veranderende) behoeften. 

mentality(totaalgemiddelde geÏndexeerd op 100)

Traditioneel

Behouden

Hoog

Midden

Laag

Modern

Bezitten       Verwennen

Postmodern

Ontplooien       Beleven

Status

Waarden

Nieuwe
conservatieven

Gemaksgeoriënteerden

Opwaarts
mobielen

Moderne
burgerij

Traditionele
burgerij

Post-
materialisten

Postmoderne
hedonisten

Kosmopolieten

Relatief hoog

(significant bij α b = .05)

Gemiddelde

6.1%

Relatief laag

(significant bij α b = .05)

200

66

49

79

39

181

80

139
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Ambitie 1.1: Doorontwikkeling en innovatie van de verschillende handbalvormen en -competities, zodat specifieke 
doelgroepen beter bediend worden

Doel

Handbal wordt door velen nog gezien als een ‘traditionele teamsport’. De bekendheid is relatief beperkt en de handbalsport heeft 

daardoor een onduidelijk of onjuist imago. Handbal is echter gemakkelijk te leren en dus laagdrempelig voor alle leeftijden. 

In de beleidsperiode 2016 t/m 2020 gaat het NHV, gesteund door de sterk toegenomen media-aandacht via onze succesvolle 

damesselectie, de bekendheid van Nederlanders met de aantrekkelijke handbalsport vergroten. Kennis maken met handbal moet 

leiden tot een grotere zichtbaarheid, interesse en deelname onder verschillende doelgroepen. Dit levert een ledengroei op van 

totaal 10% in de komende vier seizoenen (gemiddeld 2 á 3 % per jaar), naar totaal tenminste 55.000 leden medio 2020.

Strategie

Bij het vernieuwen van handbal in de breedtesport worden de komende jaren vanuit het NHV verschillende projecten opgezet: 

• De nieuwe, aantrekkelijke spelvormen binnen jeugdhandbal worden verder doorontwikkeld. Het plezier en de ontwikkeling 

van kinderen tijdens het handbalspel wordt via specifieke mediakanalen onder de aandacht gebracht van met name ouders, 

scholen en BSO-organisaties. Het succesvolle project Handbalkids, waarin handbalverenigingen samen optrekken op het 

gebied van ledenwerving onder 4-8-jarigen, wordt verder uitgebreid naar minimaal 150 deelnemende verenigingen. Het aantal 

handbalclinics dat jaarlijks vanuit het NHV wordt georganiseerd wordt vergroot naar tenminste 200 in seizoen 2019-2020. 

• Het aantal mannelijke NHV-leden is het afgelopen decennium met ca. 20% afgenomen. Om tot een trendbreuk te 

komen in de steeds schevere verhouding dames/meisjes ten opzichte van heren/jongens wordt er een specifiek, 

meetbaar project opgezet om het aantal jongens- en mannenteams de komende jaren te vergroten. In dit project 

wordt optimaal ingespeeld op de specifieke behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep.

• Daarnaast wordt handbal voor oudere leeftijdsgroepen, de ‘Masters’ (vanaf 40 jaar), in aangepaste vorm onderzocht, ontwikkeld en aangeboden. 

Hierbij valt te denken het spelen op een kleiner handbalveld, in toernooivorm, met gemengde teams van mannen en vrouwen.

• Ook wordt het handbalaanbod voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking verder doorontwikkeld, 

in samenwerking met de betreffende verenigingen en andere sportbonden en instanties.

• Tenslotte worden de huidige handbalcompetities (zaal-, veld- en Beach Handball) onder de loep genomen. Bij de 

spelende leden zelf wordt achterhaald waar het aanbod per doelgroep kan worden verbeterd, zodat het verloop in 

het ledenbestand (gemiddeld ca. 20% per jaar) wordt beperkt. De competities worden flexibeler, meer ‘op maat’ en de 

zelfwerkzaamheid van verenigingen (bijvoorbeeld bij het verplaatsen van wedstrijden) wordt vergroot.

Ambitie 1.2: Beach Handball is een aansprekende, 
volwaardige en unieke handbalsport met Olympische ambities

Doel

De aantrekkelijke, relatief nieuwe handbalvorm Beach Handball 

heeft de afgelopen beleidsperiode een flinke groei doorgemaakt. 

Het aantal handbalverenigingen dat zelf Beach Handball-velden 

heeft aangelegd en Beach Handball-toernooien is gaan organiseren, 

is flink gegroeid. Ook internationaal staat Beach Handball steeds 

prominenter op de kaart. Beach Handball voorziet in een behoefte 

van veel (potentiële) sporters. Het NHV gaat deze ontwikkeling de 

komende jaren daarom nadrukkelijk stimuleren en faciliteren.
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Strategie

Voor de doorontwikkeling van Beach Handball hanteert het NHV de volgende strategieën:

• Vergroten van de bekendheid van Beach Handball in Nederland door het opzetten van een specifieke promotie- 

en marketingcampagne. Wij gaan hiervoor een samenwerking aan met (media)partners die de unieke en 

onderscheidende aspecten van Beach Handball en haar beoefenaars helpen uitdragen en versterken.

• Uitbreiding van het aantal locaties waarop verenigingen of andere organisaties Beach Handball-wedstrijden kunnen organiseren. Er is 

hierbij sprake van vier niveaus: tophandbal, wedstrijdsport, breedtesport en recreatiesport. De Beach Handball Tour wordt uitgebreid naar 

minimaal 60 toernooien in seizoen 2019-2020, waarvan minimaal 20 toernooien in de wedstrijdsport (kwalificatietoernooien voor het 

NK). Alle toernooien worden vanuit het NHV in toenemende mate gefaciliteerd met promotiemiddelen. Het Nederlands Kampioenschap 

wordt een steeds aantrekkelijker evenement voor jong en oud, waar naast de strijd voor de titel (Beach) handballers elkaar ontmoeten.

• In seizoen 2019-2020 wordt minimaal de helft van de Beach Handball-teams die tijdens het NK spelen getraind 

door een opgeleide Beach Handball-trainer. Daarnaast worden alle wedstrijden binnen de Beach Handball Tour 

(wedstrijdsport en breedtesport) geleid door scheidsrechters die voor het betreffende niveau zijn opgeleid.

• Beach Handball wordt in het jaar 2024 mogelijk een Olympische discipline. De nationale Beach Handball-

teams voor dames en heren, bij zowel de jeugd- als de seniorenselecties nemen structureel deel aan EK en WK, 

waarbij in de komende vier jaar door minimaal één van deze teams een medaille wordt gewonnen.

Ambitie 1.3: Alle nationale (jeugd)handbalselecties groeien door naar de wereldtop

Doel

In de beleidsperiode 2016 t/m 2020 neemt Nederland mondiaal binnen handbal op topniveau een steeds prominentere positie in. 

De nationale dameselectie en de dames-jeugdselecties strijden structureel om medailles tijdens EK, WK en Olympische Spelen. 

Deze prestaties leveren ‘over all’ een top-5 positie op in de wereld op het gebied van dameshandbal. De nationale herenselectie 

plaatst zich daarnaast voor de tweede maal in de geschiedenis van de handbalsport voor een eindronde (EK of WK). Ook de 

nationale heren-jeugdselecties plaatsen zich voortaan structureel voor internationale eindtoernooien (A-groep) en zij eindigen 

bij de beste helft. Dit levert ‘over all’ een plaats op bij de vijftien beste landen ter wereld binnen het heren-handbal.

Strategie

Om deze doelen te kunnen bereiken is het noodzakelijk om jaarlijks optimale trainings- en wedstrijdprogramma’s voor de nationale (jeugd)

selecties te organiseren, onder leiding van de beste technische staf en het frequent spelen van wedstrijden op het hoogste niveau. Het NHV 

leidt totaal ± 200 talenten op richting de A-selectie, waarbij de ‘Nederlandse Handbalvisie’ leidend is. Dit technische beleid is er op gericht om 

jaarlijks enkele talenten te laten doorstromen naar de A-selectie (dames en heren). Naast de maximale programma’s voor de (jeugd)selecties 

is van groot belang dat zowel de landelijke en regionale talentontwikkeling als de nationale competities naar een hoger plan worden getild.
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Ambitie 1.4: Binnen de handbalsport hebben we een transparante, optimale weg van talenten naar hun/de top

Doel

Talentontwikkeling vormt de belangrijke brug tussen breedtesport en topsport. Het NHV zorgt vanuit een centrale regie voor de 

faciliteiten die nodig zijn om alle talentvolle handballers te ontdekken en ze de kans te bieden om zich te ontwikkelen naar het 

voor hem of haar hoogste haalbare niveau. Via de lokale verenigingen en regionale HandbalScholen en Regionale Trainingscentra 

(RTC) stromen de beste jonge handballers door naar de HandbalAcademie, de nationale competitie en de sterkste competities 

in andere handballanden. Het NHV heeft hiermee een grote en duurzame kweekvijver voor de nationale (jeugd)selecties.

Strategie

De komende jaren wordt de organisatie van talentherkenning en –ontwikkeling binnen handbal, op lokaal, regionaal en nationaal niveau, verder 

versterkt en geprofessionaliseerd. Deze organisatie legt de basis voor de nationale selecties om aan te sluiten bij de internationale normen 

en dus successen te boeken. Het NHV heeft in dit proces een centrale regie en biedt op alle niveaus expertise, ondersteuning en faciliteiten:

• Op lokaal niveau biedt het NHV ondersteuning aan verenigingen om technisch (jeugd)beleid op te stellen, zodat kinderen 

al vanaf jonge leeftijd leren handballen volgens de Nederlandse Handbalvisie. Talenten krijgen via de steun van hun 

verenigingen, het NHV en de inzet van competente trainers allemaal de mogelijkheid om hun eigen top te bereiken.

• Op regionaal niveau vindt vanuit de circa dertien regionale HandbalScholen een selectie plaats van de beste talenten 

naar de circa vijf (maximaal zeven) Regionale Trainingscentra (RTC). Het aantal trainingsuren wordt hiermee verhoogd en 

talenten spelen vaker tegen de sterkste tegenstanders. De oprichting van RTC-en geeft het NHV bovendien de mogelijkheid 

om de technische, tactische, fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van talenten sneller en beter te faciliteren. 

• Op landelijk niveau wordt de fulltime HandbalAcademie voor Dames, die vanaf 2006 veel internationale handbaltoppers 

en daarmee ook nationale successen heeft opgeleverd, verder doorgezet. Deze circa 25 toptalenten worden dagelijks door 

de beste trainersstaf en met optimale faciliteiten begeleid in hun traject om van handbal hun beroep te maken. Voor de 

HandbalAcademie Heren gaat het NHV in gesprek met verschillende partners en mogelijke locaties, met als doel om ook 

voor talentvolle jongens (16-19 jaar), een kwalitatief hoogwaardige en duurzame Academie op te zetten. Deze Academie 

levert jaarlijks meerdere tophandballers af aan de nationale en Europese topclubs en de nationale (jeugd)selecties.

Van talent naar topsporter
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Ambitie 1.5: De nationale competities bij heren en dames worden versterkt, geprofessionaliseerd en vermarkt

Doel

De handbalverenigingen die in Nederland op het hoogste niveau bij de dames (eredivisie) en heren (BENE-League) spelen hebben 

het lastig; budgetten lopen terug en talentvolle spelers vertrekken steeds jonger naar het buitenland. Het traditionele Nederlandse 

verenigingsmodel lijkt anno 2016 steeds minder geschikt voor het organiseren van topsport, omdat er steeds meer eisen gesteld 

worden aan topsportprogramma’s. Het NHV heeft zich ten doel gesteld om in de beleidsperiode 2016-2020 een begin te maken met 

het professionaliseren en vermarkten van de nationale competities, zodat we in de toekomst in Europa een sterkere speler zijn.

Strategie

Vanaf seizoen 2016-2017 wordt binnen het NHV een businesscase opgezet om de nationale competities voor heren en dames op 

termijn te kunnen professionaliseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners zoals de (eredivisie)verenigingen, andere 

zaal- en teamsportbonden, andere handballanden en marketingpartners. In de onderzoeksfase worden vragen beantwoord zoals:

• Hoe kunnen Nederlandse eredivisie- en BENE-League-verenigingen op termijn aansluiting vinden bij Europees clubniveau? (benchmark)

• Hoe kan het trainingsaanbod voor spelers en staf, zowel kwantitatief als kwalitatief, gemaximaliseerd worden?

• Welke (andere) faciliteiten zijn er nodig om topsport binnen de BENE-League en eredivisie handbal op termijn mogelijk te maken?

• Hoe kan de aandacht van media (TV, streaming, social media, etc.) en publiek voor de 

BENE-League (Heren) en eredivisiewedstrijden worden vergroot?

• Hoe kunnen de BENE-League en eredivisie aantrekkelijker worden gemaakt voor buitenlandse partners (sponsoren), media en spelers?

• Hoe kan het financieel draagvlak en management van tophandbal in Nederland worden versterkt?

Ambitie 1.6: Een goed (para)medisch beleid zorgt er voor dat handballers zowel in de top- als de breedtesport langer 
kunnen blijven spelen

Doel

Handbal is een snelle en dynamische, maar vooral ook een erg intensieve sport. Vanwege de relatief hoge fysieke en 

mentale belasting bestaat er een kans op blessures. Een goede (para)medische begeleiding en preventie van blessures 

is dan ook noodzakelijk zodat spelers, zowel binnen top- als breedtesport, lang kunnen blijven handballen.

Strategie

De komende jaren is een aantal zaken nodig om vanuit het NHV een goede (para)medische begeleiding te kunnen faciliteren:

• Het landelijke spelersvolgsysteem en blessureregistratiesysteem optimaal benutten. Hiermee kunnen spelers goed begeleid 

worden, er komt meer informatie beschikbaar die van belang is voor blessurepreventie in de toekomst en er ontstaat een 

beter beeld over waarom NHV-leden stoppen met handbal, zodat hier een passend beleid voor gemaakt kan worden.

• Meer aandacht voor verschillende aspecten rondom handbal zoals fysieke belasting (bijvoorbeeld blessures, 

trainingsbelasting, hersteltijd, hoeveel wedstrijden in een bepaalde periode, etc.), mentale belasting (bijvoorbeeld 

de druk van trainers/coaches en medespelers, maar ook vanuit privésituatie, werk en/of studie, etc.) en coaching 

van talenten bij het maken van keuzes met betrekking tot werk en/of studie in combinatie met handbal.

• Het opzetten van informatievoorziening met betrekking tot blessurepreventie en -behandeling naar verenigingen, spelers en (para)

medici. Blessurerisico’s worden in kaart gebracht aan de hand van informatie uit het buitenland en indien mogelijk ook vanuit het 

spelersvolg- en blessureregistratiesysteem. Daarnaast worden er richtlijnen opgesteld voor blessurepreventie, voor zowel verenigingen 

als individuele spelers. Tenslotte worden er richtlijnen opgesteld voor blessurebehandeling (voor paramedici). De revalidatie van 

bijvoorbeeld een voorste kruisband-blessure is voor een handballer immers anders dan voor bijvoorbeeld een voetballer.

• Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere sportbonden en/of instanties zoals ZonMw en VeiligheidNL.
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2. DE HANDBALVERENIGINGEN
Het ‘runnen’ van een sportvereniging is anno 2016 geen eenvoudige opgave. Complexe regelgeving, een terugtredende overheid 

en veranderende behoeften bij de leden leggen veel druk op de lokale bestuurders en het organisatorisch en technisch kader. Veel 

vrijwilligers hebben dubbelfuncties, waardoor rollen en verantwoordelijkheden vaak niet meer transparant zijn en de vereniging 

kwetsbaarder wordt en mogelijk ook zijn toekomstperspectief verliest. Het NHV heeft als belangrijke taak om in de periode 2016 

t/m 2020 de handbalverenigingen feilloos te adviseren en begeleiden bij deze uitdagingen en bij de kansen om zich te ontwikkelen 

naar aantrekkelijke, ondernemende verenigingen die als ‘buurthuis van de toekomst’ midden in de maatschappij staan.

Ambitie 2.1: Gastvrije, ondernemende verenigingen benutten kansen voor een gezonde ledenopbouw

Doel

Het NHV wil groeien. In de komende beleidsperiode wordt een ledengroei ten doel gesteld die toeneemt van 1% in het 

seizoen 2016-2017 naar 4% in seizoen 2019-2020. Nu blijkt uit verschillende onderzoeken dat successen van nationale 

ploegen alleen geen garantie zijn voor ‘automatische’ ledengroei. Het is dan ook van groot belang dat de verenigingen, als 

de ‘lokale winkels van de handbalsport’, meer zichtbaar worden, hun deuren open zetten en ook nieuwe doelgroepen aan 

zich gaan binden. Het NHV heeft als taak om deze verenigingen hierbij zo goed mogelijk te adviseren en faciliteren.

Strategie

Om verenigingen te helpen meer ‘open’ en gastvrij te worden en te groeien in ledental gaat het NHV de volgende activiteiten opzetten:

• In samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd van de beschikbare 

data in de ledenadministratie (onder andere Sportlink, KISS en CBS/SCP). Op basis van deze gegevens wordt een 

strategie ontwikkeld hoe de verenigings- en ledenservice vanuit het NHV efficiënter, effectiever en proactiever 

georganiseerd kan worden en in welke regio’s en doelgroepen de beste kansen voor ledengroei liggen. 

• Het ledenbestand van het NHV bestaat voor een opvallend groot deel uit meisjes tussen 10 en 14 jaar. Vanuit het 

NHV is in 2016 een specifiek ‘ledenbeleid’ opgesteld, om op termijn te zorgen voor een betere spreiding over de 

verschillende ledencategorieën, met een doorvertaling naar de verenigingen. Dit beleid moet in 2020 leiden tot:

• Minimaal 25 % meer jonge jeugd tussen 5 en 8 jaar (H- en F-jeugd)

• Minimaal 15 % meer oudere jeugd tussen 15 en 18 jaar (B- en A-jeugd)

• Een trendbreuk in de scheve verdeling tussen mannen/jongens en vrouwen/meisjes

• Minimaal 15% meer ‘Masters’ boven 40 jaar

• Er wordt voor de NHV-medewerkers een online ‘dashboard’ (systeem voor informatiebeheer en content research management) 

ontwikkeld, waarin zoveel mogelijk informatie beschikbaar komt over relevante gegevens en ontwikkelingen met betrekking 

tot verenigingen en leden. Onderdeel hiervan wordt bijvoorbeeld een aanmeldings- en afmeldingsmonitor, waarin 

zichtbaar wordt waar en waarom leden (specifieke doelgroepen) lid worden van handbalverenigingen c.q. afhaken (zie ook 

ambitie 3.3). Het NHV gaat in gesprek met andere sportbonden en NOC*NSF om op dit vlak samen op te trekken.

• Er worden projecten en producten ontwikkeld waarmee verenigingen hun gastvrijheid kunnen vergroten. 

Wanneer handbalverenigingen meer zichtbaar worden in hun omgeving, een duidelijke eigen identiteit creëren, 

beleid ontwikkelen voor (social) media, inspelen op de behoeften en belevingswereld van doelgroepen en 

zorgen voor optimale lokale marketing, dan kunnen zij meer leden en partners aan zich binden.
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Ambitie 2.2: Een grote(re) bestuurlijke slagkracht, vernieuwing en diversiteit zorgen voor een eigen, unieke identiteit  
van verenigingen

Doel

Handbalverenigingen hebben een belangrijke rol bij het sterker en groter maken van de handbalsport in Nederland. Zij zijn 

immers de ‘winkels’ die het product handbal lokaal aan de man moeten brengen en die de ‘klant’ tevreden kunnen houden. Het 

NHV wil handbalverenigingen in de beleidsperiode 2016-2020 daarom meer ondernemend, zelfbewust en autonoom maken. 

Strategie

Voor het versterken van de (bestuurlijke) slagkracht van handbalverenigingen gaat het NHV de volgende strategische activiteiten opzetten:

• Segmenteren van verenigingen op basis van hun ambities en (lokale) mogelijkheden, zodat het ondersteuningsaanbod vanuit 

het NHV, of door externe partnerorganisaties, beter afgestemd wordt op hun specifieke ondersteuningsbehoeften.

• Verenigingen adviseren bij het doorvoeren van een cultuurverandering naar meer bestuurlijke vernieuwing 

en diversiteit, bijvoorbeeld door meer vrouwen op te nemen in het bestuur en/of personen van verschillende 

‘generaties’. Het NHV trekt hierbij samen op met andere sportbonden en NOC*NSF.

• Verenigingen scholingen aanbieden op het gebied van beleidsontwikkeling, leiderschap en teammanagement. 

Van belang is dat (meer) handbalverenigingen een heldere stip op de horizon hebben en zich focussen 

op belangrijke problemen, acties en besluiten die vooral gericht zijn op de langere termijn.

• Opzetten van een project “Slagkracht handbalverenigingen” waarin interventies en projecten (zoals 

Handbalkids) worden gemeten en via een (online) platform worden gedeeld.

• De gezamenlijke Bestuurdersacademie doorontwikkelen in samenwerking met andere sportbonden.

• Verder doorontwikkelen van het succesvolle project Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK), in samenwerking met NOC*NSF, 

de Academie voor Sportkader (ASK), andere sportbonden, gemeenten en andere ondersteuningsorganisaties. Het VSK-

project leidt tot een aantrekkelijkere, gezondere en prettigere sportomgeving bij deelnemende verenigingen.
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Ambitie 2.3: Handbalverenigingen beschikken over een eigen lokaal/regionaal ‘thuishonk’ (indoor en/of outdoor)

Doel

Veel zaalsportverenigingen hebben niet de beschikking over een eigen sporthal. Hierdoor is het lastig om leden een eigen ‘thuishonk’ 

te bieden en stopt de sociale cohesie vaak bij het team. In de periode 2014 t/m 2016 hebben de zaalsportbonden NeVoBo (volleybal), 

NBB (basketbal) en NHV (handbal) samen, ondersteund door NOC*NSF, een project opgezet met als doel om de zeggenschap van 

zaalsportverenigingen, in het kader van de sportaccommodaties waar zij gebruik van maken, te vergroten. In de komende jaren 

wordt deze samenwerking verder doorgezet door een gezamenlijke, hoogwaardige dienstverlening op dit thema te faciliteren.

Strategie

Om handbalverenigingen meer zeggenschap te laten verkrijgen over lokale sportaccommodaties gaat 

het NHV de komende jaren, samen met andere zaalsportbonden, aan de slag om

• De meest kansrijke lokale cases te vinden (dat wil zeggen; aanwezige, sterke verenigingen, bij voorkeur van 

verschillende zaalsporten), ze proactief te benaderen, bijeen te brengen, inzicht te geven in de kansen en een 

gezamenlijk doel en plan van aanpak te formuleren. Ook andere lokale partijen zoals de gemeente, scholen 

en BSO-instellingen worden nadrukkelijk bij de lokale bijeenkomsten en plannen betrokken.

• Concrete handvatten te ontwikkelen voor verenigingen om alleen of gezamenlijk meer zeggenschap te krijgen over de 

zaalsportaccommodatie. Businessmodellen voor beheer en exploitatie van zaalsportaccommodaties worden uitgewerkt 

en best practises worden gedeeld via verschillende kanalen (onder andere de bestuurdersacademie).

• De opgedane kennis en ervaring binnen het project naar accommodaties voor outdoor en indoor Beachsporten (volleybal, handbal, 

korfbal, voetbal, rugby, etc.) door te vertalen. Ook Beach-accommodaties kunnen immers voor verenigingen zorgen voor een 

belangrijk (nieuw) sociaal bindmiddel. Het NHV is sinds begin 2016 initiatiefnemer van een integraal Beachsporten-overleg.
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Ambitie 2.4: De NHV-kaderopleidingen zijn kwalitatief hoogwaardig, aantrekkelijk, laagdrempelig en flexibel

Doel

In 2020 biedt het NHV kaderopleidingen aan die optimaal passen bij de doelen en ambities van individuele leden die deze 

opleidingen wensen te volgen. Het opleiden en begeleiden van kader draagt er wezenlijk toe bij om sporters en verenigingen 

beter en sterker te maken. Elke handballer moet optimale mogelijkheden worden geboden om zich te ontwikkelen en 

plezier te beleven in de handbalsport, om zodoende lang actief te blijven binnen de handbalvereniging.

Strategie

Om dit doel met een juiste structuur en inhoud vorm te geven, wordt vooral gekeken naar kenmerkende aspecten waarop de 

verschillende opleidingen gebaseerd zijn, gedefinieerd vanuit de klant (het lid). De nieuwe NHV-opleidingen voor technisch 

kader kenmerken zich daarom door termen als modulair, specifiek en specialistisch. Er is dus sprake van een andere wijze van het 

overbrengen en delen van kennis dan in het verleden. De verschillende doelgroepen onderscheiden zich in leeftijdscategorieën, 

motivatie, beleving en talent. Technische en digitale ontwikkelingen maken het mogelijk opleidingen moderner en flexibeler 

aan te bieden, waarbij groepsprocessen niet worden vergeten. De drempel om aan een opleiding, bijscholing of workshop deel te 

nemen wordt verlaagd, bijvoorbeeld door organisatie in de regionale verenigingsclusters, en de bekendheid wordt vergroot. De 

Kwalificatie Structuur Sport (KSS) biedt daarnaast handvatten voor een goede kwaliteitsbewaking. Ook de rollen van leercoaches, 

docenten en experts zullen meegaan in de ontwikkelingen ten aanzien van inhoud en wijze van aanbieden van de NHV-opleidingen. 

Bij de arbitrale opleidingen zullen accenten als ambitie en kwaliteit meer zichtbaar worden. Zo wordt het traject om de kwaliteit 

van scheidsrechters te verbeteren versterkt door inzet van praktijkbegeleiders, scheidsrechterscoaches en bijscholingen.

Ambitie 2.5: Goed opgeleide handbalscheidsrechters worden gewaardeerd en staan midden in de handbalsport

Doel

Het bemensen van elke handbalwedstrijd met voor het betreffende niveau opgeleide scheidsrechters is een grote uitdaging 

binnen de handbalsport. In 2020 maakt arbitrage integraal onderdeel uit van het functioneren van een handbalvereniging. 

Alle verenigingen hebben een actief arbitragebeleid en stimuleren en begeleiden hun leden in het fluiten van wedstrijden. 

Handballers zijn zich er van bewust dat het fluiten van wedstrijden een collectieve verantwoordelijkheid is.

Strategie

Om te zorgen voor meer en betere handbalscheidsrechters worden de volgende activiteiten opgezet:

• Handhaven van de gemaakte afspraken met betrekking tot de leveringsplicht van scheidsrechters voor verenigingen die 

teams in de wedstrijdsport inschrijven. Per team moet door de vereniging een bondsscheidsrechter geleverd worden.

• Het NHV biedt verenigingen, eventueel in clusterverband, ondersteuning en faciliteiten om 

arbitragebeleid op te stellen, wat moet leiden tot meer (jonge) en betere scheidsrechters.

• Het NHV organiseert jaarlijks online en offline platforms voor scheidsrechters om elkaar te ontmoeten en samen op te trekken. 

Een goed voorbeeld zijn de regionale scheidsrechterscafés tijdens de landelijke Week van de Scheidsrechter in oktober.

• Opzetten van een betere promotie, begeleiding en doorstroom van (jonge) verenigingsscheidsrechters 

naar de rol van bondsscheidsrechter. Vooral bij scheidsrechters die zelf niet handballen liggen kansen 

om ze te enthousiasmeren en te laten doorgroeien naar niveau ‘wedstrijdsport’.

• Verbeteren van het imago van het ‘vak’ scheidsrechter door een stevige marketingcampagne (bijvoorbeeld in het kader van het project 

Naar een Veiliger Sportklimaat) en het meten van de tevredenheid onder scheidsrechters via de tweejaarlijkse, landelijke meting.
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3. HET NHV
De afgelopen paar decennia is de bondsorganisatie van het NHV sterk veranderd. Oorzaken hiervan zijn onder 

andere de teruglopende ledenaantallen, complexere regelgeving voor sportverenigingen en -bonden, de opkomst 

van verschillende digitale media, de noodzaak voor centrale beleidsvoering, etc. In onderstaande drie figuren wordt 

zichtbaar gemaakt wat dit betekent voor het NHV als faciliterende organisatie van de handbalsport. 

                     

In het jaar 2000 sprake was nog sprake van (formele) barrieres tussen het ‘instituut’ NHV, de regionale afdelingen, verenigingen, teams en leden. 

Rondom het eenwordingsproces in de periode 2009-2012 is de (rechtstreekse) band van het NHV met de verenigingen en leden al aanzienlijk 

versterkt. In de beleidsperiode 2016-2020 komt de individuele handballer en zijn of haar behoeften echter volledig centraal te staan. Alleen op 

die manier kan het handbalproduct aantrekkelijker worden voor nieuwe doelgroepen. Deze veranderingen hebben echter consequenties voor de 

NHV-organisatie zoals de wijze van communiceren, de competenties van medewerkers en de manier van samenwerken met partnerorganisaties. 

Ambitie 3.1: Het NHV is een betrouwbare (inter)nationale partner en belangenbehartiger

Doel

Het NHV levert in de beleidsperiode 2016-2020 een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de handbalsport in internationaal 

verband. Ook in de collectieve, georganiseerde sport in Nederland (NOC*NSF) praten we actief mee over de mogelijkheden om de 

sportsector (en bijvoorbeeld ook de sportarbeidsmarkt) te versterken. Wel maakt het NHV vanuit leiderschap eigen keuzes en zorgen 

we er voor dat onze unieke identiteit, vanuit eigen kracht en draagvlak, telkens prominent voor het voetlicht wordt gebracht.

Strategie

Om het NHV en de handbalsport nationaal en internationaal steviger te positioneren wordt de volgende strategie gevolgd: 

• Het bestuur van het NHV functioneert als voorwaardenscheppend bestuur, dat de operationele zaken (opstellen, 

managen en uitvoeren van het beleid) zoveel mogelijk overlaat aan de professionele werkorganisatie.

• Wij voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die vanuit NOC*NSF zijn gesteld om onze sportbond op een gezonde en maatschappelijk 

verantwoorde manier te besturen. Er is sinds de eenwording van het NHV (opheffing afdelingsbesturen) in 2011-2012 sprake van 

eenheid van beleid, organisatie en structuur. De komende jaren wordt het NHV bovendien financieel verder versterkt. Op alle vlakken 

is het bestuur transparant naar de verenigingen en leden en daarmee een goed voorbeeld voor andere sportorganisaties. 

• Bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers (zoals scheidsrechters en waarnemers) vanuit het NHV zijn zoveel 

mogelijk aanwezig in belangrijke gremia zoals commissies en werkgroepen van NOC*NSF en de EHF/IHF. 

• Binnen het NHV is sprake van een optimale verenigingsdemocratie met transparante besluitvorming. Alle verenigingen en leden die lid zijn 

van het NHV hebben zeggenschap in het opstellen en vaststellen van beleid en bij de organisatie van activiteiten (zie ook ambitie 3.4).

2000 2010 2020
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Ambitie 3.2: Het NHV is een professioneel, modern, vraaggericht, efficiënt en effectief kenniscentrum en (net)
werkorganisatie

Doel

Het NHV beschikt voor het uitvoeren van alle kerntaken over een hecht team van competente, professionele medewerkers op het 

bondsbureau, die bij hun werkzaamheden ondersteund worden door landelijke en regionale vrijwilligers. Voor de beleidsperiode 2016-2020 

streeft het NHV er naar om dit team verder te versterken, om zo de handbalsport en –verenigingen nog beter te kunnen dienen.

Strategie

In het strategisch NHV-personeelsbeleid voor de komende beleidsperiode 2016-2020 staat een aantal uitgangspunten centraal:

• Centrale en heldere aansturing van medewerkers en vrijwilligers in een relatief platte werkorganisatie 

met duidelijke verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en resultaatfocus.

• Er is sprake van een goede verdeling van medewerkers van verschillende ‘generaties’. 

• Verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers.

• Frequent scholen van ‘generalistische’ medewerkers die clusters van verenigingen begeleiden.

• Het bondsbureau van het NHV bestaat uit een efficiënt en effectief team van medewerkers, die 

elkaars taken bij korte of langdurige afwezigheid kunnen waarnemen of overnemen.

• De ‘flexibele schil’, zoals ZZP-ers, tijdelijke projectmedewerkers, etc. wordt vergroot ten opzichte van medewerkers in vaste dienst.

• Er is extra aandacht voor het werven en behouden van competente landelijke en regionale vrijwilligers.

• Het netwerk van personen die als professional of vrijwilliger uitvoerend werkzaam zijn in de (handbal)sport zoals 

combinatiefunctionarissen, sportbuurtcoaches, docenten lichamelijke oefening en verenigingsmanagers, wordt versterkt.

• Het huurcontract voor het kantoorpand van het bondsbureau in Oosterbeek loopt af in 2020. De komende jaren 

worden de opties onderzocht om, eventueel samen met andere sportbonden een centrale locatie in het land te 

betrekken. Deze samenwerking kan leiden tot efficiencyvoordelen (delen van faciliteiten) en meer synergie.
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Ambitie 3.3: Het NHV zorgt voor successen en synergie door mensen en organisaties binnen en buiten handbal 
(duurzaam) te verbinden

Doel

De afgelopen beleidsperiode 2012 t/m 2016 heeft het NHV het onderdeel ‘accountmanagement’ opnieuw opgezet. Waar in het 

verleden sprake was van een aparte afdeling ‘regionale verenigingsconsulenten’, die verenigingen veelal individueel bezochten, 

is er vanaf het seizoen 2012-2013 vooral face-to-face contact met handbalverenigingen tijdens cluster- en regiobijeenkomsten. 

De komende jaren gaan we de band tussen NHV en verenigingen en ook de verenigingen onderling verder versterken.

Strategie

Verenigingsondersteuning is één van de primaire kerntaken van het NHV als sportbond. Vraag en aanbod worden in de 

beleidsperiode 2016 t/m 2020 nog beter aan elkaar gekoppeld. Het opgezette systeem van accountmanagement wordt 

verder doorgezet en -ontwikkeld door verenigingsbestuurders, organisatorisch en technisch kader samen te brengen tijdens:

• Clusterbijeenkomsten; de in totaal 46 regionale clusters van handbalverenigingen (5-10 verenigingen per cluster) komen jaarlijks minimaal 

twee keer bijeen, onder begeleiding van een poule van circa 15 NHV-medewerkers met verschillende functies. Het NHV-meerjarenbeleid 

is leidend en wordt in de clusterbijeenkomsten vertaald naar de regionale en lokale praktijk. Minimaal 80% van de verenigingen bezoekt 

deze clusterbijeenkomsten.

• Thematische regiobijeenkomsten; in vier rondes in circa acht regio’s staan verschillende handbalonderwerpen centraal zoals arbitrage, 

competitiezaken, jeugdhandbal, kaderopleidingen en de voorbereiding op de algemene 

ledenvergadering (ALV). Per ronde is minimaal 40% van de verenigingen bij de regiobijeenkomsten vertegenwoordigd.

• De Nationale Handbaldag, inclusief bestuurderscongres en ALV, in de maand juni. 

Deelname aan het congres stijgt naar minimaal 300 personen in seizoen 2019-2020.

Daarnaast gaan we, eventueel in samenwerking met andere sportbonden, aan de slag met het opzetten van een informatiebeheer- en 

relatiemanagementsysteem, bijvoorbeeld gekoppeld aan het ledenadministratiesysteem Sportlink. Hiermee krijgen NHV-medewerkers 

permanent inzicht in ontwikkelingen, vragen en behoeften bij alle verenigingen en kunnen zij hier eenvoudig(er) op inspelen.
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Ambitie 3.4: Binnen de handbalsport is sprake van directe communicatie (interactie) van  
het NHV met leden/doelgroepen/fans in een veranderend (social) medialandschap

Doel

De ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van communicatie en (social) media gaan 

de laatste jaren snel. Het NHV gaat met de tijd mee en is de komende jaren steeds meer up-to-

date qua informatie- en communicatietechnologie. In 2020 zijn daardoor veel meer Nederlanders 

bekend met de handbalsport. Wij communiceren uiteraard nog steeds vaak 

met onze verenigingen, maar ook zeker rechtstreeks met leden en 

fans, langs een gedegen offline en online communicatiestrategie.

Strategie

In het communicatieplan van het NHV voor de beleidsperiode 2016-2020 staat een aantal thema’s centraal waaronder: 

• Informatie: in het seizoen 2016-2017 lanceren we onze nieuwe NHV-website met bijpassende huisstijl en handbal-app. Er 

is een heldere contentstrategie met concrete doelstellingen en onze online conversies worden permanent gemeten. 

• Promotie: in onze promotiestrategie voor handbal staat bijvoorbeeld e-mailmarketing centraal. We brengen hiervoor 

duidelijk in kaart wie onze doelgroepen zijn en langs welke strategie we ons aanbod via de digitale snelweg bij hen 

kunnen promoten. Daarnaast wordt het assortiment promotiematerialen en merchandising uitgebreid.

• Interactie met leden: in de periode 2016-2020 komen we, naast de offline bijeenkomsten zoals de cluster- en regiobijeenkomsten, 

de nationale handbaldag en onze evenementen, vooral ook steeds meer online in contact met onze leden. We gaan dit doen door 

middel van het opzetten van een ledenpanel en brainstormforum. Op die manier wordt de betrokkenheid van leden met het NHV 

vergroot en kunnen we samen, dus via ‘co-creatie’, handbal nóg leuker maken. Een onderdeel hiervan is het frequent meten van onze 

klanttevredenheid, bijvoorbeeld op het gebied van competitiezaken, de website, nieuwsbrieven, evenementen, etc. Hiermee kunnen we 

onze online dienstverlening en aanbod beter zichtbaar maken en in bepaalde periodes de focus op specifieke onderwerpen leggen.

• Interactie met fans: door middel van het inzetten van verschillende social media kunnen wij goed inspelen op de 

waardering en beleving van (potentiële) handbalfans. Wij gaan daarom de komende jaren steeds meer energie steken in de 

ontwikkeling van social media voor de handbalsport en het NHV. We maken gebruik van nieuwste trends en ontwikkelingen 

en bepalen per product de specifieke fanbase en de manier waarop we ze het beste kunnen betrekken en behouden. 

Ambitie 3.5: De handbalsport heeft een grotere waarde bij publiek en media en partners

Doel

Met name in het seizoen 2015-2016 heeft het NHV, mede dankzij de successen van de nationale damesselectie én het 

aanstellen van een medewerker op het gebied van ‘business development’, al een flinke slag geslagen wat betreft het 

betrekken van (nieuwe) partners en sponsoren. In de periode 2016 t/m 2020 gaan we het aantal partnerships van het NHV 

duurzaam uitbreiden, op basis van de kernwaarden van onze handbalsport: ‘dynamisch’, ‘teamwork’ en ‘effectief’.

Strategie

Wij zijn er van overtuigd dat de handbalsport in belangrijke mate zichzelf verkoopt, omdat het aan veel zaken appelleert die wij in onze 

maatschappij belangrijk vinden; het is dynamisch, snel, fair, mondiaal groot, teamwork en je wordt er fysiek en mentaal fit van. Vanuit het NHV 

worden deze sterke waarden de komende beleidsperiode breed uitgedragen naar publiek, media en partners. Zoveel mogelijk Nederlanders 

moeten bekend(er) worden met de handbalsport en haar mogelijkheden. De in 2016 opgestelde ‘handbalstory’ wordt daarvoor verder verfijnd en 

vertaald naar concrete proposities voor de verschillende doelgroepen. In onze sponsorstrategie wordt “Handbal NL” als merk in de markt gezet, 

met een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van andere sporten en met een grotere exposure. Vooral onze succesvolle nationale 

selecties bieden hiervoor, zowel online als offline, goede mogelijkheden. Spelers en speelsters worden steeds meer als ambassadeur (idool) 

gekoppeld aan sponsoren, specifieke evenementen en handbalvormen in de breedtesport zoals jongenshandbal, schoolhandbal, Masterhandbal 

en Beach Handball. Uiteraard wordt hierbij telkens een sterke link gelegd tussen onze communicatie-, media- en sponsorstrategie.
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Ambitie 3.6: De evenementen die het NHV organiseert zijn echte ‘handbalfeesten’ waar iedereen bij wil zijn

Doel

NHV-evenementen worden de laatste jaren, mede dankzij de goede prestaties van de nationale ploegen, steeds beter bezocht door handbalfans. 

Het is ons doel om vanaf seizoen 2016-2017 bij dameshandbalinterlands gemiddeld 3000 bezoekers te trekken en bij hereninterlands 1500. 

Strategie

Om dit doel te bereiken moeten we er voor zorgen dat onze evenementen nog meer ‘traditionals’ worden, waar sprake is van een 

combinatie van allerlei (social) events en entertainment, gecombineerd met één of meerdere tophandbalwedstrijden. Verschillende 

doelgroepen worden, via voor hen op maat gemaakte mediakanalen en promotiecampagnes, enthousiast gemaakt om naar onze 

evenementen toe te komen, waarbij prijs en kwaliteit goed in verhouding zijn. Handbalidolen en/of bekende Nederlanders worden 

ingezet om de evenementen, inclusief uitgebreide merchandising, te promoten en vermarkten. Wij richten ons dus niet meer alleen op de 

verenigingen, maar gaan ook nadrukkelijk aan de slag om leden, fans en partnerorganisaties meer bij onze evenementen te betrekken. 

Hierdoor zijn de accommodaties waar deze interlandwedstrijden plaatsvinden steeds vaker uitverkocht en gaan we onderzoeken 

of grotere evenementenhallen, zoals Ahoy in Rotterdam en Ziggo Dome in Amsterdam, op termijn met handbalfans ‘gevuld’ kunnen 

worden. Ook andere (nationale) evenementen zoals de landelijke bekerfinales, Nederlandse Kampioenschappen en de Nationale 

Handbaldag (inclusief congres en ALV) laten de komende jaren telkens een stijgende lijn zien wat betreft de bezoekersaantallen.
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Ambitie 3.7: Financieel gezien is het NHV betrouwbaar, ondernemend, solide en duurzaam

Doel

Het bondsbestuur van het NHV heeft er de afgelopen beleidsperiode voor gekozen om de ledencontributies en 

teambijdragen slechts beperkt te verhogen. Ook voor de periode 2016-2020 wordt dit ten doel gesteld. Wij willen 

bovendien minder afhankelijk worden van (afnemende) subsidiestromen. De handbalsport heeft daarnaast veel te 

bieden aan sponsoren en andere partners, waardoor externe financieringsbronnen vergroot kunnen worden.

Strategie

Het NHV is sinds 2015 weer financieel gezond en voldoet daarmee aan alle minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. 

In de beleidsperiode 2016-2020 gaan we onze financiële huishouding en positie verder versterken:

• Door middel van efficiency, zuinigheid en ondernemerschap, gekoppeld aan ledengroei en het betrekken en behouden van sponsoren 

en subsidies, kunnen we onze inkomsten jaarlijks laten stijgen zonder extra contributieverhogingen (behalve de prijsindex).

• Het meerjarenbeleidplan en de jaarlijkse seizoen- en projectplannen zijn inhoudelijk helder gekoppeld aan de begroting. 

Een transparante planning- en control-cyclus biedt het bestuur, bureau, de Financiële Commissie (FC), verenigingen 

en leden goed inzicht in de herkomst van inkomsten en de doelmatigheid en rechtmatigheid van uitgaven. 

• De nieuwe Sportagenda 2017+ van NOC*NSF, met bijbehorende financieringsstructuur, kent een andere 

opzet dan voorheen. Dit zorgt voor financiële uitdagingen maar ook voor kansen, vooral wanneer het NHV 

op onderdelen intensiever gaat samenwerken met andere sportbonden en -organisaties.

• Wij gaan de komende jaren onderzoeken of de contributiestructuur binnen het NHV nog meer ‘op maat’ gemaakt kan 

worden, op basis van de afname van projecten, producten en diensten door verenigingen en leden. Hierbij kan gedacht 

worden aan een cafetariamodel per afgenomen zaal- en veldhandbalwedstrijden, Beach Handball-toernooien, etc.

• Het weerstandsvermogen van het NHV wordt de komende jaren vergroot naar minimaal € 500.000,- medio 2020. 

• De totale lasten die bestemd zijn voor organisatiekosten (overhead zoals personeelskosten, huur kantoorpand, automatisering, etc.) worden 

blijvend beoordeeld op nut en noodzaak, zodat vooral geïnvesteerd kan worden in handbalinhoudelijke programma’s en faciliteiten.

• Vanaf seizoen 2016-2017 wordt jaarlijks minimaal € 400.000,- aan sponsorgelden 

binnengehaald en een zelfde bedrag aan subsidies en/of fondsen.

Bronnen en bijlagen

Alle bronnen en bijlagen, waarvan voor dit meerjarenbeleidplan gebruik is gemaakt, zijn te vinden op www.handbal.

nl/nhv/beleid en/of op te vragen bij het bondsbureau via 026-7071420 of informatie@handbal.nl. 


