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Limburg is van oudsher een handbalprovincie en heeft in die tak van sport 
de nodige nationale en ook internationaal successen behaald. Vroeger, maar 
ook nu.  
De Provincie Limburg onderkent dit feit en heeft het handbal in onze 
provincie tot één der kernsporten benoemd. Als Kernsport krijgt het handbal 
in Limburg financiële ondersteuning van de Provincie Limburg. De Provincie 
Limburg en het Nederlands Handbal Verbond (NHV) werken sinds 2006 
samen om de handbalsport in Limburg in al zijn geledingen, zowel in de 
breedtesport alsook op topniveau, gezamenlijk een impuls te geven. De 
uitgangspunten zijn geformuleerd in een samenwerkingsovereenkomst 
genaamd “Limburg de Handbalprovincie van Nederland” Een document 
ondertekend in 2010.1) Gedurende 6 jaar heeft de Provincie samen met het 
NHV uitvoering gegeven aan het Limburgs handbalplan. Deze overeenkomst 
loopt echter af per 31 december 2016.  
 
De Provincie Limburg heeft besloten voor de toekomst handbal niet meer 
als een speerpuntsport te beschouwen. Vanuit het college is aangegeven 
dat in de toekomst Paardensport en de Wielersport als speerpuntsporten 
zullen worden beschouwd dit, gezien het majeure belang (economisch, qua 
branding en qua aantrekkingskracht) voor Limburg en dat handbal als een 
van de kernsporten wordt beschouwd.    
 
Namens de Provincie zal het per 1 januari 2016 opgerichte Stichting 
Platform Limburg Handbal 2.0 ervoor zorgen dat deze gelden goed besteed 
zullen worden binnen de provincie Limburg aan de handbalsport. Besloten is 
dan ook dat de Provincie minimaal 4 jaar het handbal in Limburg zal 
ondersteunen.  
 
De Provincie Limburg heeft middels het “Uitvoeringsprogramma Sport” 2)  
haar beleidsdoelstellingen en ambities vastgelegd zoals die geformuleerd 
zijn in het Coalitieakkoord  genaamd “in Limburg bereiken we meer”. 
 
Een van de veranderingen in dit uitvoeringsprogramma is het inrichten van 
provinciale Platforms per speerpunt- of kernsporttak. De bedoeling van zo 

1.  Inleiding  
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een platform is om een belangenverstrengelingen te voorkomen en om een 
eenduidigere structuur te creëren.  
Deze opzet moet voorkomen dat er binnen de sportwereld in Limburg 
verdeeldheid ontstaat en een samenwerking belet.  
  
Het platform voor de handbalsport in Limburg zal de STICHTING PLATFORM 
LIMBURG HANDBAL 2.0. zijn.  
Deze stichting is een bestuurlijk orgaan en zal de uitvoering van de 
geformuleerde doelstelling aansturen en bewaken3).  
 
Het platform zal de doelstellingen terugkoppelen via een regulier overleg 
met de stakeholders zijnde de promotors van de Handbalsport in Limburg te 
weten, 
• De Provincie Limburg 
•  Het Nederlands handbal Verbond 
•  De koepelorganisaties Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse 
  Sportfederatie (NOC/NSF) en de European Handball Federation (EHF) 
•  Limburg Sport 
•  De stichting Huis voor de Sport Limburg 
•  De Stichting Topsport Limburg 
•  De topsportverenigingen, waarmee bedoeld wordt die   
  handbalverenigingen waarvan een team in de ere- en/of eerste  
  divisie speelt, Lions, Bevo, HV Venlo, V&L 
•  De breedtesportverenigingen, waarmee bedoeld wordt alle Limburgse 
  handbalverenigingen vanaf hoofdklasse en lager 
•  Betrokken lokale overheden.  
  
 Onze aandachtsgebieden zullen de navolgende onderdelen zijn: 
 

• Breedtesport inclusief de G-sport 
en Seniorensport 
 

• Topsport 
 

• Talentontwikkeling 
 

• Handbalevenementen 
 

• Door ontwikkelen van Stichting 
Platform Limburg Handbal 2.0 

 
Een speciaal aandachtsgebied zal blijven het versterken van de relatie 
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tussen tophandbal en de breedtesport.  Daar waar het mogelijk en wenselijk 
is zal ook een intensievere samengewerkt gaan worden met andere takken 
van sport. 
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Inleiding 
 

Gedurende de periode 2010-2016 is de samenwerkingsovereenkomst1) “Limburg de 
Handbalprovincie van Nederland” van toepassing geweest. In deze 
samenwerkingsovereenkomst werd bepaald dat handbal in Limburg een speerpuntsport 
was. Uitgangspunten waren: 
 

• Talentontwikkeling en de vestiging van regionale en nationale trainingscentra in 
Limburg 

• Limburg positioneren in het kader van het Olympisch plan 2028 
• Een integraal handbalplan waarbij topsport, breedtesport en talentontwikkeling 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
 
Deze overeenkomst werd indertijd aangegaan met de navolgende partijen: 
 

- De Provincie Limburg 
- Het Nederlands Handbal Verbond, NHV 
- De Gemeente Sittard-Geleen 
- De Gemeente Maastricht 
- Het NHV, afdeling Limburg 
- Het MECC, Maastricht 

 
 

Terugblik en evaluatie 
 

Het NHV heeft als overkoepelende sportbond de regie op de organisatie van de 
handbalsport in heel Nederland. Het NHV kent momenteel, anno 2014, 396 
handbalverenigingen met in totaal ca. 50.000 leden. 
Limburg, een echte handbalprovincie, bezit het hoogste aantal handbalverenigingen in 
het land (8% van alle verenigingen zijn gesitueerd in Limburg).  
Daarnaast doen Limburgse volwassenen jaarlijks twee keer zoveel aan handbal in 
vergelijking met de rest van het land. Met name in Zuid-Limburg ligt de 
handbalparticipatie relatief hoog.  
 

2. Terugblik op 6 jaar "Limburg de handbalprovincie van 
Nederland”  



	
	
	

	5	
	

In Limburg zijn er op dit moment 39 handbalverenigingen met in totaal c.a. 6.100 leden, 
waarvan ruim 4.700 spelende jeugdleden, zie bijlage 1. De afgelopen jaren heeft ook de 
handbalsport in Limburg een terugloop in jeugdleden gekend van ca. 6%.  
 
De 39 verenigingen zijn geografisch goed verdeeld over de provincie. In twee regio’s 
(regio Venlo en westelijke Mijnstreek) bevinden zich handbalverenigingen (Targos-Bevo, 
Handbal Venlo, OCI-LIONS, BFC en V&L) die op landelijk niveau acteren met hun hoogste 
teams en (daarmee ook) een belangrijke rol hebben richting de breedtesport in Limburg. 
Bij de heren spelen de verenigingen zelfs een toonaangevende rol en kwam bijvoorbeeld 
de landskampioen de laatste 3 jaren uit Limburg 
 
In de afgelopen 6 jaar zijn er veel positieve maar ook enige negatieve ontwikkelingen in 
het Limburgs handballand geweest.   
 
Het oude handbalplan dat eind 2016 afloopt zal officieel beëindigd worden en een nieuwe 
visie wordt bij deze gelanceerd.  
Wij, als Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 zullen het oude plan evalueren met de 
met de oude partners daar waar gewenst en zullen hen mededeelgenoot maken van 
deze nieuwe visie en zullen hen ook benaderen of zij zich kunnen vinden in deze visie 
wederom willen participeren.  
 
 

Doelstelling 1. Talentontwikkeling 
 
De talentontwikkeling heeft in de afgelopen periode een positieve boost gekregen, vooral 
in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jarigen. Deze boost heeft er voor gezorgd dat in alle 
vertegenwoordigende Nederlands heren jeugd handbalteams het grootste gedeelte van 
de spelers uit Limburg komt.  
Ook moet men constateren dat het Herentophandbal in Limburg ook in de lift zit en zijn 
positie aan de top van Nederland met de verenigingen Targos BEVO en OCI-LIONS weer 
heeft ingenomen. Ook de dames timmeren aan de weg en hebben Handbal Venlo en V&L 
hun ambitie om bij de top van Nederland te gaan behoren inmiddels uitgesproken. 
 
Er valt echter op te merken dat de organisatie van handbalschool en talentontwikkeling 
een grijs gebied is. Deze onduidelijkheid geeft aanleiding geeft tot discussies en 
spanningen binnen de handbalwereld. 
 
Er was een Nationaal trainingscentrum voor de handballende Heren in de Sportzone.  
Dit NTC is gedurende een vijftal jaren met een wisselende leiding werkzaam geweest.  
Met ingang van het seizoen 2016/2017 heeft het NHV besloten met dit NTC te stoppen. 
Als voornaamste reden worden de kosten opgevoerd en het aantal beschikbare talenten. 
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Doelstelling 2. Positionering voor het Olympisch plan 2028 
 
In mei 2009 heeft de regering het Olympisch plan 2028 gelanceerd met als doelstelling 
“Heel Nederland naar Olympisch niveau” met als de ultieme doelstelling om de 
olympische spelen in 2028 naar Nederland te halen. In het kader van deze beweging 
heeft onder andere de Gemeente Maastricht en het MECC deze 
samenwerkingsovereenkomst mede ondertekend.  
Als bijdrage aan dit initiatief is indertijd door het NHV in 2012 het EK dames junioren en 
dames senioren georganiseerd. Maastricht met het MECC als accommodatie en 
ondersteund door de Provincie Limburg heeft zich toen opgeworpen als een van de 
prominente Speelsteden in Nederland.  
Terugblikkende kan men stellen dat de organisatie van het EK junioren als een groot 
succes kan worden aangemerkt. Duidelijk werd wel dat er in Nederland maar weinig 
accommodaties zijn die aan de eisen voldoen die indertijd aan zo een evenement 
internationaal worden gesteld. 
 
Het daaropvolgend EK voor dames gepland is nooit gerealiseerd omdat de kosten voor 
de organisatie van dit evenement de gemaakte begroting ver zouden overstijgen. De 
hoofdoorzaak van deze exorbitante kosten waren gelegen in het geschikt maken van de 
speelaccommodaties.  
De conclusie is dan ook dat Limburg geen accommodaties heeft om handbal volgens de 
toentertijd geldende internationale standaards te bedrijven. 
Los van bovenstaand gegeven heeft de Nederlandse regering in Oktober 2012 besloten 
te stoppen met het Olympisch plan 2028. 
 
 

Doelstelling 3. Ontwikkeling handbalplan 
 
De ontwikkeling van het handbalplan had als gevolg dat er een Stichting Limburg 
Handbal werd opgericht. Deze organisatie heeft echter nooit een positie in de 
handbalwereld kunnen realiseren en het bestuur heeft dan ook in de zomer van 2015 
besloten hun functies neer te leggen. Vooral het NHV was mede debet aan dit feit 
doordat men Limburg Handbal in die hoedanigheid nooit heeft erkend. 
 
Er zijn echter ook een positieve ontwikkelingen, gerealiseerd onder leiding van Limburg 
Handbal te melden. Er is een verregaande samenwerking ontstaan tussen de 
Breedtesport en Topsport waardoor de talentontwikkeling zich positief heeft kunnen 
ontwikkelen in een veel betere harmonie.  
Limburg Handbal heeft ook vele Breedtesportinitiatieven ondersteund die de 
verenigingen hebben geholpen zich te ontwikkelen.  
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Ook is vermeldingswaardig dat het NHV de NHV afdeling Limburg in 2012 heeft 
opgeheven. Ook dit is niet zonder slag of stoot verlopen. 
 
 
De uiteindelijke conclusie die men moet trekken is dat het handbalplan een goede zaak 
is geweest voor het Limburgs handbal maar de ondersteuning niet altijd aanwezig was 
en het NHV Limburg Handbal zelfs helemaal niet erkende. 
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Inleiding 
 
Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Dit wordt 
vooral duidelijk in de tijd waarin we op dit moment leven. De mensen hebben 
steeds minder tijd, er wordt steeds minder samen gedaan en ook wordt het 
eigenbelang steeds meer op de voorgrond gesteld. Ons inzien zal het samen iets 
doen wel eens bepalend kunnen zijn voor onze toekomstige manier van 
(samen)leven. 
 
Dit gedrag komt vooral tot uiting bij de verenigingen, waardoor het 
verenigingsleven onder druk staat. Een gezond verenigingsleven is 
afhankelijk van leden en de vele vrijwilligers.  
Het is een gegeven dat er door de maatschappelijke en demografische 
ontwikkelingen de laatste jaren een terugloop aan leden is geconstateerd.  
Verenigingen hebben het lastig om hun hoofd boven water te houden. Dit 
probleem is vooral in dorpen met kleine kernen  nijpend.  
 
Het is echter verheugend te constateren dat deze trend is afgezwakt en de 
handbalsport zelfs weer in de lift zit. Er komen weer aanmeldingen van jonge 
handballertjes. Dit komt mede door de internationaal behaalde successen 
door zowel de nationale teams alsook door de Limburgse verenigingen. Dit 
resulteert in een ledengroei van gemiddeld 2 tot 3%. Hierdoor ontstaan er 
ook weer voldoende kansen en mogelijkheden om verder te groeien. Ook is 
het handbalaanbod zoals door het NHV gepresenteerd meer divers en sexyer 
geworden.   
Het NHV zal daar in de komende jaren verder nog op gaan inspelen zoals te 
lezen staat in  haar “CONCEPT MEERJARENBELEIDPLAN 2016-2020”5). 
 
 

Visie 
 
Onze visie zal zijn het stimuleren van sportdeelname binnen 
toekomstbestendige verenigingen met een goed opgeleid en bekwaam 
bestuurlijk en technisch kader. Ook zal de samenwerking met andere 
verenigingen en sporttakken op lokaal en (eu)regionaal niveau worden 
gestimuleerd.  

3.   Breedtesport 
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Doelstellingen 
 
 

•  Structureel versterken van de handbalsport in Limburg via 
toekomstbestendige verenigingen, opleiding van kader en het 
stimuleren van onderlinge samenwerking 

•  Het inbedden van sportstimulering via onderwijs en de 
sportverenigingen 

•  Het ontwikkelen en vergroten van handbal voor beginnende sporters 
•  Vergroten van het handbalaanbod op scholen, BSO’s en verenigingen 
•  Het ontwikkelen van een aangepast aanbod voor senioren en mensen 

met een beperking. 
•  Handbal bij de gemeenten op de agenda krijgen in het kader van hun 

verantwoordelijkheid t.a.v. sportstimulering en gezondheid  
•  Een groei van het aantal leden met 5% 
•  Samet met het NHV trainers, scheidsrechters en kadercursussen in 

Limburg aanbieden. 
 
 
Het structureel versterken van de handbalsport in Limburg moet de ambitie zijn 
van de handbalverenigingen. Wij zullen programma’s die hierop gericht zijn 
ontwikkelen en actief gaan ondersteunen. Ook zullen wij de betreffende 
gemeenten op hun verantwoordelijkheid in deze aanspreken.  

 
Tot op heden hebben we de navolgende probleemgebieden gedefinieerd: 
 

- Terugloop van leden als gevolg van minder jeugd waardoor het lastig is 
om teams samen te stellen. Ook is de onderlinge concurrentie van andere 
sportverenigingen groot. 

- Als gevolg van de terugloop van jeugd zijn er minder handbalclubs 
waardoor het voor jeugdleden vanuit kernen waar geen handbalclubs meer 
zijn moeilijk zal zijn om trainingen te bezoeken.   

- Gebrek aan bestuurlijke ervaring, technisch kader en scheidrechters.  
Naast deze activiteiten ondersteunen wij ook bij het oplossen van de “dagelijkse” 
en vaak toch structurele problemen zoals die binnen de verenigingen heersen.  
 
In het kader van deze “dagelijkse” problemen hebben wij samen met de 
verenigingen de behoeften geïnventariseerd en in een overzichtslijst verwerkt, 
voor details zie bijlage 2. zodat er op een efficiënte manier aangepakt kunnen 
worden  
 
Deze lijst wordt tijdens de eerder gememoreerde cluster bijeenkomsten ingevuld 
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en besproken. Deze lijst maakt de gevraagde ondersteuning inzichtelijk en zal 
leiden tot synergie en uiteindelijk zal het mogelijk worden om cursussen centraal 
te organiseren waardoor kosten en reistijd tot een minimum beperkt kunnen 
worden. 
Ook zal uit deze aanpak duidelijk worden waar de knelpunten en belemmeringen 
zijn om cursussen te volgen en kan de aanpak van een cursus ter discussie 
worden gesteld. 

 
Dat uit zich dan in de volgende activiteiten: 
 

Activiteit 1.  Ledenwerving 
  
Platform Limburg Handbal 2.0  zal naast de eerder genoemde 
sportstimuleringsactiviteiten en in afstemming met het NHV, verenigingen 
ondersteunen bij de ledenwerving via cursussen maar ook  één-op-één 
ondersteuning zal mogelijk zijn. Hierbij zal met name aandacht zijn voor het 
ten gelde maken van de sport en van de eigen verenigingen in het bijzonder. In 
overleg met het NHV zullen we dit in een werkplan vastleggen. 
 
Handbal op school, vroeger ook bekend als “Go for Gold kids” is een van de 
manieren om nieuwe leden te werven. 
 

Doel van dit project is om meer bekendheid en een positievere beeldvorming 
te genereren en op die manier jeugdleden (5-12 jarige) te behouden en te 
werven. 
 
De opzet is gebaseerd op de volgende afloop: 
 

• 3 handballessen op de schoollocatie tijdens schooltijd per klas. 
• 3 handballessen direct na schooltijd, eindigend in een toernooivorm. 
• 3 proef handballessen bij de lokale vereniging. 

 
De plaatselijke handbalverenigingen 
zullen een essentiële rol gaan spelen 
bij de uitvoering van 'Handbal op 
school’.  
Zij worden getriggerd om de 
organisatie op zich te nemen en 
Platform Limburg Handbal 2.0 zal 
hen ondersteunen en daar waar 
nodig faciliteren. Ons inzien is de link 
naar verenigingen de belangrijkste 
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pijler onder dit project.  
 
Wij zorgen ervoor dat gekwalificeerde trainers en topspelers (speelsters) van 
de Limburgse eredivisieverenigingen dit project gaan uitvoeren. Zij zullen 
gedeeltelijk betaald worden en zullen dit gedeeltelijk uitvoeren als 
tegenprestatie, zijnde een  gevolg van de voordelen die Platform Limburg 
Handbal 2.0 hen in het verleden heeft geboden. 
 
Platform Limburg Handbal 2.0 biedt met dit 'Handbal op school' project een 
kwalitatief beweegmoment, waardoor de kinderen kennismaken met de 
handbalsport . De buitenschoolse lessen die onderdeel zijn van dit project 
zorgen voor extra kwalitatieve beweegmomenten voor de kinderen. 'Handbal 
op school' draagt er aan bij dat kinderen gestimuleerd worden tot het lid 
worden van een vereniging. 
 
De kennismaking met de handbalsport op deze manier helpt kinderen in het 
maken van hun persoonlijke bewuste sportkeuze, zodat ze het beste uit 
zichzelf kunnen halen en hopelijk zo lang mogelijk blijven sporten.  
 
Het lespakket  'Handbal op school' biedt docenten uitstekende handvaten om 
na het project zelfstandig lessen te kunnen blijven verzorgen . Ons streven is 
om dit lespakket bij alle basisscholen in Limburg neer te leggen na afloop van 
deze periode. 
 
 

Activiteit 2.  Versterken technisch kader bij de verenigingen. 
 
Verenigingen hebben het steeds moeilijker om zowel kwalitatief als 
kwantitatief hun kader in te vullen. Platform Limburg Handbal  2.0  zal 
verenigingen faciliteren in hun zoektocht naar vrijwilligers door deelname 
aan cursussen mogelijk te maken.  
Platform Limburg Handbal 2.0 zal daarnaast het technisch kader (trainers en 
scheidsrechters) ondersteunen bij de inhoudelijke scholing- en 
opleidingsmogelijkheden. Dit door het aanbieden via sporttechnische 
kaderopleidingen door de daarvoor bevoegde instanties. Deze ondersteuning 
vindt plaats via: 
 

• Sportinhoudelijke kadertrainingen/scholingen 
• Train de trainer project 
• Scheidsrechters cursussen 
• Kennisdeling/scholing   
• Het uitdragen van een spelvisie 
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In dit kader zal er met behulp van het NHV en het Huis voor de Sport een 
pilot opgestart worden met handbalvereniging LimMid.  
Deze vereniging heeft in een nota aan Platform Limburg Handbal 2.0 hun 
bedreigingen en behoeften kenbaar gemaakt en geformuleerd met als doel 
om in de toekomst een gezonde vereniging te kunnen zijn. 
 
Vanuit onze observatie is dit een typisch probleem en dat de opgesomde 
problematiek typerend zal zijn voor de meeste Limburgse (handbal) 
verenigingen in de toekomst. 
Concreet zullen we de stappen definiëren in het werkplan 
 
De uitkomsten van de behoefteonderzoeken onder de handbalverenigingen 
zullen richtinggevend zijn voor het vraaggericht invullen van het definitieve 
ondersteunings- en scholingsaanbod.   
Platform Limburg Handbal 2.0 wil de genoemde activiteiten voor een langere 
periode continueren en ondersteunen. 

 
Activiteit 3.   
Scheidsrechters ondersteuning 
 
Net als voor trainers, zal Platform Limburg 
Handbal 2.0 in overleg met het NHV ook voor 
scheidsrechters een ondersteuningsaanbod 
ontwikkelen.  
 
Dit gebeurt door scholing, stagebegeleiding 
en door kennis te delen.  
 
 

Activiteit 4.  Bevorderen samenwerking van Limburgse sport 
verenigingen 
 
We constateren ook gelukkig dat er de behoefte bestaat bij de verenigingen om 
samen te werken. Deze samenwerking hoeft zich ons inzien niet te beperken tot 
alleen de handbalverenigingen. Door sportverenigingen met elkaar in contact te 
brengen zullen ze eerder toenadering zoeken om gezamenlijk problemen op te 
lossen. Hierdoor zal de sport en speciaal het handbal in de eigen omgeving 
blijven bestaan en nieuwe impulsen krijgen. Dit onderdeel is geslaagd indien wij 
er in slagen om de op te richten denktank een vast en actief bestandsdeel van 
het totale Limburgs handbal te laten zijn. 
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De absolute voorwaarde om de genoemde projecten te kunnen laten slagen 
zal er een goede samenwerking en betrokkenheid van de lokale 
handbalverenigingen moeten zijn.  
 
 

Activiteit 5.  Materiaal uitleen 
 

Het bondsbureau van het NHV in Oosterbeek beschikt over diverse sport- en 
spelmaterialen die verenigingen kunnen lenen in het kader van 
sportstimuleringsactiviteiten. Weinig verenigingen maken hier gebruik van 
vanwege de afstand. Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 wil in Limburg , 
bij voorkeur bij de handbalscholen of, ook in de sportzone uitleenpunten 
creëren waar verenigingen sportmaterialen kunnen lenen. 
    
 

Activiteit 6.  Materiaalaankoop 
 
Platform Limburg Handbal 2.0  zal de verenigingen daarnaast ondersteunen 
bij de aanschaf van materialen die benodigd zijn voor de door het NHV 
ontwikkelde nieuwe spelvarianten. 
 
 
 

 

De verenigingen zijn aan zet ! 
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Inleiding 
 

 
Limburg kent anno 2016 veel Nationale topspelers en toptalenten in het heren 
handbal. In alle Oranje selecties (A-team, 
Jong Oranje, Jong Jong Oranje) is Limburg 
zwaar vertegenwoordigd.  
Limburg wil een voortrekkers rol nemen bij 
het internationaal naar een hoger niveau 
brengen van het Nederlandse mannen 
handbal.  
Limburg heeft momenteel bij de heren twee 
ambitieuze  topsport verenigingen, die beiden 
de afgelopen jaren al flinke stappen 
voorwaarts gezet hebben, zijnde Lions in Zuid 
en Bevo in Noord.  Beide clubs hebben, ieder 
op hun eigen specifieke deelgebieden, al 
structureel een aantal voorwaarden 
gerealiseerd voor een echte handbal topsport 
locatie. De doorontwikkeling moet nu de 
juiste nieuwe impulsen krijgen. 
 
Dit door middel van het creëren van een 
gedegen opleiding voor handbaltalenten. Onder een handbaltalent verstaan we 
een jeugdige sporter tussen 12 en 18 jaar, die naar verwachting kan voldoen aan 
de eisen, zoals gesteld door het NHV. Deze opleidingseisen, waaraan de moderne 
topsport volgens het NHV moet beantwoorden, betreffen fysieke, mentale, 
intellectuele en handbal specifieke capaciteiten van de sporter. Deze jonge 
sporters dienen vervolgens binnen afzienbare tijd door te dringen tot nationaal 
en internationaal topniveau, een en ander zoals zichtbaar in onderstaand model. 
 

4. Talentontwikkeling 
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Visie 
 
Talenten worden alleen dan zichtbaar indien breedtesport en topsport 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Talenten komen voort uit de 
handbalverenigingen gevestigd in de 
hele Limburg. Om de weg naar 
topsport goed te laten verlopen is 
aandacht noodzakelijk voor talent-
identificatie, talentontwikkeling en 
ondersteuning. Faciliteren in de vorm 
van accommodaties, materialen en 
vooral goede begeleiding door 
gecertificeerde coaches, trainers en 
studiementoren. Wij als Stichting 
Platform Limburg Handbal 2.0 
hanteren  de volgende visie, 
 
o Talenten maximaal ondersteunen bij het bereiken van hun sportieve 

ambities. 
 

o Talenten daarbij de mogelijkheid bieden gebruik te maken van goede 
accommodaties, materialen, regionale trainingen en deskundige trainers. 

 
 
 
 
 



	
	
	

	16	
	

Doelstellingen 
 

• Talenten zodanig te ondersteunen zodat een deelname van de Oranje 
Heren aan het eindtoernooi EK 2020 gerealiseerd kan worden.    

 
• Door de talenten opleiding Lions en Bevo te ondersteunen m et hun 

doelstelling om jaarlijks mee te spelen in de top van de BENE League en 
jaarlijks mee strijden voor de Nederlandse titel en zo stappen gaan zetten 
om structureel aansluiting te krijgen met de Europese subtop (Challenge 
cup of EHF cup).  

• Als neven effect zullen Lions en Bevo hiermee ook een stimulerende 
werking uitoefenen naar de breedtesport.  

 
• Het verhogen van het handbal niveau door  toptalenten kwalitatief 

hoogwaardige training programma’s aan te bieden en professionele 
begeleiding op alle gebieden van de moderne topsport te faciliteren. 

 
Om bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren is een gedegen opleiding 
van onze talenten in de leeftijdscategorie 12 tot 15 en 16 tot 19 jaar een 
absolute voorwaarde.  
 
Dat uit zich in de volgende activiteiten 

 
 

Activiteit 1.  Het RTC, het regionaal trainingscentrum   
 
In Limburg hebben wij al sinds jaren met veel succes een handbalopleiding voor 
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 12 – 16 jaar. Er bestaan in Limburg 
twee handbalscholen, een in Sittard – Geleen, het Graef Huyn college en in Venlo 
het Valuas college. Beide handbalscholen zijn door het NHV gecertificeerd. Op dit 
moment worden de beide handbalscholen ook gebruikt om de echte toptalenten 
zoals gedefinieerd door het NHV in sporttechnische deelprogramma’s extra 
trainingen te geven onder auspiciën van het RTC. Deze trainingen voldoen aan 
de eisen die het NOC/NSF stelt. De organisatie van het RTC van het NHV wijkt 
echter tot op heden af van de NOC/NSF eisen. Sinds dit jaar heeft het NHV 
uiteindelijk haar visie vastgelegd in een beleidsplan “BELEID NHV 
TALENTONTWIKKELING 2016-2020 VERSIE 0516” 4) 

 
Het RTC in Limburg is een omgeving waar gescoute talenten van Handbal 
Scholen samen trainen. Het RTC werkt samen met een Regionale Topsport 
Organisatie (RTO), in ons geval Topsport Limburg, die op haar beurt in 
verbinding staat met NOC/NSF en Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO).  
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Het RTC Handbal functioneert technisch inhoudelijk volledig onder regie en 
verantwoordelijkheid van het NHV. 
 
Om nu de resultaten van het RTC te kunnen continueren en onze visie verder te 
ontwikkelen en te professionaliseren hebben wij de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
 

- Duidelijkheid krijgen bij het NHV hoe zij denken dat een RTC 
georganiseerd zou moeten zijn en hoe de uitvoering daarvan zou moeten 
zijn. 
 

- Het verder ontwikkelen van het RTC voor jongens en meisjes tussen 12 en 
16 jaar sporttechnisch en maatschappelijk te ondersteunen. 
 

- Het handhaven van de twee huidige handbalscholen voor jongens en 
meisjes te Sittard-Geleen en in Venlo. 

 
- Het bewerkstelligen van een samenwerking tussen de Limburgse topclubs 

en hun opleidingsinstituten de LOOT scholen en het NHV zodat er sprake 
zal zijn van één goede coördinatie aangaande handbal in Limburg die wij 
als Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 willen faciliteren. 

 
- Een belangrijk onderdeel om bovenstaande doelen te kunnen 

verwezenlijken is het stimuleren en ondersteunen van de breedtesport, 
waardoor ook daar de talentvolle jeugdige sporters bekeken en 
gestimuleerd worden om door te stromen naar een hoger niveau, 
bijvoorbeeld naar de handbalscholen of topclubs. 

 
- Ook wat betreft de meisjes moeten de topclubs aansluiting vinden bij de 

talentontwikkeling op RTC’s en handbalscholen om zo een bestaande 
lacune op te vullen. 

 
 

Activiteit 2. Een Limburgse Handbal Academie. 
 
Het tweede activiteit die nodig is voor het bereiken van onze doelen is een 
Limburgse Handbal Academie. 
Met het opheffen van het NTC door het NHV is het realiseren van een Limburgs 
Opleidingsinstituut voor jongens van 16-19 jaar van essentieel belang voor de 
toekomst van het herenhandbal in Limburg maar ook daarbuiten. Er zal een 
natuurlijke instroom moeten zijn vanuit het reeds bestaande RTC (Regionale 
Training Centrum).  
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Na het doorlopen van een traject op de Limburgse Handbal Academie kunnen de 
toptalenten doorstromen naar de eerste teams van de topsport verenigingen. 
 
De mogelijkheid om zonder deelname aan een RTC in te stromen blijft ten allen 
tijde mogelijk. 
 
Binnen de Academie zal er een top handbal programma aangeboden moeten 
worden met de beste trainers.  
Daarnaast zal een ander hoofd aandachtsgebied in het beleid moeten zijn het 
organiseren van professionele specialistische begeleiding voor de jonge 
toptalenten.  
 
Een goede samenwerking met TEIC (Topsport Expertise en Innovatie Centrum) is 
hierbij essentieel. Onderdeel van de Handbal academie zal moeten zijn: 
1. Sportfysiologie: Strength & Conditioning, Inspanningsfysiologie, 
Biomechanica 
 
2. Sport(para)medisch: Sport fysiotherapie, Sport Geneeskunde, Overig Para 
Medisch  

 
3. Sportpsychologie: Prestatie gedrag, Topsport leefstijl, Loopbaan oriëntatie. 

 
 

4. Sportvoeding: Basis, Specifiek. 
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Om een en ander mogelijk te maken zal er samen met de topclubs in Limburg, 
het NHV, Topsport Limburg de betreffende Gemeenten en de Lootscholen 
onderzocht gaan worden naar de haalbaarheid van de Limburgse 
Handbalacademie volgens onderstaand model. 
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  De herenlijn voor handbal toptalenten in Limburg zou er dan als volgt uitzien : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 

  

						RTC 
           12 – 16 jaar 
	

	
	

	Opleidingsinstituut 
         16 – 19 jaar 

Locaties:  
Sittard (in Zuid) en Peel & Maas (in Noord) 

	Topsport programma 
        Lions 1 en Bevo 1 
 
  BENE League competitie 

Circa 19 – 22 jaar 

	

	
Sterke buitenlandse competities 
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Inleiding 
Evenementen zijn de etalage voor de sport. Bij een evenement kunnen 
beginnende handballers en handbalsters kennis maken met de aantrekkelijkheid 
van de sport en idolen “aanraken”. Het kunnen en willen meedoen aan 
hoogwaardige evenementen binnen onze Provincie is een sterke motor voor 
handballers en handbalsters om voor hun sport te trainen. Er dient dan ook een 
gevarieerd en fijnmazig aanbod van wedstrijden en (diverse) evenementen te 
zijn verspreid over de hele Provincie Limburg en voor alle niveaus. 

 
In heel Limburg verspreid vinden al topwedstrijden plaats, i.c. Beneliga 
wedstrijden in Sittard-Geleen en Peel en Maas en eredivisie handbal in Venlo, 
Sittard-Geleen en Panningen.  
Ook zijn er de Limburgse Handbaldagen een traditioneel internationaal 
handbaltoernooi dat jaarlijks door vele toeschouwers wordt bezocht en binnen de 
internationale handbalwereld een goede reputatie heeft opgebouwd. Dit toernooi, 
in combinatie met  wedstrijden op Europese niveau zetten de handbalsport en de 
provincie zowel (eu)regionaal als internationaal extra op de kaart, genereren 
brede aandacht voor onze sport en vormen de drive voor vele belangstellenden 
om daadwerkelijk te gaan handballen. 

 
 

Visie. 
 

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 heeft dan ook de ambitie om de 
komende jaren tophandbal evenementen naar Limburg te halen. Behalve het feit 
dat er op die manier voor de Limburgse(top)handballers een podium wordt 
gecreëerd om zich te meten met binnen- en/of buitenlandse talenten wordt ook 
via dit soort  evenementen niet alleen de exposure van de handbalsport vergroot 
maar ook de branding van Limburg. 
 
Voor Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 is het ook van belang dat er door 
dit soort evenementen een duidelijke verbinding gelegd wordt tussen top- en 
breedtesport.  Zo worden er rondom de topwedstrijden altijd side events 
georganiseerd met diverse activiteiten t.b.v. handbalstimulering. Hierbij is ruime 
aandacht voorjeugdige handballers van de omliggende verenigingen, maar ook 
voor niet-handballers uit de scholen in de buurt van de sporthal.  

5.  Evenementen 
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Bij meerdaagse evenementen wordt in principe ook een handbalcongres 
georganiseerd.  
 
Evenementen waren al een belangrijk onderdeel van het bestaande Limburg 
Handbal plan dat eind 2016 afloopt. De doelstelling van het bestaande en 
meerjarige Handbal plan, was stijgen in niveau en aansluiting vinden bij de 
Europese "sub" top. Dit zal ook in het nieuwe beleidsplan vanaf 2017 een 
prominent onderdeel worden, want ambitie en daadkracht moeten we hebben in 
Limburg om samen vooruit te komen! 

 
Kwalitatief goede evenementen zorgen voor een goede exposure. Hierin wordt 
een belangrijke synergie beoogt tussen het Limburgse handbal, en de Provincie 
Limburg.  

 
Het Limburgse heren handbal staat in Nederland en de Benelux inmiddels op top 
niveau, maar de grens is bereikt. We moeten tegen de goede "sub" top in Europa 
gaan spelen om verder te stijgen in niveau. Sterker nog als we op het bestaande 
niveau blijven spelen, dan worden we uiteindelijk door andere partijen 
voorbijgestreefd, want stilstand is achteruitgang.  
 
Gedurende het seizoen 2014-2015 en 2015-2016 hebben beide Limburgse heren 
handbal teams, Bevo en de Lions, al kunnen spelen op Europees “sub” top 
niveau, en wel de EHF cup.  
Dit heeft zeker extra synergie gegeven die we beogen, met dank aan de 
prestatie van deze Limburgse clubs: 

 
- exposure van de provincie Limburg in Europees verband, in plaats 

van alleen de Benelux; 
- spelen tegen gerenommeerde Europese "sub" top teams, met als 

resultaat het heren tophandbal niveau verder te laten stijgen.  
 

Dit was duidelijk zichtbaar gedurende de laatste 6 wedstrijden van de EHF cup in 
2016, dat het niveau steeds beter werd van het Lions team. 
 
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0  heeft dan ook de ambitie om maximaal 
rendement te halen uit alle investeringen die door Provincie Limburg en 
Gemeenten in het verleden zijn gedaan. Echter zonder nieuwe investeringen in 
de handbalsport in Limburg gaan wij niet die uitgesproken ambities behalen!  
 
Deze investeringen door de Provincie Limburg en Gemeenten worden 
gefinancierd middels gemeenschapsgeld. In dit nieuwe handbalplan dienen deze 
investeringen SMART, doelmatig en efficiënt ingezet te worden in de regio.  
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“Investeren doe je op lange termijn, om dan te excelleren”  

 

Wij gaan als Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 focussen op kwalitatief 
goede evenementen met continuïteit en toegevoegde waarde voor het niveau 
van handballend Limburg. 
 
 

Activiteit 1. Interlands. 
 
Interlands spreken tot de verbeelding van menig handballer, oftewel dit is het 
summum van tophandbal. Uitkomen voor je eigen land, tijdens landen 
wedstrijden.  
Naast het aansprekende karakter voor jeugd en spelers, wordt er ook een 
internationaal visite kaartje afgegeven door Limburg en de Gemeente Sittard-
Geleen.  
Om dit in goede banen te leiden gaan we met het NHV samenwerken aan een 
constructieve meer jaren aanpak zodat we regelmatig deze top wedstrijden naar 
Limburg kunnen halen.  
 
 

Activiteit 2. Limburgse handbaldagen. 
 
Ook de Limburgse Handbal Dagen, een jaarlijks terugkerend internationaal 
evenement, zorgt voor internationale exposure en internationale tegenstanders 
van buiten de Benelux.  
Hierbij dient de aandacht meer en meer uit te gaan naar een goede mix van 
internationale tegenstanders waarin ook de gerenommeerde Europese "sub" top 
vertegenwoordigd is. 
Naast het aansprekende karakter voor jeugd en spelers, wordt er ook een 
internationaal visite kaartje afgegeven door de provincie Limburg en de 
Gemeente Sittard-Geleen. 
Om dit in goede banen te leiden gaan we met de LHD organisatie werken aan 
een constructieve meer jaren aanpak zodat we kwaliteit en niveau kunnen 
borgen voor de toekomst.  
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Activiteit 3. Internationale jeugdtoernooien. 
 

Doelstelling is om 
hoogwaardige internationale 
jeugdtoernooien te 
organiseren, verdeeld over 
heel Limburg en voor alle 
leeftijdscategorieën. Dit zullen 
complementair evenementen 
zijn aan de LHD maar nu 
gericht op A en B-jeugd 

  
De doelstelling ligt er om in de 
eerstvolgende 3 jaar samen 

met de ondersteunende instanties volwaardige evenementen voor heren en 
dames in Limburg neer te zetten.. 

 
Geheel in lijn met het senioren-evenement zijn er telkens tenminste twee 
deelnemende Limburgse teams.  

 
Evenementen in zijn geheel vormen een hele belangrijke exposure voor de 
instroom en kwaliteitsbevordering van het handbal in zijn totaliteit. Door 
jongeren middels evenementen met handbal in contact te laten komen, kunnen 
we potentieel talent voor "top" handbal geïnteresseerd krijgen en zorgen voor de 
broodnodige nieuwe instroom van jongens.  Zij zijn met 25% mannelijke spelers 
tegenover 75% vrouwelijke spelers flink in de minderheid.  
 
“De jeugd heeft tenslotte de toekomst van Limburg Handbal in handen!”  

 
Zoals beschreven zijn evenementen belangrijk voor de ontwikkeling van de 
handbalsport, en de Europese signatuur die de Provincie Limburg kan afgeven 
aan deze evenementen.  
Om dit op een hoger plan te tillen en onze ambitie waar te maken, dienen wij 
een extra investering in de evenementen te maken om dit te bereiken.  

 
 

Voorwaarden waaraan een evenement zou moeten voldoen 
 
Evenementen georganiseerd met medewerking van Stichting Platform Limburg 
Handbal 2.0  moeten voldoen aan concrete eisen en duidelijke doelstellingen.  
Hiermee borgen wij de kwaliteit, financiële kaders en exposure.  
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Deze SMART doelstellingen voor evenementen zijn: 
 

o Het dient een uniek evenement te zijn, wat bijdraagt aan de exposure van de 
Limburg, lokale regio en gemeenschap. 

 
o De continuïteit dient geborgd te zijn voor de toekomst van het evenement. 

 
o Als het een internationaal evenement is, dient er minimaal 40% 

gerenommeerde Europese "sub" top vertegenwoordigd zijn met een top 10 
stand in het voorafgaande handbal seizoen van de aanvraag. (Toon duidelijk 
aan welke ploegen er komen, middels schriftelijk akkoord per ploeg, en toon 
het niveau aan. Denk aan niveau indeling per land, divisie / liga waarin de 
club speelt, en stand in de competitie van het handbal seizoen voorafgaand 
aan het evenement) 

o De kwaliteit van dit evenement dient vanaf plan t/m eind evaluatie geborgd 
en beschreven te zijn. 

 
o Er dient een duidelijk branding plan aangeleverd te worden (marketing & 

communicatie, oftewel hoe gaat men dit ten gelde maken en onder de 
aandacht brengen aan sponsoren en bezoekers?  
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Organisatie in Limburg 
 
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 is ontstaan vanuit de 
Samenwerkingsovereenkomst Ambitie “Limburg de handbalprovincie van 
Nederland 2010” 1)  Dit platform dat er op is gericht is de handbalsport in 
Limburg te versterken werkt nu volgens de werkwijze die de Provincie wenst bij 
de uitvoering van haar beleid. Dit houdt onder andere in dat alle handbal 
gerelateerde aanvragen via Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 dienen te 
verlopen. Topsport Limburg en het Huis voor de Sport ondersteunen waar 
mogelijk Stichting Platform Limburg Handbal 2.0. De Provincie blijft op afstand. 

Limburg Sport is in deze een strategisch advies centrum ten behoeve van 
Limburg maar ook voor de platforms. Dit advies centrum bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, Topsport Limburg en Huis voor de 
Sport 

Het bestuur van Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 bestaat uit een 6-tal 
personen, eenieder met zijn specifiek deelgebied. 

 

 

Plan van aanpak 
 

Om inzicht te krijgen in wat er binnen de verenigingen leeft participeren wij in 
de door de verenigingen zelf georganiseerde en door het NHV gefaciliteerde 
regio-clusterbijeenkomsten in Limburg.  
 
Het NHV heeft Limburg in drie clusters verdeeld, te weten Noord, Midden en 
Zuid. Deze clusters komen 2 à 4 keer jaar bij elkaar om de lopende problemen 
te bespreken. Nadat wij minstens een keer per cluster deze hebben bijgewoond 
is onze conclusie dat dit waardevolle bijeenkomsten zijn, waarbij vooral lokale 
problemen worden besproken. Geconstateerd is dat er een groot verschil is in 
probleemstelling en benadering tussen de diverse clusters, er wordt weinig 
gedaan aan probleemoplossing en er bijna niet over structurele problemen 
wordt gesproken. 
  
Deze wetenschap heeft ons doen besluiten om naast deze clusters een 
provinciale Denktank in het leven te roepen die onder onze voorzitterschap zal 

6.  Organisatiestructuur en werkwijze 
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functioneren en waarin vertegenwoordigers uit de drie clusters van de 
Limburgse breedtesportverenigingen, een vertegenwoordiger van het NHV en 
met medewerking van het Huis voor de Sport Limburg zullen participeren.  
 
In deze werkgroep gaan we gemeenschappelijke problemen definiëren en gaan 
een of meerdere werkgroepen trachten deze problemen op te lossen. Waarbij 
gekeken gaat worden of hierbij de hulp van de Universiteit of Hogescholen kan 
worden ingeroepen en er mogelijk een studieproject uit kan voortvloeien. 
 
Deze aanpak gaat hopelijk leiden tot modellen die het mogelijk zullen maken 
om soortgelijke problemen  met behulp van de op deze manier ontstane 
draaiboeken aan te pakken. Ook zal er oog moeten zijn voor innovatieve 
activiteiten. 

 

Wij gaan werken volgens een plan dat tot stand komt samen met  de Limburgse 
handbalwereld. 

 

Om een beeld te kunnen krijgen van heersende problematieken zijn er de 
navolgende bronnen: 

 

§ Clusterbijeenkomsten 

 

§ Periodieke bijeenkomsten met de (top)sport verenigingen. 

 

§ Periodieke bijeenkomsten met het NHV 

 

§ Periodieke bijeenkomsten met betrokken gemeenten 

 

§ Het bijwonen van bestuursvergaderingen van handbalverenigingen 

 

§ Periodiek overleg met Topsport Limburg, Huis voor de Sport en Limburg 
Sport. 

 

§ Handbal Denktank 
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Om de genoemde doelstelling te kunnen verwezenlijken gaan wij een 
Sporttakcoördinator in dienst nemen per 1 januari 2017. Deze sporttak 
coördinator  moet een verbinder zijn tussen diverse partijen en organisaties 
rond de uitvoering van de handbalvisie en het werkplan. Hij legt verantwoording 
af aan het bestuur van Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 
 
Taken die de sporttakcoördinator  in 2017 – 2020 zal gaan oppakken zijn: 
• Het aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen van Stichting Platform 

Limburg Handbal 2.0  
• Voeren van regie op en voorzitten van de diverse bijeenkomsten.  
• Sturing geven aan de Denktank 
• Optimaliseren van het draagvlak voor de Stichting Platform Limburg Handbal 

2.0 
• Deelnemen aan het strategisch en bestuurlijk overleg met Limburg Sport 
• Coördinatie en sturing van ons beleid 
• Het verbinden van alle voor de Limburgs handbalwereld relevante factoren en 

partijen 
• Promotie van de handbalsport in Limburg 
• Behandelen van subsidie aanvragen 

 
 

Jaarplan 
 
Ons kalenderjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december. Er wordt op jaarbasis 
een werkplan opgesteld, afgeleid van de visie maar ook gebaseerd op de 
informatie verkregen vanuit het veld. Dit werkplan wordt afgestemd met het 
NHV, de Limburgse handbalverenigingen en vervolgens besproken met Limburg 
Sport. 

Om de voortgang te toetsen worden er jaarlijks minimaal 2 bijeenkomsten 
georganiseerd met Limburg Sport. 

 
De lopende activiteiten zullen worden gepresenteerd tijdens deze bijeenkomsten m 
en zullen geëvalueerd worden. 

 
Ø De Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 wordt gedragen door de diverse 

stakeholders (verenigingen, evenementen, overheden, bond(en), Huis voor de 
Sport Limburg en Topsport Limburg), ieder op zijn/ haar niveau en binnen de 
eigen mogelijkheden. Zo levert ieder binnen de context van het gezamenlijk 
vastgestelde beleid en jaarplan een actieve bijdrage aan de groei van de 
handbalsport in Limburg. 
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Financieel 
 
Op 10 februari 2016 zijn de statuten van de Stichting Limburg Handbal middels 
notariële akte gewijzigd en is tevens de naam gewijzigd in Stichting Platform 
Limburg Handbal 2.0. De Stichting is als rechtspersoon onder nummer 
41072537 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Voor haar in- en uitgaande geldstromen maakt de stichting gebruik van een 
bankrekening bij de ING onder nummer NL60 INGB 0651 74940 09. 
Gemachtigden op deze rekening zijn de voorzitter en de penningmeester van de 
stichting. In principe worden geen kasgelden aangehouden. 
De stichting is verplicht tot het voeren van een financiële administratie. Dit 
betekent onder meer de verplichting tot het jaarlijks opstellen van een 
financiële verantwoording. Binnen de stichting is de penningmeester 
verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie.  
De financiële administratie vormt de basis voor de financiële verantwoording 
van het bestuur. De financiële administratie is hét instrument om de inkomsten 
en uitgaven van een sportvereniging te beheersen.  
Volgens wettelijke bepalingen moeten alle boeken, bescheiden en 
gegevensdragers gerelateerd aan de financiële administratie en de financiële 
verantwoording zeven jaar worden bewaard.   
Het is van belang de middelen van de stichting zodanig aan te wenden dat de 
doelstellingen worden gerealiseerd. Hiervoor maakt het bestuur beleid op de 
korte en lange termijn. Financiële beheersing begint dan ook bij het financieel 
vertalen van het strategische en operationele beleid.  
 
 
Strategisch 
 
Het beleid vertalen in korte- en lange termijnbegrotingen. Denk hierbij aan het 
toekennen van middelen aan de verschillende doelgroepen: breedtesport, 
talentontwikkeling en evenementen. 
 
 
Operationeel 
 

• Zorg dragen voor een inzichtelijke financiële administratie.                                                                                         
• Waarborgen dat inkomsten tijdig en volledig worden ontvangen.                                                    
• Controle op de juistheid van ontvangen facturen en de betaling daarvan.                                                    
• Controle op de aanwending van de toegewezen middelen aan de 

verschillende doelgroepen.                                                                                                        
• Voldoen aan relevante wet- en regelgeving.  
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De begroting is de financiële vertaalslag van het beleid. De belangrijkste functie 
van de begroting is het inzichtelijk maken hoe de uitkomsten van het beleid van 
het bestuur in financieel opzicht worden vertaald. De begroting laat zien op 
welke wijze de gestelde doelen van het bestuur financieel verwezenlijkt kunnen 
worden. Na goedkeuring is de begroting een mandaat aan het bestuur om de 
activiteiten zoals gepland en begroot uit te voeren en te zorgen dat de 
inkomsten ontvangen worden en de kosten binnen de begroting blijven. Bij 
bestedingen gedurende het jaar dient de penningmeester de begroting als norm 
te hanteren, en dreigende overschrijdingen moet hij melden aan het bestuur. 
De begroting wordt door de penningmeester opgesteld aan de hand van het 
door het bestuur geformuleerde beleid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot het vorenstaande zijn in het document “Handreiking 
administratie en financiën”, opgesteld in januari 2016 6)  bijgevoegd, een aantal 
zaken inhoudelijk beschreven. 

 
In de procedure “aanvraag subsidies” van 25 april 2016 7) is de werkwijze en 
administratieve afwikkeling van de subsidieverzoeken beschreven.  
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Er wordt op jaarbasis een werkplan ontwikkeld dat bijdraagt aan de 
doelstellingen van deze visie en past binnen het subsidiekader van de Provincie 
Limburg en het beleid van het NHV. 
Dit concept werkplan zal eerst besproken worden met Limburg Sport. Hierin 
vormen Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg en de Provincie 
Limburg een strategisch centrum met als voornaamste opdracht om een 
vernieuwende en duurzame sportinfrastructuur te krijgen en houden. Ook 
nieuwe ontwikkelingen over bijvoorbeeld accommodaties en evenementen 
worden binnen Limburg Sport besproken. 
Vervolgens dient de Platform Limburg Handbal 2.0  jaarlijks dit werkplan in bij 
de Stakeholders.   

Jaarlijks zullen er minimaal 2 BO bijeenkomsten georganiseerd met de Deputé 
van Sport. Ook zullen jaarlijks alle Limburgse handbalactiviteiten geëvalueerd en 
gepresenteerd.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7.  Plan van aanpak 2017 - 2020 
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Het organiseren van het Platform Limburg Handbal 2.0 en het inpassen van dit 
platform binnen de bestaande handbalstructuur. 
 
Het inrichten van een website waarin de bedoelingen van het platform duidelijk 
worden weergegeven gekoppeld hieraan zijn periodiek verstuurde 
nieuwsbrieven naar de Limburgse verenigingen en de stakeholders 
 
Vervolg geven aan de tot nu toe ontplooide activiteiten m.b.t. de breedtesport, 
evenementen en talentontwikkeling. 
 
Zich voorstellen aan de stakeholders en samen met hen een handbalvisie voor 
Limburg te ontwikkelen 
 
Uitvoering geven aan de visie waaraan een platform volgens de Provincie 
Limburg moet voldoen 
 
Een begroting opstellen voor de uit te voeren handbalactiviteiten in de periode 
2017 – 2020. 
 
Periodieke terugkoppeling naar de diverse Stakeholders 
 
Het opstellen van een visie 2017 - 2020  
 
Het evalueren van ons functioneren in het jaar 2016 

 
 

 
 

 
  

8.  Doelstellingen  2016 
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Referenties: 

 
1) Provincie	Limburg,	Samenwerkingsovereenkomst		Ambitie	“Limburg	de	handbalprovincie	van	

Nederland”,	2010	
2) Provincie	Limburg,	Uitvoeringsprogramma	Sport	2015-2017	“Sportend	Limburg	bereikt	meer!”,	2015.		
3) Wolfs	/	Knops	Notarissen,	Statutenwijziging	Stichting	Limburg	Handbal,	2016	
4) NHV,	Beleid	NHV	Talentontwikkeling	2016-2020,	versie	0516,	2016	
5) NHV,	Concept	Meerjarenbeleidplan	2016-2020,	2016	
6) Platform	Limburg	Handbal	2.0,		Handreiking	administratie	en	financiën,	2016	
7) 	Platform	Limburg	Handbal	2.0,		Aanvraag	Subsidies,	2016	
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Bijlage	1.	
Overzicht	Limburgse	handbalverenigingen	

	
	
	

 
Beek 
Handbalclub BFC 

Blerick 
Handbalvereniging Blerick 

Bocholtz 
Handbalvereniging Olympia 

Born 
Handbalvereniging Born 

Brunssum 
Handbalvereniging Brunssum 

Eys 
Handbalvereniging Esia 

Geleen 
Handbalvereniging V&L 

Gulpen & Mechelen 
Handbalvereniging MenG OPTIMO 

Heibloem 
Handbalvereniging SVVH 

Heythuysen 
Handbalvereniging VIOS 

Horst 
Handbalclub Wittenhorst 

Landgraaf 
Handbalvereniging BDC’90 

Leudal 
Handbalvereniging Leudal 

Maasbree 
Handbalvereniging BSAC 

Maasgouw 
Handbalvereniging Maasgouw 

Margraten 
Handbalvereniging Margraten 

 
Nuth 
Handbalvereniging Minor 

Oirsbeek 
Handbalvereniging Zwart Wit 

Ospel 
Handbalclub Ospel 

Panningen 
Targos Bevo HC 

Posterholt 
Handbalvereniging Posterholt 

Reuver 
Handbalvereniging Hercules 81 

Roermond 
Handbalvereniging Swift2000 

Sittard 
Handbalvereniging Sittardia 

Sittard-Geleen 
OCI Nitrogen-LIONS 

Stein 
Handbalvereniging Esc’90 

Susteren 
Handbalvereniging NOAV 

Swalmen 
Handbalvereniging Swalmen 

Tegelen 
Handbalvereniging Eksplosion ’71 

Valkenburg 
Handbalvereniging Iason 

Venlo 
Handbal Venlo 

Venray 
Handbalvereniging Manual 
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Meerssen 
Handbalvereniging Marsna 

Munstergeleen 
Handbalvereniging SVM 

Nederweert 
Handbalvereniging Merefeldia 
 

Vilt 
Handbalvereniging Vilt/Be-Quick 

Voerendaal 
Handbalverenging Gemini 

Weert 
Handbalvereniging Rapiditas 

Wijnandsrade 
Handbalvereniging Wijnandia 
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Bijlage	2.	
Overzicht	mogelijke	handbal	gerelateerde	activiteiten	

	

 

activiteit toelichting
Scheidrechter	cursus
		Verenigingscheidsrechter
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		Bondsscheidsrechter
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		Coaching	nieuwe	scheidrechters aantal	invullen
Trainer	cursus
		HT1
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		HT2
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		HT3
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		HT4
					seizoen	2016-2017 aantal	cursisten	invullen	
					seizoen	2017-2018 aantal	cursisten	invullen	
		beschikbaarheid	hal Eigen	hal	beschikbaar	ja/nee
		financiële	ondersteuning noodzakelijk	ja/nee
Ledenwerving
		Schooltoernooi
					aantal	scholen aantal		
					aantal	klassen aantal
					voorbereidende	lessen noodzakelijk	ja/nee
					financiële	ondersteuning noodzakelijk	ja/nee
		Clinic
					aantal	kinderen
							eigen	leden aantal
							potentiële	leden aantal
					externe	begeleiders noodzakelijk	ja/nee
					beschikbaarheid	hal Eigen	hal	beschikbaar	ja/nee
					externe	voorbeeldspelers	gewenst ja/nee
					financiële	ondersteuning noodzakelijk	ja/nee
		Vervoer	vanuit	ander	dorpen
				gewenst ja/nee
				financiële	ondersteuning noodzakelijk	ja/nee
Uitrollen	beachhandbal
				realiseren	veld ja/nee
				organiseren	clinic ja/nee


