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Inleiding
Het Sporttakplatform Limburg Handbal 2.0 - algemeen
De Provincie Limburg heeft handbal, een sport die een lange traditie heeft in Limburg, in de afgelopen
coalitieperioden als kernsport gekwalificeerd en draagt daarmee de ambitie uit om de handbalsport financieel
en organisatorisch te ondersteunen. De ervaring heeft aangetoond dat er binnen de Limburgse
handbalwereld een grote behoefte bestaat aan deze ondersteuning om verbinding, structuur en
transparantie uit te bouwen.
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 (LH2.0) verzorgt namens de Provincie de rol van katalysator van
deze ondersteuning voor het opstarten van een samenwerking tussen breedtesport, talentontwikkeling,
topsport en evenementen. Sinds de oprichting van het sporttakplatform in 2016 werkt LH2.0 bestuurlijk
samen met de Provincie Limburg, NHV, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg en met moeite, de
bij de handbalsport betrokken Limburgse gemeenten.
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 anno 2018
De aanwezigheid van een Sporttakcoördinator binnen onze organisatie werpt inmiddels duidelijk herkenbaar
zijn vruchten af. Er is een constant aanspreekpunt gecreëerd voor de Limburgse handbalwereld. De
bestuurlijke samenwerking en de betrokkenheid bij de uitvoering van bestaande en nieuwe initiatieven is
versterkt. Daarnaast worden er op een projectmatige manier verbetertrajecten aangezet in goede
samenwerking
met
organisaties
in
het
veld,
zijnde
verenigingen,
handbalscholen,
sportstimuleringsorganisaties, onderwijs en niet te vergeten het NHV.
Met het “Talentenplan Limburg Handbal 2024”, dat in 2018 geïnitieerd is, is de horizon op het jaar 2024
gezet en worden diverse initiatieven beschreven en onderbouwd. Het project moet de verbinding tussen
breedtesport en talentontwikkeling versterken. De essentie van dit plan is erop gericht om de handbalscholen
in de regio en het ondersteunen van omringende handbalverenigingen sterker te positioneren door het
aanbieden van aanvullende programma’s op de gebieden ‘acquisitie, communicatie en organisatie’.
Ambitie Platform Limburg Handbal 2.0 voor 2019 en doorkijk naar volgende jaren
In het jaar 2019 wordt de ingezette lijn van 2018 voortgezet. Het werkplan 2019 is gebaseerd op onze
eerder geschreven VISIE 2017-2020 en houdt rekening met de nota’s “Uitgangspuntennotitie
Sporttakplatforms” en het “Uitvoeringsprogramma Sport 2018-2019” van de Provincie Limburg.
De focus zal in 2019 liggen op een aantal projecten binnen diverse deelgebieden, altijd rekening houdend
met de ontwikkelingen in gang gezet door het NHV en de signalen vanuit het Limburgs handbalveld:
Breedtesport

Schoolhandbal met zaalhandbal en goalcha (street handball)
Beach handball
Convenant Talentenplan Limburg Handbal 2024
Imagebuilding en de gemeenschap Limburg Handbal 2024

Talentidentificatie
&
Talentontwikkeling

Voorbereidingsprogramma RTC (13-14 jr)
RTC Handbal Limburg (15-16 jr)
Talent-PLUS programma Limburg Handbal (16-19 jr)
De aanwezigheid van een handbalacademie in Papendal
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Evenementen

Limburg Handbal Experience – handbalevenementen van de toekomst
Limburg profileren als herenhandbal-provincie van Nederland – interlands en
breedtesport

Breedtesport
In de regio’s Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg worden door de handbalscholen in samenwerking
met de Topsportverenigingen LIONS, BEVO, V&L en Handbal Venlo, Limburg Handbal 2.0 en NHV,
programma’s aangeboden om de verenigingen te versterken. De verenigingen committeren zich van hun
kant aan een Convenant Limburg Handbal 2024, waarin samenwerking met de genoemde partijen voor de
komende jaren centraal staat. Train-The-Trainer, clinics, trainers- en scheidsrechtersopleidingen, regionale
keeperstrainingen, extra aandacht voor het jongenshandbal als gevolg van terugloop in ledenaantal en
communicatie worden gezamenlijk opgezet.
Het is de ambitie van het Platform Limburg Handbal 2.0 om het handbal in de provincie Limburg uit te laten
groeien tot een sterke gemeenschap, waarin naast handbal middels specifieke projecten voor verenigingen
en scholen ook aandacht gegeven wordt aan preventieve gezondheid en een bijdrage te leveren aan de
Algemene Beweegnormen van het Kind specifiek op het gebied van ‘werpen en vangen, mikken en treffen’.
Daarnaast kan de handbalgemeenschap verbonden worden met maatschappelijke projecten van Huis voor
de Sport Limburg zoals JOGG, Team: Fit, Athletic Skills Model, Aangepast Sporten en Open Club.
Voortvloeiend uit het groeimodel voor handbal in Limburg zijn naast de beschreven projecten voor 2019 in
de subsidieaanvraag tevens de in werkplan 2018 benoemde mogelijkheden voor een Financiële Bijdrage
door Limburg Handbal opgenomen, te weten:
-

Faciliteren van NHV-clusterbijeenkomsten
Handbalclinics door topsportverenigingen voor breedtesportverenigingen
Aanschaf van handbal specifieke materialen
Ondersteunen van trainersopleidingen
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PROJECTEN BREEDTESPORT PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0
Schoolhandbal
- zaalhandbal
- streethandball
- goalcha

In samenwerking met NHV, Limburgse (top)handbalverenigingen, gemeentelijke
sportstimuleringsorganisaties en sportopleidingen (CIOS-leer/werk) worden vanaf
seizoen 2018-2019 schoolprogramma’s aangeboden aan kinderen van basisscholen.
Het programma bevat zaalhandbal en goalcha, dat zowel aan basisscholen als naschools
wordt aangeboden. Daarnaast zullen in samenwerking met de verenigingen, het CIOS
en het NHV gemeentelijke schoolhandbaltoernooien georganiseerd worden, die
uiteindelijk resulteren in een Limburgse finale waarvan de winnaar zal doorstromen naar
de landelijke finale.
LH2.0 heeft het streven om in het startjaar van dit project in minimaal 5 gemeenten een
programma voor schoolhandbal aan te bieden met als randvoorwaarde, dat de lokale
handbalverenigingen hieraan mede invulling willen geven.

Beach Handball

Convenant
“Talentenplan Limburg
Handbal 2024”

Beach handball is in opkomst en wordt nationaal alsook internationaal als een goede
aanvulling gezien op het zaalhandbal. Deze discipline zal mogelijk in de toekomst een
Olympische sport worden. LH2.0 wil deze ontwikkeling graag volgen en steunt het
initiatief van NHV om met de clubs, die de faciliteiten beschikbaar hebben om in de
zomermaanden naaste de prestatieve Beach tour een recreatieve Beach competitie te
organiseren. Provincie Limburg is door het NHV hiervoor als pilotprovincie gekozen.
Handbal is in ontwikkeling en hierbij is nauwe samenwerking tussen clubs onderling van
groot belang. In de vorm van themabijeenkomsten, georganiseerd door LH2.0 in
samenwerking met de handbalscholen en topsportverenigingen worden de belangrijkste
knelpunten opgepakt. De samenwerking wordt geformaliseerd in het Convenant
‘Talentenplan Limburg Handbal 2024’, dat door deelnemende partijen ondertekend
wordt.
De volgende onderwerpen zijn benoemd en worden in seizoen 2018-2019 op projectbasis
opgepakt samen met en voor de handbalverenigingen:
-

Train-the-trainer, clinics en begeleiding van trainers bij de vereniging
Regionale trainersopleidingen
Regionale scheidsrechtersopleidingen
Regionale keeperstrainingen
Versterken jongenshandbal
Verbinden communicatie en creëren van een handbalgemeenschap

Daar waar mogelijk worden de themabijeenkomsten gekoppeld aan handbalevents,
zodat tophandbal en breedtesportactiviteiten elkaar kunnen versterken.

Gemeenschap
Limburg Handbal

Het is de ambitie om LH2.0 uit te laten groeien tot een sterke provinciale
handbalgemeenschap, waarin naast handbal specifieke projecten voor verenigingen en
scholen ook aandacht gegeven wordt aan preventieve gezondheid en de bijdrage van de
handbalsport aan de Algemene Beweegnormen van het Kind op het gebied van ‘werpen
en vangen, mikken en treffen’. Het doel is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen
door inzet van deze handbalspecifieke projecten.
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Handbal in de
maatschappij

Co-Financiers in geld en
natura

De handbalgemeenschap wordt waar mogelijk verbonden met maatschappelijke
projecten van Huis voor de Sport Limburg zoals JOGG, Team: Fit, Athletic Skills Model,
Aangepast Sporten en Open Club.

•
•
•
•
•
•

LH2.0
Huis voor de Sport Limburg
Limburgse (handbal)gemeenten
Limburgse (top)handbalverenigingen
Limburgse handbalscholen
NHV – afdeling breedtesport
Sportopleidingen

Bij de toekenning van een financiële bijdrage aan een breedtesport activiteit wordt door
Platform Limburg Handbal 2.0 de voorwaarde gesteld van 50% co-financiering.
Deze voorwaarde staat als zodanig vermeld in het iaanvraagformulier zoals die te
vinden is op onze website www.limburghandbal.nl
Samenwerkingspartners
breedtesport

•
•
•
•
•
•

Limburgse (top)handbalverenigingen
Limburgse handbalscholen
Gemeentelijke Sport Stimulerings Organisaties
Sportopleidingen
Huis voor de Sport Limburg
NHV

Doel 2019

•

Schoolhandbalproject bij scholen/ naschools in minimaal 5 Limburgse gemeenten
voor zaalhandbal en goalcha (street handball)
Start van recreatieve Beach handbal competitie in Limburg als pilot voor NHV
Drie
themabijeenkomsten
per regio
met
als doel
om de volgende
breedtesportprojecten met de verenigingen te organiseren:
Train-the-trainer, clinics en begeleiding van trainers bij de vereniging
Regionale trainersopleidingen
Regionale scheidsrechtersopleidingen
Regionale keeperstrainingen
Versterken jongenshandbal
Verbinden communicatie en creëren handbalgemeenschap

•
•
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OVERVIEW BREEDTESPORT 2019
Inspanningsverplichting Platform Limburg Handbal 2.0

Reguliere
Financiële Bijdragen

Maximaal presenteren van de mogelijkheden voor een financiële bijdrage ter
ondersteuning van de handbalsport:
-

Faciliteren van NHV-clusterbijeenkomsten
Themabijeenkomsten
Handbalclinics door topsportverenigingen
Aanschaf van handbal specifieke materialen
Ondersteunen van trainersopleidingen

Schoolhandbal
- zaalhandbal
- street handball
- goalcha

De Limburgse SSO’s en scholen worden jaarlijks uitgenodigd om mee te doen aan het
Limburgs schoolhandbalprogramma. Het doel is om met minimaal 5 gemeenten nemen
deel aan het schoolhandbalprogramma 2018-2019, met een groeiend aantal in het
seizoen 2019-2020.

Beach Handball
Competitie Limburg

De 34 Limburgse handbalverenigingen worden uitgenodigd voor de Open Beach Tour
Limburg, de recreatieve Beach handbal competitie, georganiseerd door clubs i.s.m.
NHV.

Convenant “Talentenplan
Limburg Handbal 2024”

Bij minimaal 3 handbalevenementen worden de verenigingen uitgenodigd voor
handbalclinics en themabijeenkomsten.
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Talent-identificatie en talentontwikkeling
In 2019 worden de 3 deelprojecten voor talentontwikkeling geconsolideerd en uitgebouwd. Bottum-up
wordt aan de Limburgse handbaltalenten jaarlijks een begeleidingsprogramma aangeboden in lijn met de
geldende leerlijnen van NOC*NSF. De NHV-visie vastgelegd in de nota ‘De weg van het Nederlandse
Handbaltalent’ wordt in samenwerking met de (top)handbalverenigingen geïmplementeerd, zodat het
talent naast het programma bij de handbalclub een optimaal en individueel programma kan volgen. Dit
aanvullende en benodigde programma betreft de fysieke en mentale training en begeleiding in voeding:
-

11/ 16 jaar bij Handbalscholen
14/ 16 jaar bij RTC Handbal Limburg

-

16/ 19 jaar bij Topsportverenigingen

Talentidentificatie en bevestiging via ‘Voorbereiding RTC’
Talentontwikkeling en mogelijk selectie voor Nationale
jeugdteams
Begeleidingsprogramma voor de talent-PLUS jongeren
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Projecten Talent-identificatie en talentontwikkeling
Voorbereidingsprogramma
RTC

In het voorbereidingsprogramma RTC worden geselecteerde regionale talenten door
de handbalscholen voorbereid op deelname en selectie voor een topsportprogramma.
Het voorbereidingsprogramma RTC wordt volledig gefaciliteerd door de Limburgse
handbalscholen. Volgens de visie van het NHV ligt voor het herkennen en selecteren
van handbaltalent een belangrijke taak bij de handbalscholen. De criteria voor
deelname aan een jaarlijkse scouting dag voor het RTC zijn verankerd in de 5 pijlers,
die afgestemd zijn op de leerlijnen van NOC*NSF. De ontwikkeling van het talent wordt
door handbalscholen en NHV gemonitord in het NHV Talent Volg Systeem (TVS). Het
talent krijgt van Topsport Limburg de regionale talentstatus.

RTC Handbal Limburg

Nadat we per 1 januari 2018 een RTC in Limburg opgestart hebben is de structuur
duidelijk, zie bijlage 4. Jaarlijks worden door NHV tijdens de landelijke scoutingdagen
in mei 24 talenten voor het volgende handbalseizoen geselecteerd. Deze talenten zijn
tevens potentiële kandidaten voor de Talents Selectie (Nederlands Team U16).
In Limburg wordt door de deelnemers aan het RTC gedurende 40 weken een
volwaardig trainingsprogramma van 3 trainingen per week aangeboden in
samenwerking met de LOOT-scholen in Sittard-Geleen en Venlo. Het programma
bevat 2 technische trainingen, 1 fysieke training en begeleiding op het gebied van
mentale training en voeding.
NHV kent aan de RTC-talenten een ‘Belofte’-status toe. Deze wordt ook bij Topsport
Limburg geregistreerd. De deelnemers aan het RTC-programma blijven lid bij de
handbalschool waarvan ze afkomstig zijn en betalen via die handbalschool een door
Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 verplichte eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt
vervolgens door Limburg Handbal overgeheveld naar de begroting voor het RTC.
Het RTC start met een nieuwe instroom per September 2019. In mei 2019 zijn de
talentscoutingsdagen die bepalen welke talenten de kans krijgen om in te stromen.
Uiteindelijk is in September dan bekend wie er uiteindelijk zal instromen in het RTC. In
verband met de privacywet hebben we met TSL afgesproken, dat wij als Stichting
Platform Limburg Handbal 2.0 geen namen zullen noemen maar dat zij de namen van
de talenten voor ons zullen beheren. TSL heeft namelijk met alle sportbonden een
afspraak gemaakt inzake de privacywet. Feit is, dat het doel ten alle tijden zal zijn om
het aantal beschikbare plaatsen maximaal in te vullen.
Limburg Handbal is in gesprek met het NHV om ervoor zorg te dragen dat het
beschikbare geld voor alle RTC’s gelijkmatig verdeeld wordt over de 7 nationale RTC’s.
Ter info: Het model van het RTC Handbal Limburg, gevestigd in Gemeente SittardGeleen, in combinatie met de Limburgse handbalscholen is inmiddels zodanig
geëvolueerd dat het NHV ons RTC landelijk als voorbeeld gesteld heeft voor de
andere RTC’s.
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Talent-PLUS programma
voor 16 tot 19 jarigen

Samen met Topsport Limburg is er een volwaardig Talent-PLUS programma
opgesteld om de Limburgse talenten de mogelijkheid te geven, als vervolg op het
RTC, in de leeftijd van 16 – 19 jaar zich verder te ontwikkelen en daardoor het
spelniveau van de Limburgse verenigingen in Limburg hoog te houden. Een en ander
hebben we uitvoerig toegelicht in een schrijven van 15 oktober 2018. Onze motivatie voor
het invoeren wordt breed gedragen binnen de handbalwereld en ook TSL is enthousiast over
dit programma.
Het TalentPLUS Programma is beschreven in bijlage 6 bij dit werkplan. Het programma is in
detail uitgewerkt in samenwerking met TSL, TEIC en de vier Limburgse topsportverenigingen
(voor de heren de Lions en Bevo en voor de dames V&L en HV Venlo). De deelnemers zullen
in principe afkomstig zijn vanuit het RTC maar zij-instroom van een talent behoort ook tot de
mogelijkheden.
Dit programma zal het voor de talenten mogelijk blijven maken om in aanmerking te
blijven komen voor een instroom in de nationale handbalacademie en uiteindelijk om een
kans te behouden om later alsnog uit te kunnen komen in een vertegenwoordigend nationaal
team. Daarnaast is het in het belang van het handbal in Limburg om een doorstroom
van goed opgeleide talenten naar de Limburgse topclubs te behouden en
voorbeelden te blijven creëren voor de handballende jeugd zoals Luc Steins een
typisch voorbeeld is Onze bijdrage in dit programma zal een coördinerende rol zijn
en daarnaast een financiële bijdrage om naast de specifieke handbaltrainingen de
talenten ook de mogelijkheid te geven zich fysiek, qua voeding en ook mentaal,
onmisbare elementen om op niveau te blijven presteren, te kunnen ontwikkelen.
Dit Talent-PLUS programma wordt in samenwerking met Topsport Limburg
gemonitord: uiteindelijk wil Limburg Handbal talenten steunen om in aanmerking te
komen voor de topsportverenigingen en leverancier zijn voor de Nationale ploegen.
Het programma is opgedeeld in een 3-jarige cyclus, waarin aan de onderkant continu
nieuwe talenten zullen instromen. Om te voorkomen, dat de Limburgse talenten
tussentijds Limburg verlaten, heeft LH2.0 een leerwerk-overeenkomst opgesteld, die
de talenten ondertekenen, alvorens aan het programma te kunnen deelnemen.

Co-financiers in geld en
natura

Samenwerkingspartners in
uitvoering

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

LH2.0
NHV
Handbalschool Zuid-Limburg en Handbalschool Noord- en Midden-Limburg
Deelnemers
Topsportverenigingen
NB: LH2.0 gaat proberen het Limburgs bedrijfsleven te interesseren voor dit
plan, hiertoe zullen in het seizoen 2018-2019 een aantal initiatieven worden
ontplooid

Topsport Limburg/ TEIC
Stichting Ecsplore Sittard-Geleen – Handbalschool Zuid-Limburg
Stichting OGVO Venlo – Handbalschool Noord- en Midden-Limburg
LOOT-scholen Trevianum, DaCapo, Den Hulster
Bouwens college in de gemeente Peel & Maas
NHV- RTC Handbal Limburg
Topsportverenigingen Lions, V&L, HV Venlo en Bevo
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Resultaat 2019

•

•
•

TalentPLUS Programma van 41 weken volgens de 5 pijlers voor
talentontwikkeling NHV in lijn met leerlijnen NOC*NSF voor landelijke, uit
Limburg afkomstige en regionale talenten van 16-19 jaar met talent-PLUS
status en spelend voor Limburgse topsportverenigingen
Trainingsprogramma van 41 weken voor RTC Handbal Limburg aanvullend aan
trainingsprogramma bij handbalscholen voor provinciale toptalenten met NHVbelofte status of regionale status in samenwerking met LOOT-scholen
Voorbereidingsprogramma RTC bij de handbalscholen voor provinciale talenten
met een status die via talentidentificatie en bevestiging bij de handbalscholen
geselecteerd zijn, bij voorkeur in samenwerking met LOOT-scholen
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OVERVIEW TALENT-IDENTIFICATIE EN ONTWIKKELING
LH2.0

Talent_PLUS begeleiding

Maximaal 40 toptalenten van 16-19 jaar

RTC Handbal Limburg

Maximaal 30 talenten van 15-16 jaar, inclusief TEIC-kosten

Voorbereiding RTC bij
Handbalscholen

Circa 200 potentiële Limburgse talenten in de leeftijd van 11 tot 16 jaar

10
PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0
W. www.limburghandbal.nl
A. Postbus 5061, 6130PB Sittard-Geleen

M. info@limburghandbal.nl
V. FINAL

Evenementen
Handbalevenementen zijn in ons plan de komende jaren van groot belang voor het versterken van het imago
en de gemeenschap van de handbalsport in Limburg.
Evenementen worden door LH2.0 onder andere gebruikt om de koppeling met de breedtesport en
talentontwikkeling onder de aandacht te brengen. Enerzijds wordt hierbij ingezet op de maatschappelijke
waarde van de sport voor de burger en anderzijds op de maatschappelijke bijdrage van het bedrijfsleven.
Daarnaast worden middels themabijeenkomsten de contacten met de handbalverenigingen versterkt.
Op dit vlak dienen zich veel kansen aan bij LH2.0. In overleg met de organisatoren worden bestaande
evenementen versterkt en nieuwe initiatieven gestart. Dit gebeurt in samenspraak met professionele
organisatoren van sport-events.
Evenementen

Interland(s) Team NL - heren
“Limburg Indoor” Intern Beach Hb Tournament
Limburg Cup
Peter Verjans Toernooi voor top B-jeugd
Glana Toernooi voor top A-jeugd

In Onderzoek

Final Four Bene-league
EK-jeugd U18 i.s.m. Duitsland
Handbal gala Limburg
Handbal Summer festival
Rolstoelhandbal toernooi
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Projecten Evenementen Limburg Handbal
Interland(s) Team
NL-heren WKkwalificatie 2020

Het NHV heeft uitgesproken de Provincie Limburg graag te steunen bij het initiatief om dé
herenhandbal-provincie van Nederland te blijven. Er is ook een convenant getekend door
De Gemeente Sittard-Geleen, het NHV en LH2.0 op dit gebied. Interessant in dit verband is
te weten dat momenteel de selectie van Nederlands herenteam voor de helft uit Limburgse
spelers bestaat en ook in de jeugdteams U21, U18 en U16 is het aandeel van Limburgse
talenten boven gemiddeld, Voorwaar een positie om te consolideren en het liefst uit te
bouwen
De mogelijke en meer dan waarschijnlijke kwalificatie van het Nederlands team voor het EK
in januari 2019 wordt door LH2.0 gebruikt om de Limburgse inbreng in het Nederlands
herenteam onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden in het kader van de interlands
die in Limburg gehouden worden clinics en side-events aangeboden voor de jeugdige
handballertjes.

Limburg Indoor
international Beach
handball tournament

Limburg Cup

Het NHV organiseert rond kerst 2018 voor het 2e jaar op rij een EHF Indoor Beach Handbal
Toernooi in Hoensbroek. De organisatie is aanzienlijk verbeterd en ook het deelnemersveld
is aanzienlijk versterkt en het is de intentie om dit toernooi in de komende jaren tot een
traditie te laten uitgroeien en uit te bouwen onder andere met een breedtesport toernooi.
In 2017 heeft HV BFC uit Beek het initiatief genomen om voor de Limburgse eredivisie- en
1e divisie teams dames en heren een voorbereidingstoernooi te organiseren in augustus. De
2e editie gespeeld in 2018 is zeer goed ontvangen binnen de handbalwereld en de
waardering voor het toernooi stijgt. Door de afwezigheid van Handbal Venlo en HV Vlug &
Lenig is de bezetting tijdens de 2e editie aangevuld met buitenlandse teams, hetgeen tijdens
de evaluatie besproken zal worden. Voor ons is in het belang van de handbalsport in Limburg
het meedoen van alle Limburgse team in de aangegeven doelgroep van essentieel belang
LH2.0 zal dit initiatief in ieder geval ook in 2019 ondersteunen. Indien de waardering in
2019 zo zal zijn als in 2018 zal de organisatie van dit toernooi gaan rouleren door de
Provincie Limburg. BEVO uit de gemeente Peel en Maas heeft al belangstelling getoond om
dit toernooi in 2020 in Panningen te willen houden

Peter Verjans
Toernooi voor Bjeugd

Co-financiers in geld en
natura

Het Peter Verjans Toernooi is al jaren een begrip in de (Internationale) handbalwereld. Het
is een hoogwaardig en goed georganiseerd internationaal B-jeugd toernooi voor jongens en
meisjes, dat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen plaatsvindt. LH2.0 blijft dit initiatief
steunen om B-jeugdtalenten een podium te bieden.

•
•

LH2.0
Gemeente Beek
NHV

Bij de toekenning van een financiële bijdrage aan een evenement wordt door
Platform Limburg Handbal 2.0 de voorwaarde gesteld van 50% co-financiering.
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Samenwerkingspartners
in uitvoering

Resultaat 2019

•
•
•
•
•

City Resort Sittard
NHV
Limburg Indoor Beach Hoensbroek
Handbalvereniging BFC in Beek
Professionele event-organisatoren

•
•

In 2019 worden de bestaande evenementen voortgezet.
Momenteel wordt de evenementenkalender voor 2019 aangevuld met mogelijke
nieuwe evenementen in samenwerking met professionele partijen.

Limburg Indoor International Beach Handball Tournament 2017
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