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Aanvraagformulier subsidie sport 
 

Naam aanvrager: Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 
  
Rechtsvorm: ¨ BV 
 ¨ NV 
 ¨ Maatschap 
 ¨ Vereniging 
 x Stichting 
 ¨ Gemeente 

Anders nl. _______ 
 

 

Is er sprake van een Limburgs belang? (Hiervan is slechts sprake als u een duidelijke relatie met 
Limburg heeft op basis van werkterrein en het project of de activiteiten grotendeels in Nederlands-
Limburg plaatsvinden.) 

x Ja ¨ Nee 

Is het de eerste keer dat er dit kalenderjaar voor dit (terugkerend) project of deze activiteit subsidie 
wordt verstrekt? 

¨ Ja X Nee 
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Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41072537 

Adres: Parijsboulevard 345 
 
Postcode  

 
6135 LJ 

 
Woonplaats: 

 
Sittard 

 
Website organisatie: 

 
www.limburghandbal.nl 

 
IBAN-nr. aanvrager: 

 
NL60 INGB 0651 7494 09 

 
Ten name van: 

 
Stichting Limburg Handbal 

 
Contactpersoon: 

 
Dhr. J.M.G. Eijkenboom 

 
Functie contactpersoon: 

 
Voorzitter 

 
Telefoon (overdag): 

 
06 528 889 28 

 
E-mail contactpersoon: 

 
joeijkenboom@limburghandbal.nl 

 
Projectnaam: 

 
Werkplan 2020 

 
Projectperiode:  

 
1 januari t/m 31 december 2020  

           

Wat is het gevraagde subsidiebedrag : EURO 269.273, -- (incl. Bijdrage van Gem Sittard-Geleen voor RTC) 
 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat ze de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 
2017 e.v. hebben gelezen,  
 
Handtekening:   Handtekening: 

 
    

Naam: 
J.M.G. EIJKENBOOM, 
Voorzitter 

 
Naam: 

P. BALTUS, 
Secretaris/Penningmeester 

Plaats: 
 
Sittard 

 
Plaats: 

 
Sittard 

Datum: 
 
31 oktober 2019 

 
Datum: 

 
31 oktober 2019 
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PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0 

WERKPLAN 2020 
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1 Inleiding 
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 sport 

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. 

                                                                                  

Met onze Sporttakcoördinator hebben we een constant en zichtbaar aanspreekpunt gecreëerd voor 

de Limburgse handbalwereld en het NHV. De bestuurlijke samenwerking en de betrokkenheid bij de 

uitvoering van bestaande en nieuwe initiatieven is  hierdoor duidelijk versterkt. Daarnaast worden er 

op een projectmatig manier verbetertrajecten aangezet in goede samenwerking met organisaties in 

het veld en onze partners.  

Voor breedtesport staan in 2020 wederom de aandachtsgebieden ‘acquisitie, communicatie en 

organisatie’ centraal. Handbalverenigingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal 

gezamenlijke projecten die gericht zijn op versterking individueel en op onderlinge samenwerking. 

Daarbij wordt ook de koppeling gelegd naar het aanbod van Huis voor de Sport Limburg.  

Met het “Talentenplan Limburg Handbal 2024”, geinitieerd in 2018, is de horizon op het jaar 2024 

gezet en wordt gebouwd aan een stevig fundament voor talentontwikkeling die nauw aansluit bij 

breedtesport. In dit plan staat de “Handbalschool Limburg” centraal. Dit is een organisatie, die 

onderling afgestemde en doorlopende programma’s voor spelers én clubs aanbiedt in vier Limburgse 

regio’s. Hierbij worden de regionale LOOT-scholen nauw betrokken.   
 

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 
(LH2.0) verzorgt namens de Provincie de 
rol van katalysator van deze onder- 
steuning voor het opstarten van een 
samenwerking tussen breedtesport, 
talentontwikkeling, topsport en 
evenementen. Sinds de oprichting van 
het sporttakplatform in 2016 werkt LH 
2.0 bestuurlijk samen met de Provincie 
Limburg, NHV, Huis voor de Sport 
Limburg, Topsport Limburg en met enkele 
bij de handbalsport betrokken Limburgse 
gemeenten. 
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Limburg Handbal onderzoekt met 

organisaties in het veld hoe 

handbalevenementen tot een ware 

“Handbal Experience” kunnen 

uitgroeien. Een sterke koppeling met 

breedtesport en goede inzet van media 

zijn een absolute voorwaarde. Het 

creëren van een handbalcommunity 

door actief beheer van social media, een 

up-to-date website, een aansprekende 

maandelijkse nieuwsbrief en het 

doelmatig inzetten van onze twee 

ambassadeurs, Luc Steins en Larissa Nusser heeft prioriteit. Voor het slagen van onze initiatieven is 

actief contact met de achterban van essentieel belang.   
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2 Werkplan 
 

2.1 Organisatie 
 

2.1.1 Rol van het platform 

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 (LH2.0) verzorgt namens de Provincie Limburg de rol van 

katalysator voor samenwerking tussen breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen. 

Sinds de oprichting van het sporttakplatform in 2016 werkt LH 2.0 bestuurlijk samen met de 

Provincie Limburg, NHV, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg en met enkele bij de 

handbalsport betrokken Limburgse gemeenten. 

Platform Limburg Handbal 2.0 heeft de ambitie 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 onder andere de Stichting Bijzonder in Bewegen en het Huis voor de 

Sport Limburg zoals JOGG, Team:Fit, Aangepast Sporten en Open Club. Ook zullen we een onderzoek 

starten middels het programma Dr. Krimp naar de bestuurlijke kracht van de Limburgse 

handbalverenigingen.  

 

Naast het ondersteunen van nieuwe initiatieven zijn in de subsidieaanvraag tevens mogelijkheden 

opgenomen voor het ondersteunen van: 

•  Faciliteren van NHV-clusterbijeenkomsten in de regio. 

•  Periodiek Themabijeenkomsten organiseren met de handbalvereniging als centraal doel 

•  Handbalclinics door topsportverenigingen voor breedtesportverenigingen die we onder de regie 

van handbal school Limburg zullen gaan uitvoeren  

•  Aanschaf van handbal specifieke materialen 

•  Ondersteunen van trainers- en scheidsrechtersopleidingen opleidingen 

•  Het centraal aanbieden van bovengenoemde opleidingen. 
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2.1.2 Doel van het platform 

De activiteiten van Platform Limburg Handbal zijn gericht op het realiseren van een optimale structuur 

en het leggen van verbindingen tussen initiatieven en partijen uit het veld, zodat verankering en groei 

van de handbalsport binnen Limburg geborgd wordt. De sport heeft in de basis veel mogelijkheden ter 

versterking van beweegdoelen van diverse doelgroepen en handbalverenigingen zijn als organisatie 

vaak sterk verankerd in de lokale samenleving. De handbalsport kan een actieve bijdrage leveren aan 

het realiseren van maatschappelijke doelen! 

 

Ook in 2020 zal de focus liggen op een aantal projecten binnen de drie deelgebieden, waarbij rekening 

gehouden wordt met de ontwikkelingen in gang gezet door het NHV en de signalen vanuit het Limburgs 

handbalveld: 

Breedtesport 

Handbalschool Limburg, de kapstok voor ondersteuning van clubs en talenten in de regio 

Schoolhandbal met zaalhandbal en goalcha (street handball) 

Beach handball 

Convenant ‘Talentenplan Limburg Handbal 2024’, Bijlage 1. 

Communicatieplatform voor de Limburgse handbal community 

Talentidentificatie en Talentontwikkeling 

Voorbereidingsprogramma RTC bij Limburgse handbalscholen – 13-14 jr 

RTC Handbal Limburg – 15-16 jr 

TalentPLUS-programma Limburg Handbal voor heren – 16-19 jr 

RTC-plus programma voor dames, geïnitieerd door het NHV – 16-21 jr 

Evenementen 

Limburg Handbal Experience met handbalevenementen en Limburgse derby’s 

Limburg profileren als dé herenhandbal-provincie van Nederland  

Breedtesport gekoppeld aan evenementen, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met het 

Limburgs bedrijfsleven wordt gezocht 
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2.1.3 Platform organisatie 

Platform Limburg Handbal werkt met een bestuur, bestaande uit zes personen en de 

Sporttakcoördinator voert het beleid uit. Maandelijks vindt een bestuursvergadering plaats en 

tussentijds voert het Dagelijks Bestuur samen met de STC-overleg over lopende zaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gewerkt met seizoen plannen voor de diverse projecten. Deze worden steeds afgestemd met 

de achterban en naar behoefte doorontwikkeld. Bij Huis voor de Sport Limburg worden shared services 

afgenomen ter ondersteuning van de organisatie van Limburg Handbal, zowel uitvoerend als facilitair. 

Topsport Limburg verzorgt advies over inzet van dienstverleners bij talentprogramma’s en 

ondersteuning van talenten en coaches.  

 

2.1.4 Draagvlak 

Uit de respons op het ingezette beleid in het jaar 2019 blijkt “het veld”  dit beleid te waarderen. De 

aandacht voor initiatieven neemt merkbaar toe. Om die reden is besloten om projecten uit het 

werkplan 2019 in het jaar 2020 een vervolg te geven en verder uit te breiden.  

 

Organisatie 

WWW.LIMBURGHANDBAL.NL

Voorzitter
Jo Eijkenboom

Bestuurslid
Rinus Jansen

Bestuurslid
Michael Hamers

Bestuurslid Frank 
v.d. Beucken

Bestuurslid Marij
Dings

STC Funktionaris
Margo Frissen

(0,6 FTE)

Sekr/Penningm.
Peter Baltus

Organogram LH2.0 



 

11 
Werkplan Limburg Handbal 2.0 2020              31-oct.-2019 

 

2.1.5 Sporttakplan 

Het werkplan 2020  gebaseerd op onze eerder geschreven VISIE 2017-2020, Bijlage 2. en houdt 

rekening met de ambitie van het nieuwe coalitieprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’. Echter, door het 

nog ontbreken van het nieuwe beleidskader Sport van de Provincie Limburg kunnen er verschillen 

ontstaan. Wij gaan mogelijke aandachtspunten uit dit beleidskader uiteraard bekijken en daar waar van 

toepassing invoegen. 

 

2.1.6 Begroting organisatie 

Voor de begroting Platform Limburg Handbal 2020 wordt verwezen naar bijlage 5 ‘Begroting 

Werkplan Platform Limburg Handbal 2020’.  Hierin zijn de begrote bedragen per onderdeel 

opgenomen. Deze worden daarom niet verder in dit werkplan vermeld.  
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3 Talentonwikkeling 
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3.1 Goedkeuring programma 

In 2020 worden 3 deelprojecten voor 

talentontwikkeling onderkend. Het betreft talent-

identificatie bij Handbalschool Limburg. Deze 

Handbalschool zal dienen als basis voor het 

verdere verloop van een handbalcarriere. 

Bottum-up wordt aan de Limburgse heren 

handbaltalenten die niet in aanmerking komen 

voor de handbal academie, een 

begeleidingsprogramma aangeboden in lijn met 

de geldende leerlijnen van NOC*NSF, TalentPLUS genaamd. De NHV-visie vastgelegd in de nota ‘De weg 

van het Nederlandse Handbaltalent’ is in samenwerking met de twee Limburgse 

(top)handbalverenigingen, te weten Bevo Hc en Lions 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 voor spelers van : 

 

11-16 jaar bij Handbalschool Limburg  Talentidentificatie via “Voorbereiding RTC” 

14-16 jaar bij RTC Handbal Limburg  Talentontwikkeling NHV en Nationale Jeugdteams 

16-19 jaar bij Talent PLUS Limburg  Begeleidingsprogramma voor heren met talentstatus 

16-19 jaar bij RTCplus NHV   Begeleidingsprogramma voor dames met talentstatus 
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3.1.1 Bondsprogramma voor talentontwikkeling & topsport 

Het RTC Handbal Limburg, gestart in januari 2018, neemt inmiddels een solide positie in de provinciale 

lijn voor talentontwikkeling en dient voor NHV als voorbeeld voor een goed functionerend RTC. De 

talenten ontwikkelen zich goed en zijn in beeld voor nationale Jeugdselecties in de zaal en op de beach. 

Binnen het RTC Handbal Limburg worden, onder verantwoordelijkheid van NHV, wekelijks door 24 

talenten twee technische trainingen en twee fysieke trainingen uitgevoerd. Het is een volwaardig 

programma dat recentelijk door NOC*NSF als zodanig gekwalificeerd is.  In de Bijlage 3. is de 

convocatie voor RTC Handbal Limburg – seizoen 2019-2020 opgenomen.  

 

3.1.2 Implementatie van  bondsprogramma 

Voor een beschrijving van het programma voor talentontwikkeling en topsport handbal in Limburg 

wordt verwezen naar Bijlage 4 “RTC Handbal Limburg”.  

 

3.1.3 Detailinformatie RTC Handbal Limburg 

In de convocatie RTC Limburg van NHV zijn de gevraagde onderwerpen sporters, coaches en trainers, 

wedstrijden en competities, specialistische begeleiding en trainingssituatie beschreven.  

Handbalschool Limburg

ClinicsTrain de trainer

RTC 

Vrije instroom
handballers    

U-12  

U-16 HBS 

U-19 Talentplus … met Bevo hc, HV 
Venlo, Lions & V&L

Handbalschool
Zuid Limburg

+ dependance

Handbalschool
Noord Limburg 
+ dependance

Regio trainingen
Regio trainingen

Limb. 
verenigingen… met NHV
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3.1.4 Begroting Talentontwikkeling 

Voor de begroting RTC Handbal Limburg 2020 wordt verwezen naar Bijlage 4 “RTC Handbal Limburg”.  
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4 Breedtesport 
 

4.1 Activiteiten  
Sportstimulering en ledenbehoud zijn integraal aandachtspunt van de initiatieven van Limburg 

Handbal in samenwerking met de handbalorganisaties. De ledenaantallen bij Limburgse 

handbalverenigingen groeien – dit in tegenstelling tot de landelijke trend - en door handbalvormen als 

Goalcha en Beach Handball aan te bieden bij scholen en verenigingen groeit de aandacht voor de 

handbalsport.  

Door ledengroei staat de organisatie van menige handbalvereniging onder druk. Samen met Huis voor 

de Sport Limburg wordt naar behoefte ondersteuning aangeboden om bestuurders te helpen bij het 

vitaal houden van de club.   

 

4.2 Projecten  
 

4.2.1 Opleidingen NHV en bijscholingen    
In samenwerking met NHV en Limburgse toptrainers worden aan verenigingen opleidingen en 

bijscholingen aangeboden. Het nivo van de clubtrainer en kennis over spelvisie bepaalt mede de 

ontwikkeling van de handballer. Limburg Handbal vervult de rol van regionaal coördinatiepunt voor 

het opstarten van handbalopleidingen.  

 

4.2.2 Schoolhandbal   

Schoolhandbal wordt regelmatig door clubs aangeboden op basisscholen. Het organiseren van een 

gemeentelijk schoolhandbaltoernooi door SSO’s krijgt meer interesse.  

 

4.2.3 Handbalclinics   

In samenwerking met de Limburgse topsportverenigingen worden selectiespelers ingezet bij clinics. 

Deze worden bij voorkeur gekoppeld aan evenementen of topwedstrijden en regionale derby’s, 

gekoppeld aan bezoek van de wedstrijd. Inmiddels wordt de organisatie van clinics voor de drie vormen 

van handbal – zaal, beach en goalcha – centraal gepland, gecoördineerd en gecommuniceerd in de 

handbalkalender op de website www.limburghandbal.nl. 
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4.2.4 Goalcha (Streethandball)   

Goalcha is een laagdrempelige variant van handbal, die positief ontvangen wordt door 

beweegaanbieders, verenigingen en scholen. Deze vorm dwingt tot samenspelen en leidt tot fun. 

Limburg Handbal wil deze vorm intensief aandacht geven in Limburg. Goalcha is een speelse vorm 

van het handbalspel die ook zeer geschikt is voor bewegen door ouderen als ook bij de 

gehandicaptensport. In dat verband heeft Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 Goalcha pakketten 

verdeeld onder de Limburgse Handbalverenigingen en heeft ook Goalchacursussen door de gehel 

Provincie georganiseerd. Ook heeft Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 samen met het NHV deze 

spelvorm geintroduceerd bij het CIOS. Goalcha wordt de komende jaren verder verankerd.  

 

4.2.5 Beach handball   

De Limburgse handbalwereld is conservatief over beach handball. Toch biedt deze variant de ideale  

mogelijkheid om ook in de zomer handbal te spelen. NHV geeft bovendien prioriteit aan deze tak van 

sport. In seizoen 2019-2020 is gestart met een aantal clinics en scholingsmomenten voor beach 

handball zodat in mei 2020 een recreatieve beach competitie gestart kan worden in Limburg.  
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4.3  Convenant “Talentenplan Limburg Handbal 2024”   

Samenwerken blijkt van groot belang. In de 

vorm van themabijeenkomsten, 

georganiseerd door LH 2.0 in 

samenwerking met de handbalscholen en 

topsportverenigingen worden de 

belangrijkste knelpuntengeidentificeerd en 

aangepakt. Deze samenwerking werd al in 

2019 geformaliseerd in het Convenant 

‘Talentenplan Limburg Handbal 2024’.   

 

De volgende onderwerpen zijn benoemd en worden in 2020 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 

• Het bestuurlijk helpen van de handbalverenigingen samen met het Huis voor de Sport 
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4.3.1 Limburg Handbal verbindt!   

Daar waar mogelijk worden de 

themabijeenkomsten gekoppeld 

aan handbalevents en de derby’s 

tussen de Limburgse ploegen in 

de Bene-League en Nederlandse 

eredivisie, zodat tophandbal en 

breedtesportactiviteiten elkaar 

ontmoeten en kunnen versterken. 

 

Het is de ambitie om Stichting 

Platform Limburg Handbal 2.0 uit 

te laten groeien tot een sterke 

provinciale handbal-gemeenschap, 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 handbal specifieke 

projecten. 

 

4.3.2 Handbal en de Limburgse maatschappij   

Via de Limburgse handbalgemeenschap worden waar mogelijk maatschappelijke projecten van Huis 

voor de Sport Limburg zoals JOGG, Team: Fit, 

Aangepast Sporten en Open Club onder de aandacht 

gebracht. Verder de samenwerking met “Iedereen 

Kan Sporten Limburg” (IKSL) ten aanzien van het 

bevorderen van handbal voor mensen met een 

beperking. 
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4.3.3  Co-Financiers in geld en natura   

• Huis voor de Sport Limburg 

• Limburgse (handbal)gemeenten 

• Limburgse (top)handbalverenigingen 

• Limburgse handbalscholen 

• NHV – afdeling breedtesport 

• Sportopleidingen 

• Het Bedrijfsleven 

 

4.3.4  Handbal en de Limburgse maatschappij   

• Limburgse (top)handbalverenigingen 

• Limburgse handbalscholen 

• Gemeentelijke Sport Stimulerings Organisaties 

• Sportopleidingen 

• Huis voor de Sport Limburg 

• Nederlandse Handbal Verbond 

• Iedereen Kan Sporten Limburg 

 

4.3.5  Doel    

•  Schoolhandbalproject bij scholen/ naschools provinciebreed voor zaalhandbal en goalcha  

•  Start van recreatieve Beach handbal competitie in Limburg als pilot voor NHV 

• Themabijenkomstenmet als doel om de navolgende breedtesportprojecten met de verenigingen 

te organiseren: 

o Train-the-trainer, clinics en begeleiding van trainers bij de vereniging 

o Regionale trainersopleidingen 

o Regionale scheidsrechtersopleidingen 

o Regionale  keeperstrainingen 

o Versterken jongenshandbal 

o Verbinden communicatie en creëren handbalgemeenschap 

o Versterken van handbal voor mensen met een beperking. 

o Bevorderen Senioren Handbal (walking handball voor senioren 
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5 Evenementen 
 

5.1 Inleiding  
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 LH 2.0. In overleg met de organisatoren worden 

bestaande evenementen versterkt en nieuwe initiatieven gestart. Dit gebeurt in samenspraak 

met professionele organisatoren van sport-events. 

 

5.2 Evenementen  gepland  
• Interland(s) Team NL - heren 

•  “Limburg Indoor” Intern Beach Hb Tournament  

• Limburg Cup 

• Peter Verjans Toernooi voor top B-jeug 

• Glana Toernooi voor top A-jeugd 

 

5.3 In Onderzoek  
• Final Four Bene-league 

• Handbal experience 

• Summer festival Rolstoelhandbal toernooi 
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5.4 Projecten Evenementen Limburg Handbal 
 

5.4.1 Interland(s) Team NL-heren WK- kwalificatie 2020 Inleiding  

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. Echter door de slechte 

financiële toestand van de Gemeente Sittard-Geleen staat bovenstaand initiatief op losse schroeven 

 

5.4.2 “Limburg Indoor” international Beach handball tournament   

Het NHV organiseert rond kerst 2020 voor het 3de jaar op rij een EHF Indoor Beach Handbal Toernooi 

in Hoensbroek. Het tournooi staat inmiddels op de internationale kalender en kan nu al een traditie 

genoemd worden. Doel wordt nu om het tournooi te koppelen aan de breedtesport 

 

5.4.3 Limburg Cup    

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 3de editie gespeeld 

in 2019 is zeer goed ontvangen binnen de handbalwereld en de waardering voor het toernooi 

is bevestigd. Door wederom de afwezigheid van de dames van Handbal Venlo en HV Vlug & Lenig is 

de bezetting tijdens de 2e editie aangevuld met buitenlandse teams, hetgeen als positief wordt 

ervaren . Voor ons is in het belang van de handbalsport in Limburg het meedoen van alle Limburgse 

team in de aangegeven doelgroep echter nog steeds van essentieel belang. 

 

LH 2.0 zal dit initiatief wederom ook in 2020 ondersteunen. Het is goed mogelijk dat de organisatie 

in 2020 door Bevo Hc zal worden uitgevoerd en daardoor zou aan een van de doelstellingen om het 

toernooi dwars door Limburg te laten rouleren worden voldaan. 

 

5.4.4 Peter Verjans Toernooi voor B-jeugd   

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. LH 2.0 blijft dit initiatief steunen om B-

jeugdtalenten een podium te bieden. 



 

23 
Werkplan Limburg Handbal 2.0 2020              31-oct.-2019 

 

 

5.4.5 Co-financiers in geld en natura    

• Gemeente Sittard-Geleen 

• Gemeente Beek 

• NHV 

• Bedrijfsleven 

• Organiserende vereniging 

 

5.4.6 Samenwerkingspartners in 

uitvoering   

• Fletcher Wellness Hotel Sittard 

• NHV 

• Limburg Indoor Beach Hoensbroek 

• Handbalvereniging BFC in Beek 

• Bevo HC  

• Professionele even-organisatoren 

 

5.5 Resultaat 2020   
In 2020 wordt de ondersteuning aan  de bestaande evenementen voortgezet en zal wederom 

geprobeerd worden een internationaal toernooi voor A-jeugd van de grond te krijgen in 

samenwerking met V&L 

 

5.6 Overzicht evenementen 2020   
• Interland Team NL- heren WK-kwalificatie 

• “Limburg Indoor” international  Beach H andball  Tournament - EHF 

• Limburg Cup 

• Peter Verjans Toernooi voor B-jeugd 
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6 Financiën 
 

Zie Bijlage 5. 
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7 Bijlagen 
 

Bijlage 1. Talentenplan Limburg Handbal 2024 

Bijlage 2. Visie 2017 – 2020 

Bijlage 3. Convocatie RTC Limburg 

Bijlage 4. Werkplan NHV – RTC Limburg 

Bijlage 5. Begroting Werkplan 2020 


