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Inleiding

De handbalsport is van oudsher sterk verankerd in de Limburgse samenleving. Bij 35 verenigingen
wordt wekelijks door circa 5.000 enthousiaste sporters en vrijwilligers met veel passie gehandbald. Na
een COVID-seizoen van stilstaan en weer opstarten zijn in september 2021 alle competities herstart
en zijn alle organisaties weer actief. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op de basis: ‘trainen en
competitie spelen’. Ook het onderwijs is weer gestart: handbal in het onderwijs en bij bijzondere
beweeggroepen trekt aan.
De Corona-periode heeft de handbalsport in Limburg beperkt geraakt. De ledenaantallen zijn per 1
september 2021 met slechts 2% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit in vergelijking met een
landelijk gemiddelde daling van 10%. Dat is een goede basis voor het voortzetten van de projecten van
Platform Limburg Handbal om de handbalsport in Limburg ook in 2022 te stimuleren.

De organisatie Platform Limburg Handbal
De rol van Platform Limburg Handbal is het aanjagen en verbinden van initiatieven in breedtesport,
talentontwikkeling en evenementen, gericht op de juiste doelgroepen. Dit gebeurt planmatig in nauwe
samenwerking met partners in het veld.
Good governance wordt uitgevoerd door het bestuur te laten handelen conform de statuten, die
onlangs zijn gewijzigd als gevolg van de WBTR (moeten nog naar de notaris, maar zijn wel intern
doorgesproken). Daarin wordt nog meer de nadruk gelegd op de interne controle van hetgeen er
plaatsvindt binnen het bestuur. Financiële zaken zijn vastgelegd als het gaat over hoe en wie de
uitvoering doet en verantwoordelijk is.

Breedtesportstimulering
Platform Limburg Handbal zal in de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023 de basis consolideren en waar
mogelijk uitbouwen. Dit geldt voor de projecten, die sinds 2017 uitgevoerd zijn:
-

Vitale verenigingen, met o.a. het borgen van opleiding en bijscholing van trainers
Bovenlokale projecten en themabijeenkomsten
Handbalschool Limburg breed toegankelijk houden en de partnership met verenigingen borgen
Aangepast sporten en goalcha voor bijzondere doelgroepen in samenwerking met Stichting
Bijzonder in Beweging

Nieuwe projecten in 2022 zijn:
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Schoolhandbal in samenwerking met gemeentelijke sportstimuleringsorganisaties
Beach Handball in samenwerking met gemeentelijke sportstimuleringsorganisaties

Dus naast de doelgroep ‘verenigingen, spelers en ouders’ gaat Platform Limburg Handbal
nadrukkelijk focussen op samenwerking met ‘gemeenten, sportstimuleringsorganisaties en
onderwijs’ om bij de jeugd aandacht voor de handbalsport te genereren.
Talentontwikkeling en Topsport
‘Handbalschool Limburg’ is hét sterke merk voor talentontwikkeling!
Sinds 2018 zijn de talentprogramma’s door Limburg Handbal actief gestimuleerd. De effecten daarvan
zijn zichtbaar: zowel bij heren als dames groeien talenten door naar de Limburgse topteams in de
eredivisie. De heren maken van daaruit mogelijk de laatste stap naar de BENE-leagueteams of gaan
internationale carrière tegemoet.
Platform Limburg Handbal is sinds september 2021 de organisator van Handbalschool Limburg, waarin
de talentprogramma’s ‘NHV Toplijn’ en ‘TalentPLUS’ geïntegreerd zijn. Hiermee is een transparante
doorlopende leerlijn gecreëerd voor talenten van 13 tot 19 jaar. Gedurende 38 weken volgen 65
talenten uit de hele provincie deze talentprogramma’s volgens het Meerjaren OpleidingsPlan van NHV.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de TopsportTalentScholen in Venlo en Sittard en de
handbalverenigingen waar prestatieve jeugdteams in de landelijke competitie spelen.

Evenementen
Topwedstrijden zijn de etalage van de sport.
In 2022 zal Limburg Handbal de volgende evenementen ondersteunen:
-

Limburg Indoor Indoor Beach Handball Tournament
Peter Verjans Toernooi voor prestatieve B-jeugd
Interland Team NL Heren

Naast financiële steun worden aan deze main-events waar mogelijk side-events in de vorm van clinics
of activiteiten voor verenigingskader – thema-bijeenkomsten voor bestuurders of technisch kader gekoppeld.
Ook voor topwedstrijden van tophandbalverenigingen wordt onderzocht of hieraan side-events
gekoppeld kunnen worden. Deze activiteiten vloeien voort uit de partnership die door Limburg
Handbal met deze verenigingen gesloten is. In dit kader is samenwerking in communicatie een
belangrijk aandachtspunt voor succes.
In 2022 zal het haalbaarheidsonderzoek naar Maastricht – speelstad WK2025, dat eind 2019 gestart is,
worden voortgezet.
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Talentherkenning
Talentherkenning vindt in de handbalsport plaats tussen 10 en 14 jaar. Dit is tevens het moment van
overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs: een levensfase waarin door kinderen en
hun ouders belangrijke keuzes gemaakt worden.
Het NHV ziet de handbalschool als de primaire organisatie waar extra trainen met de besten leidt tot
talentherkenning, instroom in de NHV Toplijn en selectie voor nationale jeugdteams. Deze individuele
programma’s in aanvulling op de trainingen bij de vereniging zijn het fundament voor
doorontwikkeling naar de top.
In de Provincie Limburg zijn de basisprogramma’s U12 van Handbalschool Limburg beschikbaar in
Noord, Midden en Zuid-Limburg. De basisprogramma’s U14/16 draaien bij TopsportTalentScholen in
Sittard en Venlo. Als het talent in het basisprogramma herkend wordt, wordt het geselecteerd voor de
NHV Toplijn en komt het mogelijk in aanmerking voor selectiedagen voor Oranje. Zij-instroom is
mogelijk, maar dit wordt als een uitzondering gezien.
Het is voor kinderen en ouders U12 van groot belang om te weten hoe bovenstaande ‘Weg van het
Handbaltalent’ verloopt, zodat de optimale schoolkeuze gemaakt kan worden en trainen, onderwijs
en wonen optimaal gecombineerd kunnen worden. In dit kader werkt Limburg Handbal nauw samen
met de Topsport Talent Scholen.
Platform Limburg Handbal heeft in 2022 de talentherkenning verankerd in Handbalschool Limburg.
Naast bestaande programma’s wordt onderzocht of voldoende schaalgrootte aanwezig is voor het
starten van een basisgroep U14 in Midden-Limburg met ingang van seizoen 2022-2023. Hiertoe wordt
samenwerking gezocht met de TopsportTalentSchool in gemeente Weert.
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Werkplan Platform Limburg Handbal 2022

2.1 Organisatie
2.1.1

Rol van het platform

De rol van Platform Limburg Handbal is het aanjagen en verbinden van initiatieven in breedtesport,
talentontwikkeling en evenementen, gericht op de juiste doelgroepen. Dit gebeurt planmatig in nauwe
samenwerking met partners in het veld.

2.1.2

Doel van het platform

* Zoveel mogelijk mensen laten sporten met speciale aandacht per doelgroep
* Maximaal draagvlak creëren bij overheden, onderwijs, zorg en bedrijfsleven
* Limburgse bedrijfsleven betrekken bij talentontwikkeling in handbal
* Optimaliseren van samenwerking tussen handbalorganisaties en stakeholders

2.1.3

Platform organisatie

Het platform is een platte organisatie met als elementen het bestuur, Handbalschool Limburg en een
SportTak Coördinator (STC) Deze laatste functionaris is de enige beroepskracht in de organisatie. Op
dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Vanaf
01 september is de Handbalschool Limburg onder eenhoofdige leiding gebracht en heeft nu een drietal
“dependances”, t.w. in Venlo, Nederweert en Sittard. Het algemeen bestuurslid is namens het bestuur
portefeuillehouder van de Handbalschool.
Good governance wordt uitgevoerd door het bestuur te laten handelen conform de statuten, die
onlangs zijn gewijzigd als gevolg van de WBTR (moeten nog naar de notaris, maar zijn wel intern
doorgesproken). Daarin wordt nog meer de nadruk gelegd op de interne controle van hetgeen er
plaatsvindt binnen het bestuur. Financiële zaken zijn vastgelegd als het gaat over hoe en wie de
uitvoering doet en verantwoordelijk is.
Bestuur Limburg Handbal en ‘good governance’
Bestuur Limburg Handbal heeft haar rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in statuten,
administratieve procedures en HR-beleid.
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2.1.4

Draagvlak Platform Limburg Handbal

Inmiddels heeft het platform een vaste waarde binnen de provincie als het gaat om handbal in
algemene zin. De verenigingen, de achterban, weten het platform te vinden als zij iets willen weten of
nodig hebben. Met name de STC is daar de spil in. Ook blijkt uit gesprekken met overheden dat wij
gewaardeerd worden voor hetgeen wij staan. Tevens is het Handbal Verbond (NHV) een vaste, goede,
gesprekspartner en worden zaken zoals talentprogramma’s met hen afgestemd. Dit ook vanwege de
NOC/NSF verplichtingen daaromtrent.

2.1.5

Sporttakplan 2024 Sport for Life

Platform Limburg Handbal heeft in 2020 haar visie vastgelegd in Visie 2024 ‘Sport for life’. In dit
sporttakplan staat het LTAD-model centraal. Platform Limburg Handbal wil via Handbalschool Limburg
de koppeling handbal en primair en voortgezet onderwijs versterken en daarmee de instroom in de
handbalsport versterken.

2.1.6

Begroting organisatie

Uitgaven incl BTW*
Kosten sporttakcoördinator (incl. fte)

Inkomsten incl BTW *
€ 60.000

Bond

€

0

Bureau- en organisatiekosten (bv.
kosten voor boekhouding, HRM,
assurantiën)

€ 15.000

Provincie Limburg

€ 80.000

Bestuurskosten (kosten die door het
bestuur worden gemaakt voor de
uitoefening van de functie)

€ 4.500

Overige inkomsten

€

Overige kosten (bv.
Communicatiekosten).

€

Totaal

€ 80.000

Totaal

€ 80.000

¨ Part time: 0,6 fte

500

De gevraagde subsidie voor organisatie Platform Limburg Handbal bedraagt € 80.000.
8

0

2.2 Breedtesport
2.2.1

Activiteiten

Consolideren en uitbouwen van Handbalschool Limburg
In 2022 consolideert Platform Limburg Handbal de basisprogramma’s van Handbalschool Limburg met
mogelijke uitbreiding naar programma U14/16 in Midden-Limburg. Daarnaast wordt de interne
organisatie van Handbalschool Limburg waar nodig geoptimaliseerd en worden KPI’s opgesteld.
Vitale verenigingen
Platform Limburg Handbal ondersteunt verenigingen via Handbalschool Limburg in de vorm van
praktijkopleiding van trainers en bijscholing via Train de Trainer Bijeenkomsten. Daarnaast wordt
samenwerking met en tussen verenigingen gestimuleerd, zodat regionale activiteiten zoals beach
handball en schoolhandbal meer draagvlak krijgen.
Handbal promotie in het onderwijs via de sportstimuleringsorganisatie
Schoolhandbal en beach handball zijn moeilijk te realiseren zonder medewerking van gemeentelijke
sportstimuleringsorganisaties. Om deze onderdelen van de handbalsport sterker te maken zal Platform
Limburg Handbal een project starten dat resulteert in groei van de Limburgse kampioenschappen
schoolhandbal respectievelijk het starten van een beach handball competitie. Dit waar mogelijk in
samenwerking met de lokale handbalvereniging en NHV.
Aangepast sporten
De handbalvariant ‘Goalcha’ is in 2019 geïntroduceerd in de wekelijkse beweeggroepen van Stichting
Bijzonder in Beweging. Deze activiteit wordt mogelijk uitgebreid naar het speciaal onderwijs.
Aangepast sporten en goalcha voor bijzondere doelgroepen in samenwerking met Stichting Bijzonder
in Beweging.
Clinics
Handbalclinics worden op aanvraag georganiseerd bij scholen, verenigingen of bij topwedstrijden.
Hiertoe wordt nauw samengewerkt met NHV en met de tophandbalverenigingen.
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2.2.2

Activiteiten breedtesport in cijfers

Omschrijving

Aantal deelnemers

Scholen

Aantal onbekend

Kinderen (leeftijdscategorie 4-12, 12-18 jaar)

Aantal onbekend

Volwassenen (18-55 jaar)

Aantal onbekend

Senioren (55 jaar en ouder)

Aantal onbekend

Clinics

Aantal onbekend

Aantal activiteiten

Hoeveel activiteiten worden ondersteund door uw platform

Aantal onbekend

Hoeveel activiteiten maken gebruik van de openbare ruimte

Alle activiteiten

Kaderopleiding(en)

Aantal onbekend

Deelnemers kaderopleidingen

Aantal onbekend
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2.2.3

Begroting Activiteiten Breedtesport 2022

Uitgaven incl BTW*

Inkomsten incl BTW *

Clusterbijeenkomsten

€

Schoolhandbal

400

Bond

€

€ 2.990

Provincie Limburg

€ 52.986

Toernooien

€ 1.400

Handbalschool Limburg basis

€ 22.482

Clinics handbal

€ 1.463

NHV

€

Materialen

€ 1.000

Opleiding trainers

€ 1.000

Breedtesport, PR communicatie

€ 1.500

Handbalschool Limburg

€ 65.715

Totaal

€ 75.468

Totaal

€ 75.468

De gevraagde subsidie voor organisatie Platform Limburg Handbal bedraagt € 52.986.
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2.3 Topsport en talentontwikkeling
2.3.1

Goedkeuring programma

De sporttak Handbal is erkend door NOC*NSF als topsport of internationale wedstrijdsport als bedoeld
op de lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2021-2024:
•
•

Zaalhandbal is Olympisch en erkend als Topsport.
Beach handbal is niet-Olympisch en erkend als Internationale wedstrijdsport.

Het instroomprogramma NHV Toplijn Handbal, georganiseerd bij Handbalschool Limburg is een door
NHV Talentontwikkeling ondersteund talentprogramma. Het Meerjaren Opleidings Plan (MJOP) bevat
een 4-jarig programma, dat overkoepelend in Limburg wordt uitgevoerd.
Er is in Provincie Limburg geen landelijk opleidings- of topsportprogramma, waarbij Platform Limburg
Handbal betrokken is. Er zijn wel een vijftal Tophandbalverenigingen, waarvan in totaal 8 teams in de
eredivisie respectievelijk BENE-league competitie spelen.

2.3.2

Bondsprogramma voor talentontwikkeling & topsport

De talentprogramma’s NHV Toplijn en TalentPLUS worden door Platform Limburg Handbal
georganiseerd binnen haar project Handbalschool Limburg.
De NHV Toplijn voert het meerjarenopleidingsplan gedurende 4 jaren uit. Geselecteerde talenten
vallen in de leeftijdscategorieën U14 en U16.
Deelnemers uit de NHV Toplijn stromen in in het TalentPLUS programma van Handbalschool Limburg.
Dit programma is in 2018 gestart in Limburg om de talenten uit de Toplijn een doorlopende lijn voor
fysieke ontwikkeling te laten volgen richting de Limburgse eredivisieteams.

2.3.3

Implementatie van bondsprogramma

Een toelichting over het programma voor talentontwikkeling handbal in Limburg wordt gegeven
middels de volgende zes pijlers:
1.
2.
3.
4.
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Sporters
Coaches & trainers
Wedstrijden & competities
Specialistische begeleiding

5.
6.
2.3.4

Dagelijkse trainingssituatie
Organisatie en leiderschap
Sporters

Onderstaande overzichten zijn afgestemd met Team Limburg Sport.
Geanonimiseerd overzicht deelnemers NHV Toplijn Limburg heren en talentstatus
NHV Toplijn Heren Limburg
U16 2005-2006 (2x fysiek)
1
NHV Toplijn Heren Limburg
2
NHV Toplijn Heren Limburg
3
NHV Toplijn Heren Limburg
4
NHV Toplijn Heren Limburg
5
NHV Toplijn Heren Limburg
6
NHV Toplijn Heren Limburg
7
NHV Toplijn Heren Limburg
8
NHV Toplijn Heren Limburg
9
NHV Toplijn Heren Limburg
10
NHV Toplijn Heren Limburg
11
NHV Toplijn Heren Limburg

Anoniem Status
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
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NHV Toplijn Heren Limburg AA

Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte

13
14
15
16
17

NHV Toplijn Heren Limburg
NHV Toplijn Heren Limburg
NHV Toplijn Heren Limburg
NHV Toplijn Heren Limburg
NHV Toplijn Heren Limburg

Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte

AA
AA
AA
AA
AA

U14 2007-2008 (1x fysiek)
19
NHV Toplijn Heren Limburg AA
20
NHV Toplijn Heren Limburg AA
21
NHV Toplijn Heren Limburg AA

Belofte
Belofte
nog aan te vragen

Geanonimiseerd overzicht deelnemers NHV Toplijn dames Limburg en talentstatus
NHV Toplijn Dames Limburg
U16
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
U14
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg

Naam anoniem

Status

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
nog aan te vragen

AA
AA
AA
AA

NHV Toplijn dames Limburg
NHV Toplijn dames Limburg

AA
AA

Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
Belofte
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Geanonimiseerd overzicht deelnemers TalentPLUS programma Limburg en talentstatus
TalentPLUS

Naam Anoniem Talentstatus

U19 TalentPLUS 2002 2003 2004 (2005) Noord
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
1x/wk
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

NT
|NT
RS1
RS1
RS1
NT
RS1
NT
NT
NT

Aanmeldformulier U16 2021-2022
Aanmeldform

AA
AA

Belofte
RS1

U19 TalentPLUS 2002 2003 2004 (2005) Zuid
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022

AA
AA
AA

RS1
Belofte
RS1

Aanmeldformulier U16 2021-2022

AA

Belofte

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier
Aanmeldformulier
Aanmeldformulier
Aanmeldform

AA
AA
AA
AA
AA

RS1
RS1
RS1
RS1
RS1

Aanmeldformulier Talent PLUS 2021-2022
Aanmeldform
Aanmeldformulier
Aanmeldform
Aanmeldform
Aanmeldform
Aanmeldform
Aanmeldform

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

RS1
Belofte
Belofte
RS1
RS1
RS1
RS1
RS1

Aanmeldform

14

AA
AA

RS1
RS1

2.3.5

Coaches & trainers

Geanonimiseerd overzicht trainers NHV Toplijn dames en heren Limburg.
De trainers worden door NHV geschoold over de inhoud van het Meerjaren Opleidingsplan NHV.

Naam

Naam anoniem Programma's

Hoofd/assistent

AA
AA
AA
AA
AA
AA

Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg

NHV Toplijn dames - zuid (wo centraal)
NHV Toplijn dames - zuid (do lokaal)
NHV Toplijn heren - zuid (wo centraal)
NHV Toplijn heren - zuid (ma lokaal)
NHV Toplijn dames - fysieke training
NHV Toplijn heren - fysieke training

Hoofdtrainer Toplijn dames zuid (wo centraal)
Hoofdtrainer Toplijn dames zuid (do wekelijks)
Assistent Toplijn heren zuid (wo)
Hoofdtrainer Toplijn heren zuid (ma)
Hoofdtrainer Toplijn dames zuid fysiek
Hoofdtrainer Toplijn heren zuid fysiek

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg
Noord-Limburg

NHV Toplijn heren - noord (wo centraal)
NHV Toplijn heren - noord (wo centraal)
NHV Toplijn heren - noord centraal (wo)
NHV Toplijn heren - noord lokaal
NHV Toplijn dames - noord centraal (wo)
NHV Toplijn dames - noord lokaal
NHV Toplijn dames - fysieke training
NHV Toplijn heren - fysieke training

Keeperstrainer Toplijn heren
Keeperstrainer Toplijn dames
Hoofdtrainer Toplijn heren noord (wo centraal)
Hoofdtrainer Toplijn heren noord lokaal
Hoofdtrainer Toplijn dames noord (wo centraal)
Hoofdtrainer Toplijn dames noord lokaal
Hoofdtrainer Toplijn dames noord fysiek
Hoofdtrainer Toplijn heren noord fysiek

2.3.6

Wedstrijden & competities

Primair volgen de talenten uit de NHV Toplijn de trainingen bij hun handbalvereniging.
Gespeeld wordt in de landelijke competitie heren:
•
•
•
•

Landelijke B
Landelijke B
Landelijke A
Landelijke A

BEVO heren B1
Sittardia heren B1
HV BFC heren A1
BEVO heren A1

Gespeeld wordt in de landelijke competitie dames:
•
•
•
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Landelijke B
Landelijke B
Landelijke A

Handbal Venlo dames B1
HV Vlug & Lenig dames B1
HV Vlug & Lenig dames A1

De deelnemers uit de NHV Toplijn volgen naast de clubtrainingen in de jaren 1 en 2 van het Meerjaren
Opleidingsplan regionale trainingen bij Handbalschool Limburg. Gedurende het seizoen worden een 2tal over-regionale trainingen georganiseerd in samenwerking met Handbalschool Brabant. Daarnaast
wordt 2x per seizoen een centraal testmoment uitgevoerd.
In MJOP jaar 3 en 4 komen de deelnemers in aanmerking voor voordracht voor de landelijke
scoutingsdagen van NHV. Na selectie wordt wekelijks op Papendal centraal getraind met de Talentsselectie. In juli vinden open EK toernooien plaats voor nationale jeugdteams U17 of U18.

2.3.7

Specialistische begeleiding

In het Meerjaren Opleidingsplan is opgenomen, dat de onderdelen voeding en mentaal worden
ondersteund. Dit gebeurt bij de Topsport Talentscholen en in samenwerking met door Team Limburg
Sport gecertificeerde deskundigen. Hierover wordt nauw samengewerkt met NHV.

2.3.8
2.3.8.1

(Dagelijkse) trainingssituatie
Wekelijkse trainingssituatie NHV Toplijn en TalentPLUS
NHV toplijn MJOP

Maandag
Techniek

U14/U16 heren NOORD MJOP jaar 1,2,3,4
U14/U16 heren ZUID

MJOP jaar 1,2,3,4

U14/U16 dames NOORD MJOP jaar 1,2,3,4
U14/U16 dames ZUID

15:30-17:30 8:00-9:30
Venlo
Venlo
16:15-17:45
Sittard
8:00-9:30
Venlo

PRFRM77 Panningen
PRFRM77 Panningen
Medisport Geleen
Medisport Geleen

Woensdag
Fysiek

8:00-9:30
Geleen
15:30-17:30
Venlo
8:00-9:30
Geleen

Maandag
Techniek
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Techniek

MJOP jaar 1,2,3,4

Talent PLUS

U19 dames noord
U19 heren noord
U19 dames zuid
U19 heren zuid

Fysiek

Dinsdag

Fysiek

Dinsdag
Techniek

Techniek
15:00-17:00 Venlo (even)
14:30-16:30 Sittard (oneven)
15:00-17:00 Venlo (even)
14:30-16:30 Sittard (oneven)
15:00-17:00 Venlo (oneven)
14:30-16:30 Sittard (even)

Donderdag
Fysiek

8:00-9:30
Geleen
8:00-9:30
Venlo

15:00-17:00 Venlo (oneven)
14:30-16:30 Sittard (even)

16:30-18:00
16:30-18:00

Techniek

16:30-18:00 8:00-9:30
Sittard
Geleen

Donderdag
Fysiek

Techniek

Fysiek

16:00-17:30
16:00-17:30
15:30-17:00

17:00-18:30

Fysiek

8:00-9:30
Venlo

Woensdag
Fysiek

Techniek

16:30-18:00
18:00-19:30

2.3.8.2

Wonen/trainen en werk/studie

Bestuur Limburg Handbal acht het niet nuttig om informatie te verstrekken over invulling van wonen,
trainen en werk/studie - weekrooster, faciliteiten, begeleiding - tenzij door Provincie Limburg wordt
aangegeven wat de strekking is van deze informatievraag.
Platform Limburg Handbal wordt voor de uitvoering van de NHV Toplijn gefaciliteerd door de Topsport
Talentscholen SG Trevianum (Sittard) en College Den Hulster (Venlo). Bij deze scholen vinden de
trainingen plaats en in Venlo wordt gebruik gemaakt van het Performance Center in huis. Deze
faciliteiten worden aan Handbalschool Limburg gratis beschikbaar gesteld. FLOT wordt niet actief
uitgevoerd.

2.3.9

Begroting Topsport & Talentontwikkeling

Uitgaven *

Inkomsten *

Trainerskosten

€ 83.245

Bond

€

Accommodatiekosten

€ 31.560

Provincie Limburg

€ 90.665

Prestatiegedrag voeding/mentaal

€

5.000

Sponsoring

€

0

Wedstrijdkosten

€

1.500

€

0

Coördinatie

€

7.303

Gemeente

€

0

Eigen bijdrage talenten

€ 31.943

NOC*NSF

€

Totaal

€ 128.608

Totaal

€ 128.608

* Alle bedragen zijn inclusief BTW, indien deze niet verrekenbaar of compensabel zijn.
De gevraagde subsidie van Provincie Limburg voor Talentontwikkeling bedraagt € 90.665.
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6.000

0

2.4 Evenementen
Handbalevenementen zijn de etalage van de handbalsport. Ze creëren beleving en betrokkenheid bij
de sport en zijn van belang voor het versterken van het imago en de gemeenschap van de handbalsport
in Limburg. Mogelijkheden voor versterking van de promotie van Platform Limburg Handbal en
Handbalschool Limburg worden met de organisatie afgestemd.
Platform Limburg Handbal ondersteunt een 3-tal jaarlijkse evenementen, te weten:
1.
2.
3.
4.

Interland Nederlands Herenteam
Limburg Indoor International Beach Handball Tournament
Peter Verjans Toernooi – prestatief jeugdtoernooi voor B-jeugd
GlanA-toernooi – prestatief jeugdtoernooi voor A-jeugd

Daar waar zich nieuwe initiatieven aandienen worden deze onderzocht op haalbaarheid. Een
belangrijke voorwaarde voor ondersteuning is de organisatie van side-events – clinics, train-de-trainer
workshops, business event – naast het main-event. Hiermee wordt de koppeling van breedtesport met
topsport versterkt en ingezet op de maatschappelijke waarde van sport voor de burger en op de
maatschappelijke bijdrage van het bedrijfsleven.
Platform Limburg Handbal onderzoekt met Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en MECC in
hoeverre Maastricht als speelstad kan fungeren bij WK2025 Dames.
De gevraagde subsidie van Provincie Limburg voor Evenementen bedraagt € 15.000.

2.5

Talentherkenning

Talentherkenning bevat 2 activiteiten:
•
•

Talentherkenning voor niet-handballende jeugd binnen het onderwijs
Talentherkenning voor actieve jeugdhandballers, die lid zijn van een vereniging

Voor talentherkenning binnen het onderwijs wordt nauw samengewerkt met de Topsport Talentschool
– bijvoorbeeld Trevianum in Sittard, maar ook VO Holt in Kerkrade - en sportstimuleringsorganisaties
in de regio. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere sporttakplatforms. Het initiatief tot het
organiseren van een VO Talentendag voor jeugd van de omringende basisscholen wordt gefaciliteerd
door de TTS.
Talentherkenning voor jeugdleden van handbalverenigingen vindt plaats bij Handbalschool Limburg.
Door naast de trainingen bij de club een basisprogramma te volgen bij Handbalschool Limburg wordt
de ontwikkeling van spelers intensief centraal gevolgd.
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De gevraagde subsidie voor talentherkenning is opgenomen in het onderdeel Breedtesport. Zodra
ervaringscijfers beschikbaar zijn wordt het budget voor talentherkenning afgesplitst.
De gevraagde subsidie van Provincie Limburg voor Talentherkenning bedraagt € 0.
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3

Financiën

Werkplan sporttak

Aanvraag
Provincie Limburg*

Overige
bijdragen

Bijdrage door

Organisatie

€ 80.000

€

0

Breedtesport

€ 52.986

€

22.482

Deelnemers HSLB

Topsport en Talentontwikkeling

€ 90.665

€

37.943

Evenementen

€ 15.000

€

0

Deelnemers HSLB
en NHV
Overige bijdragen
lopen niet via LH2.0

Talentherkenning

€

0

€

0

Overige

€

0

€

Totaal

€ 238.651

€

60.425

* Alle bedragen zijn inclusief BTW, indien deze niet verrekenbaar of compensabel zijn.
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4

Overige informatie

4.1 Communicatie
Communicatie is een belangrijk middel om de doelstellingen van Platform Limburg Handbal te behalen.
Er wordt echter slechts een minimaal bedrag aan externe communicatiekosten begroot, omdat het
platform niet de financiële middelen heeft om de uitvoering van een professioneel communicatieplan
bij een externe partij te beleggen.
De kosten voor het uitvoeren van een professioneel branding programma voor Platform Limburg
Handbal of Handbalschool Limburg worden geschat op € 20.000 per jaar.

4.2 Inspanningsverplichtingen
De genoemde inspanningsverplichtingen in subsidieregels sport 2022 zijn:
1. Een op grond van deze Nadere subsidieregels verleende subsidie en daaraan gekoppelde
inzet dient de betreffende sport c.q. sporter zoveel mogelijk ten goede te komen.
Deze inspanningsverplichting wordt vanzelfsprekend als uitgangspunt genomen voor de
strategische keuzes van Platform Limburg Handbal en blijkt uit de begroting.
2. Platforms zetten zich maximaal in om samen te werken met andere platforms die instroom
dan wel opleidingsprogramma’s aanbieden.
Platform Limburg Handbal neemt voor het behalen van synergievoordelen voor de NHV Toplijn
niet het voortouw richting andere sporttakplatforms. Er zal eerst draagvlak moeten zijn om de
gezamenlijke doelstellingen en mogelijke voordelen van samenwerking in kaart te willen
brengen. Dit wordt gezien als een taak van de provincie, gedelegeerd naar Team Limburg
Sport.
3. Platforms zetten zich in om een bijdrage van de betreffende sportbond te ontvangen ten
behoeve van het instroom-, opleidings- dan wel topsportprogramma.
De kosten van de NHV Toplijn worden afgestemd met Directie NHV en deels vergoed.
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