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Policy werking werkgroep Topsport  
 

 

Deze  policy is van toepassing op de gehele werking van de werkgroep Topsport van de Handboogliga 

vzw. Alle personen die gebruik maken van de middelen of diensten vanuit de werkgroep Topsport 

zijn onderhevig aan de hierna beschreven voorwaarden.  
 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze policy, 

dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze policy geregeld is, dan dient deze 

situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze policy. 

Indien de werkgroep Topsport niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de werkgroep Topsport  in 

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 

van deze policy te verlangen. 

 

Beschrijving werkgroep Topsport  

De werkgroep Topsport heeft binnen de Handboogliga de mogelijkheid om zijn werking af te 

stemmen volgens zijn eigen visie. Dit rekening houdend met het algemene beleid, waarden en  visie 

van de Handboogliga en binnen de financiële middelen die toegekend zijn aan de werkgroep.  
 

Het algemeen takenpakket bestaat uit volgende zaken:  

 Het indienen en beheren van budgetten (voor gesubsidieerde en niet gesubsidieerde 

schutters) bij de Raad van Bestuur en bevoegde instanties (Sport Vlaanderen, BOIC, 

Sponsors)  

 Het uitschrijven en opvolgen van de Topsport beleidsvisie 

o Sporttechnisch:  

 Het aanbieden van trainingen  

 Het coördineren en begeleiden van uitzendingen  

 Aanbevelingen geven aan de selectiecommissie van de RBA 

o Structureel:  

 Het aanbieden van een structurele evolutie als atleet (Club – Regio – Kern)  

 Talentdetectie en talentidentificatie (regiowerking)  

 

Trainingen  
 

Trainingen Regiowerking  

Een schutter kan pas opgenomen worden in de trainingen van de regiowerking wanneer deze heeft 

deelgenomen aan één van de talentidentificatiedagen (aparte selectieproeven) en door de drie 

regiotrainers is goedgekeurd. Een goedgekeurd schutter zal ingedeeld worden bij één van de drie 

regio’s op basis van zijn woonplaats. (Max 10 schutters per regio) 

 

Indien een schutter niet aanwezig kan zijn op een training dient de trainer van desbetreffende 

regiotraining op de hoogte gesteld te worden. Elke schutter die toegelaten is tot de regiotrainingen 

wordt op elke training verwacht. Bij het meermaals afmelden op trainingen kan de werkgroep 

topsport en de regiotrainers beslissen om de schutter uit de regiowerking te plaatsen.  
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Trainingen kernploeg 

Elk werkjaar bepaald de werkgroep Topsport op basis van volgende criteria welke schutters in de 

kernploeg worden opgenomen en toegang hebben tot de trainingen.  

 Om lid te zijn van de kernploeg in jaar X dient men:  

o Selectiepunten behaald hebben voor een int. wedstrijd van jaar X 

o Selectiepinten behaald hebben voor een int. wedstrijd van jaar X+1 

 

Schutters die hun selectie hebben geschoten voor een desbetreffende wedstrijd dienen, in de 

maanden voor de wedstrijd, minstens 1x per maand deel te nemen aan de trainingen van de 

kernploeg.  
 

Alle trainingen van de kernploeg gaan door op de schietaccommodatie van het Sport Vlaanderen 

centrum te Herentals.  
 

In samenspraak met de coaches zal een trainingsplan opgemaakt worden. Indien een schutter niet 

aanwezig kan zijn op een training dient de coach van kernploeg op de hoogte gesteld te worden. Elke 

schutter die toegelaten is tot de kernploeg wordt op elke training verwacht. Bij het meermaals 

afmelden op trainingen kan de werkgroep topsport beslissen om de schutter uit de kernploeg te 

plaatsen.  

 

Overplaatsing regiowerking naar kernploeg: 

Indien een lid van de regiowerking zijn selecties behaald voor een internationale wedstrijd zal hij 

vanaf de eerste volgende talentendag definitief opgenomen worden in de kernploeg.  

 

 

Uitzendingen  
 

Selecties 

 De werkgroep Topsport heeft 3 vertegenwoordigers in de nationale  selectiecommissie. De 

eindbeslissing van een selectie is de verantwoordelijkheid van deze nationale selectie 

commissie.  

 Alle uitzendingen zijn verbonden aan selectievoorwaarden die opgenomen zijn in één 

document, zie website,  en waar de schutters moeten aan  voldoen. Enkel voor de Junior 

Cups zijn er geen selectievoorwaarden opgenomen. Hiervoor heeft de HBL als regel ingesteld 

dat een schutter opgenomen moet zijn in de regiowerking en zijn kandidatuur moet 

voordragen. Deze kandidatuur moet alsnog goed gekeurd worden door de regiotrainer en de 

werkgroep Topsport.  

 Bij het niet aanvaarden van een beslissing van de nationale selectiecommissie kan volgende 

actie ondernemen worden: Belgisch Arbitragehof voor Sport  
 

Officieel/niet officieel hotel 

De werkgroep Topsport staat, samen met de RBA, in voor de organisatie van uitzendingen die 

opgenomen in zijn in het topsportprogramma (inschrijving, transport, overnachtingen). Het is niet 

toegestaan dat schutters in alternatieve hotels verblijven gedurende de uitzendingen.  

 

Ter verduidelijking: De werkgroep Topsport bepaalt of er voor een uitzending in een officieel of niet-

officieel hotel wordt verbleven met het volledige team.  
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Financieel 

In het begin van elk boekjaar krijgt de werkgroep Topsport  een werkingsbudget toebedeeld. Dit 

budget wordt door de werkgroep begroot in functie van de topsportwerking. (onkosten trainingen, 

trainingen, materiaal, eventuele ondersteuning schutter)  
 

Alle onkosten voor een uitzending (inschrijving, transport, verblijf) worden door de RBA/HBL 

voorgeschoten. Een schutter krijgt voor het bevestigen van deelname aan de uitzending een 

overzicht van de geschatte kosten. Nadien zal bij de schutter die in aanmerking komt voor een 

ondersteuning het toegekende bedrag verrekend worden met de opstaande afrekening van 

desbetreffende uitzending.  
 

Wanneer een schutter zijn deelname heeft bevestigd en nadien afmeld zullen alle 

gemaakte/gereserveerde  kosten voor desbetreffende uitzending doorgerekend worden aan de 

schutter.   Afmeldingen dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan Sport@handboogliga.be  
 

Kledij 

Indien een schutter wil deelnemen aan een internationale uitzending, die vanuit de nationale koepel 

wordt georganiseerd, is de aankoop van de nationale kledij verplicht. Een schutter dient de bestelling 

minstens 2 maanden voor aanvang van de uitzending door te geven aan de  verantwoordelijke van 

de Handboogliga.  

 

Een schutter is verplicht om minstens volgende zaken aan te kopen:  

 1 X Presentatiepak (Broek + vest) met bedrukking (Logo + naam + Belgium)  

 1 X T-shirt en Polo met bedrukking (Logo + naam + Belgium) 

 1 X Short  
 

Opmerking 1: De aankoopprijs zal bij bestelling gecommuniceerd worden waardoor de schutter 

steeds een correct beeld heeft van het totaal te betalen bedrag.  

Opmerking 2: Indien een schutter deel neemt aan een team-wedstrijd moeten alle 2 of 3 schutters 

dezelfde versie van de kledij hebben. De meest recente versie van de kledij is prioritair.  

Opmerking 3: Deze kledij mag enkel gedragen worden op uitzendingen die door Royal Belgian 

Archery georganiseerd worden of op trainingen in functie van deze internationale uitzendingen.  

 

Gedragsregels:  

Bij het gebruik van sociale media publiceert een schutter geen communicaties die het imago van de 

Handboogliga kan schaden. De Handboogliga juicht sociale media activiteit van harte toe maar dringt 

aan op een  hoffelijke en beleefde houding.  

 

Elke internationale uitzending is onder verantwoordelijkheid van en in naam van Royal Belgian 

Archery. Elk ongemak of probleem moet dan ook zo snel mogelijk aan een begeleider gemeld 

worden, zodat een oplossing kan gezocht worden. Daarnaast zijn er ook enkele gedragsregels 

waaraan een schutters zich moet houden. U kan deze terug vinden als bijlage 1. Als ook dienen 

schutters die minderjarig zijn een toestemming te hebben van beide ouders. U kan een formulier 

voor ouderlijke toestemming terug vinden als bijlage 2. Beide bijlagen zullen ook steeds bij de 

infobrief van elke internationale uitzending toegevoegd worden.  

 
 

mailto:Sport@handboogliga.be
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Bijlage 1: Gedragsregels Handboogliga VZW bij internationale uitzendingen 
 

1) Algemene afspraken 
 

- Alle schutters hebben een voorbeeldrol en dienen zich daarvan bewust te zijn en er zich naar gedragen. Dit ter 
bevordering van de Handboogsport en van de sportiviteit in het algemeen. 

- Het coaching team zal voor elke uitzending een programma van dag tot dag opstellen. Dit zal op voorhand met 
het team besproken worden en waar nodig worden aangepast. 

- De uitnodigingen voor trainingen, wedstrijden team evenementen gebeuren door het coaching team. 
- Afwezigheden omwille van ziekte, werk, familiale verplichtingen moeten tijdig gemeld worden. Niet tijdig de 

afwezigheid melden kan financiële gevolgen hebben.  
- Het gebruik van stimulerende middelen is ten strengste verboden. Let op bij het gebruik van geneesmiddelen. 

Bespreek dit met uw dokter en meld dat u deel uitmaakt van een kernploeg en dus onderhevig kan zijn aan 
dopingcontroles. (zie World Anti Doping Code) 

- Het gebruik van alcoholische substanties door gesubsidieerde schutters is voor, tijdens elke training, wedstrijd en 
uitzending ten strengste verboden en zal gesanctioneerd worden. 

 
2) Sancties aangaande de algemene afspraken 
 

- Indien een teamlid na herhaalde opmerkingen, opmerkingen, verwittigingen, zich blijft misdragen tegen 
bovengenoemde gedragsregels of sportiviteit, wordt dit voorgelegd aan de werkgroep topsport. Na beraad met 
de coaches en bekrachtiging door de werkgroep topsport zal de werkgroep de betrokken schutter schriftelijk op 
de hoogte stellen. Bij herhaling zal het engagement van de betrokken schutter op de agenda van de volgende 
vergadering geplaatst worden.   

 
Artikel 3: Conventie voor internationale uitzendingen 
 
Het goede verloop en het succes van internationale uitzendingen hangen af van de naleving van de gedragscode. Indien 
deze niet worden nageleefd, zullen er disciplinaire maatregelen genomen worden. 
 

3.1.) De omkadering 
 

- Het Uitvoerend Comité van de RBA benoemt de teamcaptain. De teamcaptain zorgt voor een vlot verloop van de 
uitzending.   

- De verantwoordelijken van de topsportwerking van de Handboogliga leiden de training en de voorbereiding van 
hun schutters in functie van hun specifieke noden en de plaatselijke mogelijkheden. Ze waken er over om de 
verschillende activiteiten te coördineren. Ze coördineren de gezamenlijke activiteiten, ceremonies, officiële 
trainingen, materiaalcontrole etc. en verduidelijken de uren en plaatsen.  

- Elke avond wordt er een briefing georganiseerd voor de ploeg. De verantwoordelijken waken er over dat er een 
goed ploeggedrag is en komen onmiddellijk tussen en rapporteren in geval van een disfunctioneren. De 
verantwoordelijken verdelen de taken zo goed als mogelijk in volledige overeenstemming met de noden van 
iedereen en de organisatie en in het belang van de nationale ploeg. 

- Alle problemen worden zoveel mogelijk ter plaatse opgelost door de teamcaptain en verantwoordelijken.  Indien  
dit niet lukt wordt de werkgroep topsport op de hoogte gesteld. Ter plaatse kunnen er voorlopige sancties 
getroffen worden.  
 
3.2.) De deelnemers 
 

- De deelnemers zetten zich volledig in om hun objectief te behalen, om hun deelname te laten lukken. 
- De deelnemers volgen de opgelegde regels en richtlijnen van de teamcaptain. Ze houden de teamcaptain op de 

hoogte van alle problemen, van alle  wijzigingen die ze aan hun programma wensen of van alle activiteiten die ze 
wensen te hebben. Ze waken over een sportieve teamgeest in alle omstandigheden. 

- De deelnemers dragen op officiële aangelegenheden altijd de nationale kledij die door de RBA wordt voorzien. 
- Alcohol en rookwaren en drugs zijn verboden gedurende de hele uitzending.  (zowel voor gesubsidieerde als zelf 

betalende deelnemers)  
- De kamers van het andere geslacht zijn verboden terrein.  
- Een uitstap buiten het centrum of het hotel mag enkel met toestemming van de teamcaptain.  
- Elke avond is er een samenkomst met de teamcaptain waar de planning en afspraken voor de volgende dag 

worden gemaakt. Dagelijks kan de planning aangepast worden. Iedere schutter moet dus steeds aanwezig zijn op 
deze samenkomst om problemen te voorkomen! We trachten alle maaltijden in groep te nuttigen. Enkel atleten 
die door een andere wedstrijdplanning niet met de groep kunnen samen eten worden toegelaten apart te eten. 
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Bijlage 2: Ouderlijke toestemming voor het reizen naar het buitenland 
 

ROYAL BELGIUM ARCHERY FEDERATION 
 

Parental permission to leave Belgian territory  
Autorisation parentale à quitter le territoire Belge 
Toelating voor het verlaten van Belgisch grond gebied 
Autorisierung elterliche gehen Belgisches Staatsgebiet  
 

             
The undersigned      = 
Je soussigné(e)      = 
Ik ondergetekende      = 
Ich, Unterzeichner      = 
 

Father, mother or guardian of    = 
Père, mère, ou tuteur légal de      = 
Vader, moeder of voogd van     = 
Vater, Mutter oder Vormund von    = 
 

Give the permission to my son / my daughter  = 
Donne la permission à mon fils / ma fille   = 
Geef toelating aan mijn zoon / mijn dochter   = 
Gebe die Zulassung an meinem Sohn / meiner Tochter = 
 

To go to   =    
Pour aller en   =   
Om zich te begeven naar =  
Zu gehen nach  =  
 

Under the supervision of official representatives of Royal Belgian Archery 
Sous la garde de des représentants officiels de Royal Belgian Archery 
Onder toezicht van Officiële vertegenwoordigers van Royal Belgian Archery 
Under der Aufsicht von  Offizielle Vertreter des Royal Belgian Archery 
 

From =    To  =   
Du =      Jusqu’au =    
Van =     Tot  =   
Von =    To  =   
 

Name city  =      Date = 
Nom ville  =     Date = 
Naam stad  =     Datum = 
Name stadt  =     Datum = 
      
Signature  = 
Signature  = 
Handtekening  = 
Unterschrift  = 
 

      
Seen for legitimation of the signature placed above, 
Vu pour légitimation de la signature ci-dessus, 
Gezien voor wettiging van de handtekening die hierboven werd geplaats, 
Gesehen für Legitimierung der obenstehenden Unterschrift, 


