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Jaarverslag Rayon Noord Nederland- 2017
Voor Rayon Noord Nederland (gemakshalve Rayon 1) is 2017 een goed en sportief jaar
geweest. Het aantal leden bedroeg op 31 december 3.934, een groei van 3% ten opzichte
van 2016.

Deze toename is toe te schrijven aan het promoten van de handboogsport door het bestuur
en de verenigingen. Het rayonbestuur realiseert zich goed dat het niet blijft bij het binnen
halen van leden. We moeten de leden ook wat te bieden hebben, deze constatering is
aanleiding geweest voor het bestuur om tijdens de najaarsvergadering het besluit te nemen
dat alle handboogsporters ongeacht klasse of discipline gelijkwaardig behandeld moeten
worden. De eerste stap in de goede richting is het besluit om gratis deel te kunnen nemen
aan alle Rayon- kampioenschappen. Handboogschieten is meer dan doelschieten op een
binnen- of buitenbaan, ook veld-, 3D en Run Archery horen erbij. Daarnaast heeft het
Rayonbestuur het beleid voortgezet om de handboogsport naar de burger te brengen. Voor
2018 staan een aantal specialistische workshop gepland. Tenslotte is Rayon 1 aan het
onderzoeken hoe de topsporters in de niet traditionele disciplines Recurve en Compound
beter ondersteund kunnen worden.

Rayon 1 is bestuurlijk sterk. Alle functies zijn gevuld met deskundige personen. De
structuren zijn helder en voldoen aan de verwachtingen. Belangrijk is dat er een zinvolle
invulling wordt gegeven aan de bestuursfuncties, er binnen redelijke termijnen opvolging
wordt gegeven aan initiateven en besluiten op structurele wijze worden gecommuniceerd.
Uitbreiding van de vergadercyclus van twee naar drie keer per jaar blijkt een succes te zijn.
Daarnaast wordt er steeds vaker telefonisch vergaderd. Een verbeterpunt voor 2018 is om
dit op technisch beter in te richten.

De uitdaging voor Rayon 1 is de geografische omvang. De meeste leden wonen in NoordHolland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijsel. De uitbreiding in de drie Noordelijke
provincies, Groningen, Friesland en Drenthe, zet gestaag door en het aantal verenigingen
groeit. Ook de professionaliteit en de accommodaties zijn bij een aantal verenigingen sterk
aan het verbeteren of er liggen plannen klaar om dat te doen.

Rayon 1 streeft er naar om 2018 een begin te maken om het opleiden van instructeurs en
trainers dichter bij de verenigingen te brengen door in overleg met het bondsbestuur te
komen tot een andere efficiëntere opleidingsstructuur waarbij meer gebruik wordt gemaakt
van de aanwezige kennis binnen de verenigingen.
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De communicatie binnen Rayon1 is door het online zetten van de website www.rayon1.nl en
het openen van een eigen Facebookpagina aanzienlijk verbeterd. Het primaire communicatie
middel is de E-mail en telefoon (voice). De website wordt vnl. gebruikt voor aankondigingen
en statisch archief, terwijl Facebook, Whattsapp etc. meer voor de 1 op 1 communicatie
worden gebruikt wanneer dat nodig blijkt te zijn.
Tenslotte, de relatie met de Noord Nederlandse Handboog Federatie wordt, weliswaar in
kleine stapjes, beter. Immers sport verbroedert ook in de handboogsport.
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