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Voorwoord
Dit meerjarenplan beschrijft de strategische doelen van de

Nederlandse Airsoft Sportbond NABV tot aan 2023. Waar

staan we voor. Waar gaan we voor. De ambities van de

vereniging zijn sinds de oprichting al meerdere malen

bijgesteld door het realiseren van belangrijke mijlpalen en

grote groei.

Dat geldt echter niet voor het doel van de NABV; het

behartigen van de belangen van de vele sporters die met veel

liefde en passie de airsoftsport beoefenen.

 

De afgelopen jaren hebben zowel de airsoftsport in

Nederland als de NABV een enorme groei en ontwikkeling

doorgemaakt. Waar de focus in de voorbije jaren lag op het

scheppen van de voorwaarden om de airsoftsport in

Nederland op een veilige en verantwoorde manier te kunnen

beoefenen, zal de komende periode nadrukkelijk in het teken

staan van het innoveren van de sportbeleving en het

verbinden van sporters en sportaanbieders. Want de NABV is

een organisatie voor en door beoefenaars van de

airsoftsport.
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AANDACHTSPUNTEN
De voorbije jaren meldden zich jaarlijks gemiddeld 4.250 nieuwe

leden aan. Op louter de bijdragen van die leden (contributie) is

een organisatie opgebouwd die uitblinkt in het snel en efficiënt

afhandelen van de administratie rondom dat lidmaatschap. 

Dit is een belangrijke kernactiviteit van de NABV. Daarmee schiep

de sportorganisatie de voorwaarden voor sportaanbieders die op

(vooral) commerciële basis evenementen aanbieden aan die leden

en introducés van de NABV.

 

 

In het uitvoeren van haar publiekrechtelijke opdracht om de

airsoftsport veilig en verantwoord te laten organiseren, lag de

focus van de organisatie vooral op het inrichten van

administratieve processen, veiligheid en het ontwikkelen van

opleidingen alsook de ontwikkeling van en het experimenteren

met nieuwe competitievormen.

In de komende periode gaat bijzondere aandacht naar de discipline

reënactment.   De NABV wil nog beter zicht krijgen op de wensen

en behoeften van skirmers en andere doelgroepen binnen de

vereniging. Daartoe zal de NABV aanvullend ledenonderzoek

uitvoeren en in gesprek gaan met beoefenaars van de

verschillende disciplines en in het bijzonder re-enactment.

De NABV is een vereniging voor en door alle airsoftsporters en wil

dat blijven.

 

Uit ledenonderzoek is gebleken dat leden vermoeden dat het beeld

dat zij hebben van airsoft verschilt van het beeld dat niet-spelers

hebben van de sport. De positieve effecten die de beoefenaars van

de airsoftsport aan hun sport toedichten, biedt de NABV kansen

om het imago van de sport te verbeteren. De branding en

marketing van de sport is een voortdurend aandachtspunt voor de

komende periode.
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V I S I E

Over een aantal jaren is airsoft bekend als sport in heel Nederland. De

diverse (inter)nationale kampioenschappen en bijzondere

evenementen trekken media-aandacht. De airsoftsport kan worden

beoefend bij sportaanbieders die alle doelgroepen bedienen; van jong

tot oud, van beginnend tot ervaren. Dit sportaanbod is hoogstaand,

gedifferentieerd en toegankelijk.

M I S S I E

Het faciliteren, ondersteunen (o.a. belangen behartigen) en innoveren

van de airsoftsport in Nederland op alle mogelijke manieren, waardoor

beoefenaars veilig en ongehinderd hun sport kunnen beoefenen.
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AIRSOFTSPORT TOEGANKELIJK MAKEN VOOR MINDERJARIGEN

AIRSOFTSAIRSOFTSPORTACCOMMODATIES NAAR BEHOEFTE
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Ambitie 1. Airsoftsport
erkend en

bekend
Lidmaatschap NOC*NSF

De NABV streeft aansluiting bij sportkoepel NOC*NSF na, mits deze aansluiting geen

nadelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de airsoftsport en/of de NABV. 

De sportkoepel NOC*NSF zet zich in voor ontwikkeling van (de) sport(sector),

sportparticipatie en is een belangrijke financier van sport.  

Lidmaatschap van NOC*NSF maakt samenwerking en kennisuitwisseling met andere

sportbonden toegankelijker en is van wezenlijk belang voor toegang tot veel (publiek

gefinancierde) initiatieven die door, met of voor NOC*NSF worden aangeboden. Door

lid te worden van de sportkoepel kan de NABV en kunnen haar leden toegang krijgen

tot deze producten en diensten.
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Ambitie 1. Airsoftsport
erkend en

bekend
Politieke/bestuurlijke contacten landelijk en regionaal
Erkenning kan verkregen worden door overal in Nederland “in beeld” te zijn. 

De airsoftsport is bij beleidsmakers onvoldoende bekend; 

dit maakt dat nieuwe sportaccommodaties moeizaam van de grond komen. 

De NABV is voornemens een landelijk en regionaal netwerk te ontwikkelen en

onderhouden.

 

Autoriteit in de airsoftsport
De NABV wil dé autoriteit zijn in de airsoftsport. De sportbond zal daarmee niet alleen

haar eigen achterban van sporters en sportaanbieders voorzien van waardevolle

producten, diensten en kennis, maar ook een meer maatschappelijke rol uitvoeren

door de airsoftsport in te zetten om Nederland fit en gezond te houden. Daarnaast

blijft de NABV ook de komende jaren een betrouwbare kennispartner van partijen

als douane, justitie en defensie.
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Ambitie 1 Airsoftsport
erkend en bekend

Bekendheid airsoftsport vergroten 
Met de groei van de airsoftsport is ook de bekendheid van de sport toegenomen. Toch

blijven er veel misverstanden over de sport bestaan. Dit maakt dat de NABV ook

in de komende jaren zal blijven inzetten op het vergroten van de bekendheid van

de sport en het verbeteren van het imago van de sport. 

 

Organisatieontwikkeling
De statutenwijziging die de NABV in de laatste helft van 2019 doorvoerde, maakt

dat de NABV in de komende jaren slagkrachtig kan blijven. Een daadkrachtige

NABV is een vereiste om de airsoftsport te blijven faciliteren en laten

bloeien. De NABV zal daarom de komende jaren blijven investeren in de groei van

haar (vrijwillige) medewerkers en de (door)ontwikkeling van de organisatie.
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Ambitie 2 Waarde creëren
voor alle
belanghebbenden

Skirm / re-enactment 

 
Veruit de meeste airsoftsporters beoefenen de sportdiscipline skirm/ re-enactment.

Dit doen ze o.a. bij commerciële sportaanbieders. Dit brengt voordelen (o.a.

investeringen, professionele organisaties, hoogwaardig aanbod) met zich mee, maar

ook nadelen (o.a. relatief hoge kosten, sportbeleving als consument, relatief lage

sportdeelname). 

 

De community vraagt hierin een nadrukkelijke, zichtbare rol van de NABV als

organisator of facilitator van (series van) evenementen die groot en uniek van

aard zijn. Het is voor de NABV in de hoedanigheid als sportbond een uitdaging

om te bepalen hoe we deze groepen kunnen faciliteren. Bovenal blijft de NABV

inzetten op het verlagen van de drempel om de airsoftsport aan te kunnen

bieden.
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Ambitie 2 Waarde creëren
voor alle
belanghebbenden

Airsoftsportaanbieders

 
De NABV is voor sportaanbieders een platform voor kennisdeling, overleg en

samenwerking. De NABV streeft na om de belangrijkste partner te zijn voor alle

sportaanbieders en om diensten en producten aan te

bieden die voorzien in de behoeftes van zowel ondernemers als non-profitorganisaties. 

 

Goede samenwerking op basis van wederzijds respect en vertrouwen is onmisbaar in

de doorontwikkeling en verdere groei van de airsoftsport. Door kennis te delen maar

ook door externe expertise binnen te halen kunnen sportaanbieders via het netwerk

van de NABV hun aanbod verder verbeteren hetgeen leidt tot hogere tevredenheid bij

spelers.



Ambitie 2 Waarde creëren
voor alle
belanghebbenden

Apps, data en functionaliteit
De functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de

MIJNNABV-omgeving wordt doorontwikkeld. Daarnaast zal worden ingezet op de

ontwikkeling van een app die meerwaarde biedt aan onze leden. De NABV wil

hiermee o.a. haar leden stimuleren het meeste te halen uit hun sportbeleving.

 

Binding (nieuwe) leden
Ieder jaar stappen duizenden nieuwe sporters in airsoft. De NABV wil hen helpen om

een vliegende start te maken in de sport. Dit vraagt om maatwerk; waar sommige

sporters genoeg hebben aan een informatiepakket, hebben anderen interesse in

workshops of kennismakingsevents of aan matchmaking met teams in hun regio. 

Door een divers introductieaanbod wordt een warm welkom gecreëerd zodat sporters

zo de volledige breedte van de sport leren kennen en zo actiever zullen zijn, en blijven.
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Ambitie 2 Waarde creëren
voor alle
belanghebbenden

Toernooien, competities en grote events
Airsoft is een van de meest innovatieve sporten in Nederland. Technische

ontwikkelingen maken dat prestaties in de airsoftsport beter en beter meetbaar

worden. Doelen worden elektronisch, BB’s lichtgevend en apps en (RFID)chips kunnen

tamelijk nauwkeurig registreren wat de locaties zijn van spelers. Dit biedt steeds meer

mogelijkheden voor nieuwe en innoverende competitievormen; de NABV wil in deze

ontwikkelingen een leidende rol spelen. Innovatiestimulering tilt de beleving

binnen de airsoftsport naar een hoger niveau.

 

Jaarlijks reizen grote groepen airsoftliefhebbers naar evenementen van enorm formaat

in heel Europa (o.a. Groot-Brittannië, Tsjechië, Zweden). De NABV beoogt een

dergelijk mega-event in Nederland te organiseren (bv. als ‘Airsoftcon’). Daarnaast

kunnen groepen leden die naar dit soort buitenlandse events reizen worden

gefaciliteerd, wellicht door in georganiseerd verband te reizen.
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Ambitie 3 Airsoftsport
toegankelijk

maken voor
minderjarigen

Airsoft voor minderjarigen
De NABV wil dat minderjarigen de airsoftsport kunnen beoefenen zoals ze ook alle andere

sporten in Nederland mogen beoefenen. In onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut

(2019) komen het ‘sociale aspect’, ‘samenwerking in teams’ en ‘actief bezig zijn’ naar voren

als positieve aspecten van de airsoftsport. De verlaging van de leeftijdsgrens laat airsoft

onderdeel worden van interventies om (gamende) jongeren fysiek en mentaal in beweging te

krijgen.  

 

Ook voor de airsoftsport geldt: jong geleerd, oud gedaan. Door speciale opleidingen en

cursussen te ontwikkelen waarin jongeren  de vele facetten van de airsoftsport leren kennen

(van regelgeving tot techniek tot veiligheid) wordt de basis gelegd voor een leven lang

airsoft. Het inrichten van die structuur vraagt een investering in de volle breedte van de

vereniging én van de overheid. Een wetsaanpassing is vereist om de sport airsoft ook voor

minderjarigen toegankelijk te kunnen maken.  De NABV zet zich de komende periode op alle

mogelijke manieren in om de airsoftsport toegankelijke te maken voor minderjarigen.
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Ambitie 4 Airsoftsport-
accommodatie
naar behoefte

Kwantiteit en kwaliteit airsoftaccommodaties
 

De belangrijkste reden voor leden om het lidmaatschap op te

zeggen is het gebrek aan (kwalitatieve) airsoftaccommodaties in hun regio,

blijkt uit ledenonderzoek (2019). Oud-leden gaven aan dat het niet kunnen

beoefenen van hun sport in hun stad, regio of soms zelfs provincie, reden was

om ermee op te houden. 

De NABV wil een actieve rol spelen in het vergroten van

het aantal locaties waar sportdisciplines van de airsoftsport kunnen worden

beoefend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen locaties die

structureel of incidenteel zijn. De NABV staat naast spelers en sportaanbieders

die kansen zien om nieuwe locaties te openen.

NABV Meerjarenbeleid 2020 - 2023



Ambitie 4 Airsoftsport-
accommodatie
naar behoefte

Startende airsoftsportaanbieders
Startende airsoftsportaanbieders staan voor heel wat uitdagingen.

De airsoftsport heeft belang bij meer aanbieders en de NABV wil daarin een rol

spelen. Het organiseren van airsoft sportevenementen vraagt om specifieke kennis en

specifieke vaardigheden. De NABV zal zich daarom de komende periode inzetten om

producten te ontwikkelen die zijn gericht op beginnende sportaanbieders. 

 

Kennisdeling airsoftsportaanbieders 
Via haar platform sportaanbieders maakt de NABV relevante

informatie beschikbaar voor ondernemers en non-profitorganisaties. Zo kan de

kwaliteit van evenementen voor alle doelgroepen binnen de airsoftsport worden

verhoogd. Door het ontsluiten van data en door een aanbod van externe expertise

kunnen sportaanbieders via het netwerk van de NABV hun producten en diensten

kwalitatief verbeteren. Dit leidt tot hogere tevredenheid bij spelers en tot

beter rendement voor airsoftsport aanbieders.
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