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Algemene inleiding  

Voor u ligt de verantwoording van het jaarplan 2021 dat was opgesteld met de intentie om te kunnen 

opschalen als de corona-pandemie daar ruimte voor bood. Ruimte waarvan helaas niet of nauwelijks 

sprake bleek te zijn. Daardoor moet op 2021 vooral worden teruggekeken als een jaar van reparatie 

en consolidatie. Een jaar ook van onrust en onzekerheid dat begon in lockdown en ook zo eindigde. 

In dit jaarverslag ligt de focus niet op doelen die onhaalbaar bleken door de corona-pandemie, maar 

op verzilverde kansen en mogelijkheden.  

 

De impact van de wereldwijde coronapandemie was merkbaar in de hele sportsector en trok ook in 

2021 diepe sporen in de Nederlandse airsoftsport. Om de gevolgen van die afgekondigde 

beperkingen zoveel mogelijk te verzachten, heeft de NABV ingezet op het creëren van meerwaarde 

voor organisaties en voor spelers. Toch heeft ook in 2021 een groot aantal sportaanbieders 

(waaronder ook de NABV zelf) lange tijd te maken gehad met volledig of gedeeltelijke sluitingen en 

beperkingen die het nagenoeg onmogelijk maakten om dat te doen waar men goed in is: het 

aanbieden van uitdagend en interessant sportaanbod.  

 

Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers, ledenraadsleden, bestuurders en medewerkers kijkt 

de NABV terug op een jaar waarin een grote stappen zijn gezet in de ambitie om sporters en 

sportaanbieders te verbinden. Er is voortdurende gewerkt aan een agenda van ‘meerwaarde bieden’. 

De onzekerheid en verdeeldheid die de pandemie begeleidden, zorgden binnen de organisatie NABV 

in de loop van het jaar voor meer focus en toenemende bereidheid om over verschillen heen te 

stappen. Een belangrijk resultaat hiervan is de definitieve start van het platform lidorganisaties. Met 

de ledenraad en de organisaties is ook een mooie start gemaakt met het besteden van het positieve 

financiële resultaat dat de NABV had in het eerste coronajaar 2020.  

 

Het turbulente en onrustige karakter van 2021 kwam ook tot uiting in het personeelsbestand van de 

NABV. De sportbond nam afscheid van de algemeen directeur die de organisatie vanaf de start van 

de NABV had geleid. Daarnaast eindigde ook het dienstverband van twee andere medewerkers. De 

wisselingen in de personele bezetting stonden los van elkaar, maar droegen er -tezamen met corona- 

aan bij dat meerdere gewenste doelen en ambities niet of slechts gedeeltelijk konden worden 

gerealiseerd in 2021, en werden doorgeschoven naar 2022.  

 

De opbouw van dit jaarverslag 2021 volgt de structuur van het meerjarenplan en het jaarplan 2021. 

De vier onderstaande ambities fungeren als kapstok voor projecten en plannen: 

 

1. De NABV streeft naar airsoft als een erkende en bekende sport 

2. De NABV wil waarde creëren voor alle belanghebbenden  

3. De NABV wil airsoftsport toegankelijk maken voor minderjarigen  

4. De NABV wil airsoft accommodaties naar behoefte 
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1. Airsoftsport erkend en bekend  

(Hoofd)doelstellingen jaarplan 2021  

 Verbeteren van het imago van de airsoftsport  

 Meer positieve landelijke aandacht voor de airsoftsport 

 Verhogen aantal locaties waar airsoftsport beoefend kan worden 

 Groep ambassadeurs uitbouwen 

Verantwoording 

In 2021 heeft de NABV zich aangesloten bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Het 

POS heeft de rechtsvorm van een stichting en verbindt landelijk een groot en groeiend aantal 

organisaties die volledig of grotendeels bestaan uit sportaanbieders die ondernemend zijn. Ook het 

merendeel van de aanbieders van airsoftsport onderneemt; dit maakt dat de doelstellingen van het 

POS aansluiten bij die van de NABV. Deze samenwerking met andere sportorganisaties dient 

daarnaast ook het doel om de bekendheid van de sport te verhogen. 

 

Het vermoeden dat de airsoftsport nog niet erg bekend is, is bevestigd in een imago-onderzoek dat 

de NABV in 2021 liet uitvoeren. Dit onderzoek werd door een onafhankelijk bureau uitgevoerd onder 

een panel van willekeurige Nederlanders. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat iets meer dan 3 op 

de 5 Nederlanders volkomen onbekend is met de sport (ook niet van naam). Op basis van het 

onderzoek concludeert het marktonderzoeksbureau dat het imago van de sport relatief goed is, maar 

dat het vooral schort aan bekendheid. Om serieus als sport te kunnen worden overwogen achtten de 

onderzoekers het belangrijk is dat men überhaupt weet dat de sport bestaat. Dit zal voor de 

komende jaren de focus doen verschuiven van verbeteren van imago naar bekender maken van de 

sport. Immers; onbekend maakt onbemind.  

 

Voor wat betreft het verhogen van het aantal locaties waar airsoft beoefend wordt, is de doelstelling 

in 2021 niet behaald. Corona is daarvoor de belangrijkste reden; 2021 was met de diverse lockdowns 

geen goed jaar om nieuwe sportlocaties te openen. Gedurende 2021 stopten vier ondernemingen 

met het aanbieden van airsoftsport; daar stond de opening van een nieuwe veld tegenover.  

 

Door de lockdowns hebben in 2021 geen nationale kampioenschappen kunnen plaatsvinden. De WK 

G&G Extreme Shooting heeft niet plaatsgevonden, evenals de Dutch Open.  

 

Het geplande onderzoek naar de behoefte van leden (met name skirmers) is uitgesteld naar 2022 in 

de hoop/verwachting dat deze groep sporters dan weer op een ‘normale’ manier hun favoriete 

sportdiscipline kunnen beoefenen.  
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2. Waarde creëren voor alle belanghebbenden 

(Hoofd)doelstellingen jaarplan 2021 

 Duidelijk herkenbare ledenprofielen  

 Behoud van leden en werven nieuwe leden 

 Borging van veiligheid op airsoftsportlocaties 

 NABV Academy met vraag-gestuurd aanbod (o.a. BOSS, Marshall) 

 Breed, innovatief en gevarieerd aanbod voor alle leden 

Verantwoording 

Het creëren van waarde voor alle belanghebbenden werd het belangrijkste speerpunt toen na de 

zomer de sport weer open kon en er weer meer mogelijk was. 

 

In het najaar hebben er vier pilots plaatsgevonden van introductiedagen waar specifieke nieuwe, 

recent lid geworden spelers een uitnodiging voor ontvingen. Het doel van deze introductiedagen is 

om nieuwe spelers een warm welkom te bieden. Door nieuwe spelers deel te laten nemen aan een 

workshop over het veilig omgaan met airsoft apparaten en hen de belangrijkste spel- en 

gedragsregels mee te geven, wil de NABV de veiligheid op en naast het veld verhogen. Aan deze vier 

pilot-dagen namen 115 spelers deel die ze bijzonder goed waardeerden (waarderingscijfer: 8,5). De 

intro-dagen worden gefinancierd uit de inschrijfkosten die nieuwe leden betalen en zullen in 2022 

worden opgeschaald.  

In het najaar van 2021 is gestart met het ontwikkelen van ledenprofielen / persona’s. Hiervoor is een 

sportmarketingbureau aangetrokken dat ondersteunt in dit proces. In het voorjaar van 2022 worden 

de ledenprofielen opgeleverd. 

 

De lockdowns van 2020 werkten door in 2021, waardoor in de loop van het voorjaar duidelijk werd 

dat de licenties van meerdere speelvelden en organisaties zouden verlopen. Binnen de NABV was er 

echter geen vrees dat de veiligheid van sportlocaties in het geding was. Het team van vrijwillige 

auditors is door de pandemie en de beperkingen op sportbeoefening niet in de gelegenheid geweest 

om invulling te geven aan de geplande periodieke (her)keuringen. Op basis van die 

overmachtssituatie werd het besluit genomen om de hiervoor gestelde termijnen te verlengen. 

Daardoor konden in de zomer van 2021 alle locaties en organisaties alsnog bezocht en geaudit 

worden.  

 

De  NABV Academy heeft in 2021, ondanks corona toch 7 bijscholingen kunnen aanbieden waaraan 

licentiehouders kosteloos konden deelnemen. Alle vervallen opleidingen zijn door gepland voor 

2022. Daarnaast is in december de nieuwe opleiding airsoft instructeur niveau 3 (Kwalificatie 

Structuur Sport) gestart met 7 cursisten. Hiermee heeft de NABV weer een opleiding op een hoger 

niveau weten te realiseren. Omdat het voor de cursisten lastig bleek om een eigen trainingsgroep te 

vormen is hen de mogelijkheid geboden om onder begeleiding van hun praktijkbegeleider trainingen 

te geven in het Nationaal Airsoft Centrum.  

 

Het aanbieden van georganiseerde ledenreizen is onderzocht maar bleek onhaalbaar. Het probleem 

zit niet zozeer in het vervoeren van spelers per bus; bemiddeling van de NABV zou hebben kunnen 
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zorgen voor aantrekkelijke tarieven. Vooral het vervoeren van airsoft apparaten bleek een 

belangrijke bottleneck door de kostbare borgstellingen en verzekeringen die vervoersbedrijven 

hiervoor rekenden.  

 

Hoewel het door de aanscherpingen rondom corona lange tijd onzeker was of de Airsoftmarkt in het 

najaar kon doorgaan, was er op de dag zelf geen spoor van twijfel bij de leden van de NABV. Bij het 

opengaan van de deuren had zich al een flinke rij verzameld voor de ingang van het Nationaal Airsoft 

Centrum. Binnen troffen zij 20 airsoftwinkels en organisaties met mooie aanbiedingen, deskundig 

advies en daarboven nog gratis een goodie bag. De 2e hands markt werd goed bezocht, met een 

inschietbaan om de airsoft apparaten te testen. Er zijn 210 apparaten van eigenaar gewisseld. Naar 

schatting waren over de gehele dag een kleine 1000 bezoekers aanwezig.  

In het najaar van 2021 is een uitgebreid tevredenheidsonderzoek gedaan onder gebruikers van het 

NAC waarin gekeken is naar de tevredenheid over de inrichting van, het airsoftaanbod en de 

begeleiding in het Nationaal Airsoft Centrum. Dit onderzoek heeft waardevolle input opgeleverd 

waarmee een projectgroep gestart is die aan de slag gaat met voorstellen voor herinrichting van de 

locatie. 
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3. Airsoftsport toegankelijk maken voor minderjarigen  

(Hoofd)doelstellingen 2021 

 Inzichtelijk krijgen welke aanpassingen nodig zijn om met jongeren airsoft te beoefenen 

 Uitwerken Plan van Aanpak 

Verantwoording 

Het imago-onderzoek dat de NABV heeft laten uitvoeren kende naast de onderzoeksvraag naar 

bekendheid en imago van de sport een tweede belangrijke onderzoeksvraag: hoe geschikt vindt men 

airsoft voor kinderen? Het onderzoeksbureau concludeert in haar rapport dat respondenten met 

(klein)kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 relatief positief zijn over de airsoft na het zien van de video 

die aan hen was getoond. Maar liefst 1/3 van de ouders geeft aan dat ze airsoft zouden overwegen 

als sport voor hun kinderen. Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat wat hen betreft de 

leeftijdsgrens om de sport te mogen beoefenen verlaagd zou kunnen worden. 

Verdere activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022 als er een commissie start die de Wet Wapens en 

Munitie zal gaan herzien.  
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4. Airsoftsportaccommodatie naar behoefte  

Doelstelling jaarplan 2021 

 Meer airsoftsportaccommodaties  

 

Verantwoording 

Om het groeiende aantal leden te kunnen blijven faciliteren vindt de NABV het belangrijk dat ook het 

aantal airsoftsport accommodaties toeneemt. Het ontbreken van airsoft accommodaties in de 

directe omgeving is de belangrijkste reden voor leden om het lidmaatschap op te zeggen. Ondanks 

het belang dat de NABV aan deze doelstelling hecht, is de organisatie door een mutatie in het 

personeelsbestand en de beperkingen door corona er niet in geslaagd om het aantal locaties waar de 

sport kan worden beoefend te doen toenemen.  

 

De pandemie maakte dat de focus verschoof van groei naar behoud, hetgeen ertoe leidde dat het 

positieve financiële resultaat dat in 2020 werd geboekt op de begroting in 2021 is ingezet voor 

trainingen en events bij organisaties. Deze events konden kosteloos worden bezocht door leden van 

de NABV.  
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Organisatieontwikkeling 

(Hoofd)doelstellingen jaarplan 2021 

 Een efficiënt functionerende, moderne organisatie  

 Benodigde competenties en vaardigheden vergroten 

 

Verantwoording 

Het afgelopen jaar heeft de NABV afscheid genomen van 3 medewerkers onder wie de algemeen 

directeur. Daarnaast heeft de werkorganisatie ook te maken gehad met de langdurige afwezigheid 

van een medewerker door ziekte. Een interim-directeur werd aangesteld en het vertrek van de 

medewerker airsoft stimulering werd opgevangen met het aanstellen van een nieuwe projectleider 

airsoftsport. De vacante positie voor medewerker communicatie werd vanaf januari 2022 ingevuld. 

De diverse wisselingen vroegen veel flexibiliteit en maakte het noodzakelijk dat een groot aantal 

taken werd opgevangen door het team. De kerntaken van de organisatie, zoals de ledenservice, 

opleidingen, audits en ondersteuning van organisaties, konden doorgang vinden. De diverse 

wisselingen en de impact van corona op de sportorganisatie NABV maakte echter ook keuzes 

noodzakelijk in de doelstellingen die de NABV zichzelf had gesteld.  

 

Vanaf september 2021 sloten, naast spelende leden, ook 26 organisaties zich als lid bij de NABV aan 

en 3 organisaties op basis van licentieovereenkomst. Vanwege de pandemie heeft het bestuur van de 

NABV voor 2021 en 2022 organisaties vrijgesteld van contributiebijdrages en kosten die volgen uit 

keuringen voor veld en organisatie. Het toetreden van organisaties was de laatste stap van de 

transitie die de NABV in 2018 had ingezet met het vernieuwen van de statuten.  

Met de nieuwe lidorganisaties is in het najaar direct een start gemaakt met het platform 

lidorganisaties. Het platform organisaties heeft zelf een voorzitter en vice-voorzitter gekozen en drie 

leden verkozen om zitting te nemen in de ledenraad. Daardoor konden vanaf november ook 

vertegenwoordigers van organisaties hun specifieke belangen onder de aandacht brengen in de 

ledenraad. Hiermee werd na een proces van jaren een belangrijke aanpassing in de 

organisatiestructuur gerealiseerd. In het platform is nog ruimte voor non-profit organisaties voor wie 

drie zetels in de ledenraad zijn gereserveerd.  

Het afgelopen jaar hebben er naast de vier reguliere, ingeplande ledenraadsvergaderingen nog twee 

extra digitale gevoerde overleggen plaats gevonden.  
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Kengetallen en statistieken 

De NABV telde op 1 januari 2021 20.883 leden. Het verenigingsjaar werd op 31-12-2021 afgesloten 

met 25.345 leden. Dat betekent een toename van 4.462 leden. De lichte afname van de ledengroei 

lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door de beperkingen die vanuit de overheid werden gelegd 

op sportbeoefening.  Vooral het eerste kwartaal van 2021, waarin sportbeoefening nauwelijks 

mogelijk was, viel op door het lage aantal aanmeldingen.  

Aanmeldingen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Q1 1192 1469 1391 1515 1282 1529 

Q2 1278 1236 1330 1308 1131 1256 

Q3 1375 1506 1471 1344 1368 1096 

Q4 801 841 814 783 760 638 

              

totaal 4646 5052 5006 4950 4541 4519 

 

In 2021 hebben 2.331 hun lidmaatschap beëindigd (per 1-1-2022) en is van 354 leden het 

lidmaatschap door het bestuur beëindigd (gedurende het jaar). In 2021 is 1 lid geroyeerd na een 

uitspraak van het Instituut Sport Rechtspraak. Van een aanvullende 226 leden is het lidmaatschap 

beëindigd omdat zij in geen nieuwe VOG (of vergelijkbaar document) hebben overlegd.  

Veruit het grootste deel van de leden betaalt de contributie tijdig of na een herinnering. Toch heeft 

de NABV op 1 maart 1.564 leden overgedragen aan Cannock Incasso omdat de contributie na een 

herinnering en aanmaning nog open stond.  

Het oudste lid was in 2021 92 jaar, het jongste lid 18. 
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