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NHV  Nederlands Handbal Verbond 
Leden Verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden 
Verenigingen   Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel de 

afdeling handbal van een omni-vereniging 
Werkdag Een werkdag is een dag van maandag tot en met vrijdag, 

uitgezonderd de algemeen erkende feestdagen als 
genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet 

Verenigingsleden Natuurlijke personen die lid zijn van een vereniging 
Persoonlijke leden Natuurlijke personen die rechtstreeks lid zijn van het 

NHV, geen verenigingslid is en die niet in Nederland aan 
wedstrijden deelnemen 

Bondsbestuur Het bestuur van het NHV 
Bondsvoorzitter De voorzitter van het Bondsbestuur 
Bondsvergadering De algemene vergadering van het NHV, bestaande uit 

Bondsafgevaardigden 

Bondsafgevaardigde  De vertegenwoordiger van een vereniging en de daarbij 
behorende verenigingsleden die deel uitmaakt van de 
Bondsvergadering en op de Bondsvergadering 
stemgerechtigd is namens zijn vereniging 

Regionaal steunpunt Een gedecentraliseerde eenheid van het bondsbureau dat 
belast is met vereniging ondersteunende activiteiten 

Functionaris Ieder lid die in een bepaalde functie in het NHV is benoemd 
Stemgerechtigd lid Een niet geschorst lid dat bevoegd is zelf of namens een 

ander stemgerechtigd lid aan een stemming in de 
desbetreffende vergadering deel te nemen 

Orgaan  Het Bondsbestuur, de Bondsvergadering, de 
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het 
NHV, de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van 
het Instituut Sportrechtspraak, de Licentiecommissie en 
voorts die personen en commissies die op grond van de 
statuten door de Bondsvergadering zijn belast met een 
nader omschreven taak en aan wie hierbij 
beslissingsbevoegdheid is toegekend.  

Financiële commissie De commissie die het Bondsbestuur en de 
Bondsvergadering adviseert in financiële aangelegenheden 

Wedstrijd Een wedstrijd, toernooi, demonstratie of een evenement 
Official Degene die als teamverantwoordelijke official, begeleider, 

jeugdhandballeider, jeugdhandbalbegeleider, verzorger, 
manager of anderszins op enigerlei wijze bij het 
wedstrijdgebeuren of een team is betrokken 

Instituut Sportrechtspraak  De Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR) 
Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak 

De Tuchtcommissie van het ISR  
 

Commissie van Beroep 
Instituut Sportrechtspraak  

De Commissie van Beroep van het ISR 

Tuchtcommissie NHV De Tuchtcommissie van het NHV 
Commissie van Beroep NHV De Commissie van Beroep van het NHV 
Bondsbureau Het bureau van het NHV 
Directeur De directeur van het NHV, tevens hoofd van het 

bondsbureau 
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Werkapparaat Het bondsbureau en/of een regionaal steunpunt 
Werknemers De in dienst van het NHV zijnde personeelsleden 
Commissie Een door het Bondsbestuur of de Bondsvergadering 

benoemde commissie 
Werkgroep Een groep van personen die door de directeur zijn 

aangesteld om werknemers van het bondsbureau te 
ondersteunen bij het verrichten van taken 

Projectgroep Een door het Bondsbestuur benoemde groep van personen 
die het Bondsbestuur ondersteunt in beleidskwesties 

Topsportplatform Een door de verenigingen, die deelnemen aan de hoogste 
divisies van het NHV, ingesteld platform 

Officiële Mededelingen Het medium dat gebruikt wordt voor het doen van 
mededelingen waarvan de bekendheid voor de leden van 
belang is 

Bondsjaar Het jaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni 
Boekjaar Het jaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni 
Competitiejaar Het jaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni 
Verenigingsjaar Het jaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni 
EHF European Handball Federation 
IHF International Handball Federation 
Wetgevende macht De genoemde vergaderingen tezamen of ieder afzonderlijk 
Rechtsprekende macht De commissies van het NHV en van het ISR en het CAS 

die met tuchtrechtspraak zijn belast, de 
Arbitragecommissie, de commissie Bindend Advies 
alsmede de reglementscommissie bij de uitoefening van 
haar rechtsprekende taak, tezamen of ieder afzonderlijk 

Omnivereniging Een vereniging met diverse doelstellingen op het gebied 
van de sport en/of daarbuiten, met in ieder geval een 
afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve 
van de beoefening van de handbalsport 

Team Een aan de competities van het handbal deelnemende 
eenheid van spelers 

Secretaris-tijdwaarnemer Functionaris die tijdens handbalwedstrijden een 
administratieve functie vervult 

Wedstrijdsport landelijk 
 
Wedstrijdsport regionaal   
Breedtesport 

 

Wanordelijkheden  

Wedstrijden op ere, eerste, tweede divisie niveau, 
hoofdklasse, jeugddivisie en topklasse 
Wedstrijden op 1e en 2e klasse niveau 
Alle overige wedstrijden niet vallend onder wedstrijdsport 
landelijk en regionaal 

Gedragingen van personen of een groep van personen (de 
aanhang of een gedeelte van de aanhang van een club) die 
ondermeer (kunnen) leiden tot verstoring van een wedstrijd 
en/of gevaar voor één of meer personen en/of ernstige 
schade en/of het ernstig kwetsen van een bepaalde 
bevolkingsgroep of perso(o)n(en)  

Hem/hij Daar waar gesproken wordt over hem/hij moet -indien van 
toepassing- gelezen worden haar/zij 

Speler Daar waar gesproken wordt over speler moet -indien van 
toepassing- gelezen worden speelster 
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Bondsbureau Het bondsbureau van het NHV 
Officiële wedstrijd Wedstrijden voor de: 

a. competitie en daarmede samenhangende wedstrijden; 
b. Nederlandse handbalbekers; 
c. kampioenschappen van Nederland; 
d. Europese competities. 

Wedstrijdbepalingen Reglementen of besluiten van organen, die betrekking 
hebben op het verloop van een wedstrijd, de spelregels 
daaronder begrepen 

CAS Court of Arbitration for Sport, gevestigd te Lausanne, 
Zwitserland 

Scheidsrechter 
 
 
 
 
 
Elektronisch 
berichtenverkeer 

Waar niet uitdrukkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen 
een soloscheidsrechter en een scheidsrechter behorend tot 
een scheidsrechterskoppel zullen de bepalingen met 
betrekking tot de scheidsrechter van toepassing zijn op 
zowel de soloscheidsrechters als de scheidsrechter 
behorend tot een scheidsrechterskoppel 
Berichtenverkeer per e-mail of andere ter beschikking 
staande middelen 

         




