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“BESTUURLIJKE MAATREGELEN 2018/2019” 

Artikel 5 Algemeen Reglement NHV 
 

Statuten NHV en Algemeen Reglement NHV1  
- Niet, onjuist of onvolledig aanmelden en opzeggen van lidmaatschap.2   € 25 
- Per lid niet voldoen aan voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap3   € 25 
- Het zonder goedkeuring voeren van een verenigingsnaam4     €100 
- Het desgevraagd niet op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen  
 verstrekken en opgaven doen, zowel mondeling als schriftelijk, aan een  
 orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel aan een door  
 een van deze organen aangewezen ander orgaan; 1e verzuim5    € 25 
- Het desgevraagd niet op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen  
 verstrekken en opgaven doen, zowel mondeling als schriftelijk, aan een  
 orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel aan een door  
 een van deze organen aangewezen ander orgaan; 2e verzuim6    € 100 
- Het bevatten van bepalingen in statuten en reglementen van verenigingen, die in  
 strijd zijn met de Statuten en reglementen van het NHV of met uitvoeringsbesluiten  
 en wijzigingsbesluiten van het Bondsbestuur7       € 100 
- Het sluiten van overeenkomsten, waarvan de tekst of strekking in strijd is met de  
 Statuten en reglementen van het NHV en/of met de besluiten van één van haar  
 organen8           € 100 
- Het niet bijhouden van een registratie van alle verenigingsleden, spelers,  

 trainers en andere functionarissen van door het NHV verlangde gegevens en   
 deze registraties op een door het NHV bepaalde wijze bij het NHV aan te melden9  € 100 

- Het niet zorg dragen, dat alle verenigingsleden, spelers, trainers en andere  
 functionarissen lid zijn van het NHV10        € 100 
- Het niet onverwijld doorgeven van alle mutaties in de door de vereniging aan  

  te houden registraties van verenigingsleden, spelers, trainers en andere  
  functionarissen onverwijld aan het bondsbureau van het NHV11    € 100 

- Het geen gelegenheid geven aan één of meer van haar verenigingsleden, die  
 gekozen is/zijn voor een Nederland vertegenwoordigend team, voor dat team  
 uit te komen en aan de training daarvan deel te nemen12     € 1250 
- Het toetreden tot een niet door het NHV erkende handbalorganisatie, of op  

enigerlei wijze deelnemen aan een door een dergelijke organisatie uitgeschreven  
handbalwedstrijd of toernooi13         € 1250 

- Het spelen van wedstrijden tegen of georganiseerd door een organisatie,  
 die geen lid is van het NHV, zonder dat daarvoor vooraf toestemming is  
 verleend door het Bondsbestuur14        € 1250 
- Het niet meer voldoen aan de voorwaarden welke verbonden zijn aan het  
 verkrijgen van het lidmaatschap, behoudens dispensatie van het Bondsbestuur15  € 100 
 

                                                 
1 Om de tijdigheid van het indienen van stukken aan te kunnen tonen, is de verzendtheorie van toepassing. 
2 Artikel 4, eerste lid, van de Statuten NHV; Artikel 1, eerste lid, van het Algemeen Reglement NHV 
3 Artikel 1, derde lid, van het Algemeen Reglement NHV 
4 Artikel 1, vijfde lid, van het Algemeen Reglement NHV 
5 Artikel 2, eerste lid, letter a, van het Algemeen Reglement NHV 
6 Artikel 2, eerste lid, letter a, van het Algemeen Reglement NHV 
7 Artikel 2, eerste lid, letter b, van het Algemeen Reglement NHV 
8 Artikel 2, eerste lid, letter c, van het Algemeen Reglement NHV 
9 Artikel 2, eerste lid, letter e, van het Algemeen Reglement NHV 
10 Artikel 2, eerste lid, letter f, van het Algemeen Reglement NHV 
11 Artikel 2, eerste lid, letter g, van het Algemeen Reglement NHV 
12 Artikel 2, eerste lid, letter h, van het Algemeen Reglement NHV 
13 Artikel 2, eerste lid, letter i, van het Algemeen Reglement NHV 
14 Artikel 2, eerste lid, letter j, van het Algemeen Reglement NHV; Artikel 31, eerste lid, van het  
   Wedstrijdreglement 
15 Artikel 2, eerste lid, letter k, van het Algemeen Reglement NHV 
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- Het niet erop toezien dat verenigingsleden, spelers, trainer-coach, andere  
functionarissen en scheidsrechters, voor zover laatstgenoemden niet  
door het NHV zijn aangesteld, zich onthouden van het wedden op  
uitslagen van wedstrijden waarbij zij als speler, wisselspeler, trainer-coach  
of scheidsrechter betrokken zijn en/of andere handelingen die gericht  
zijn op het frauduleus beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden16    € 1250 

- Het niet, hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, zich behoorlijk te  
gedragen en zo nodig mee te werken bij het handhaven van de orde17   € 100 

- Het zonder voorafgaande toestemming van het bondsbestuur uit komen in  
een wedstrijd, dan wel mee te werken aan een training, die niet door het NHV,  
een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste  
toestemming niet is verleend18        € 100 

- Het zich niet onthouden van het wedden op uitslagen van wedstrijden waarbij zij als  
speler, wisselspeler, trainer-coach of als scheidsrechter direct zijn betrokken en/of  
andere handelingen te verrichten die gericht zijn op het frauduleus beïnvloeden  
van uitslagen van wedstrijden19        € 1250 

- Het niet schriftelijk melden bij het Bondsbestuur indien zij verzoeken  
hebben ontvangen tot het verrichten van handelingen die gericht zijn op het  
frauduleus beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden20     € 1250 

- Het niet in acht nemen van de goede sportmanieren21      € 100 
- Het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen, waaronder bondscontributie 

en bijzondere bijdragen van haar leden die door haar als lid van het NHV zijn  
aangemeld of door haar als lid van het NHV hadden moeten worden aangemeld22 
administratiekosten zijn 5 % van het verschuldigde bedrag met een 

 minimum van           € 5 
 maximum van het openstaande bedrag per factuur       € 125 
- Het niet verlenen van vrije toegang aan hen die daartoe gemachtigd zijn23   € 25 
 
Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
- Het overtreden van algemene voorschriften voor de Sponsoringovereenkomst24  € 700 
- Het overtreden van nadere voorschriften met betrekking tot het maken van reclame  
 op wedstrijdkleding25          € 200 
- Het overtreden van nadere voorschriften met betrekking tot overeenkomsten tot  

naamskoppeling26          € 200 
- Het zonder toestemming dragen van reclame op scheidsrechterskleding27   € 100 
- Het niet dragen van dezelfde reclame-uiting28       € 100 
- Het overtreden van nadere voorschriften door scheidsrechters met betrekking tot  
 het maken van reclame op scheidsrechterskleding29      € 100 
 
Overschrijvingreglement NHV 
- Het onjuist verstrekken van informatie internationale overschrijving30    € 100 
- Het onjuist verstrekken van informatie nationale overschrijving31    € 50 

                                                 
16 Artikel 2, eerste lid, letter l, van het Algemeen Reglement NHV 
17 Artikel 2, tweede lid, letter b, van het Algemeen Reglement NHV 
18 Artikel 2, tweede lid, letter c, van het Algemeen Reglement NHV 
19 Artikel 2, tweede lid, letter d, van het Algemeen Reglement NHV 
20 Artikel 2, tweede lid, letter e, van het Algemeen Reglement NHV 
21 Artikel 2, derde lid, van het Algemeen Reglement NHV 
22 Artikel 4, vijfde lid, van het Algemeen Reglement NHV 
23 Artikel 7, eerste lid, van het Algemeen Reglement NHV 
24 Artikel 3 van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
25 Artikel 4 van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
26 Artikel 5 van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
27 Artikel 6, eerste lid, van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
28 Artikel 6, tweede lid, van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
29 Artikel 6, derde lid, van het Reglement Sponsoring en Reclame NHV 
30 Artikel 6, tweede lid, van het Overschrijvingsreglement NHV 
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Wedstrijdreglement NHV 
- Het niet verlenen van vrije toegang aan hen die daartoe gemachtigd zijn32   € 25 
- Het niet volledig bijhouden van een administratie indien van toeschouwers  
 toegangsgelden worden geheven33        € 100 
- Het niet afdragen van toegangsgelden aan de kas van de vereniging34   € 100 
-  Het niet nemen van vereiste ordemaatregelen35       € 200 
- Het niet ter goedkeuring voorleggen van uniforme wedstrijdkleding voor haar  
 spelende leden vast te stellen36        € 100 
- Het niet laten uitkomen van spelende leden in goedgekeurde uniforme  

wedstrijdkleding37          € 100 
- Het niet voldoen aan de voorwaarde dat bij wedstrijden in de leeftijdscategorieën  
 tot en met A-Jeugd de teamverantwoordelijke 18 jaar of ouder dient te zijn38   € 100 
- Het niet zorgdragen voor een scheidsrechter indien deze niet door het Bondsbestuur  
 kan worden aangesteld39         € 50 
- Het niet aanvaarden van een scheidsrechter indien deze niet door het Bondsbestuur  
 kan worden aangesteld40         € 100 

                                                                                                                                                           
31 Artikel 6, tweede lid, van het Overschrijvingsreglement NHV 
32 Artikel 6, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
33 Artikel 7, tweede lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
34 Artikel 7, tweede lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
35 Artikel 8, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
36 Artikel 10, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
37 Artikel 10, tweede lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
38 Artikel 14, tiende lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
39 Artikel 15, vijfde lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
40 Artikel 15, vijfde lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
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- Het niet de beschikking hebben of kunnen krijgen over een speel- en  
 kleedgelegenheid, die voldoet aan de voorwaarden van het NHV41    € 50 
- Het niet zorgdragen voor spelmateriaal dat voldoet aan de voorschriften,  

zoals deze zijn vastgelegd in de spelregels 42      € 50 
- Het niet of niet volledig, voor onmiddellijk gebruik, beschikbaar hebben  
 van een verbandtrommel en een brancard43       € 50 
- Het niet tijdig aan de bezoekende vereniging respectievelijk scheidsrechter  
 mededeling doen van de afkeuring van een speelveld44     € 50 
- Het niet voldoen aan de voorwaarden van een vereniging voor het deelnemen aan  

wedstrijden en toernooien45          € 100 
- Het niet voldoen aan de voorwaarden van een speler voor het deelnemen aan  

wedstrijden en toernooien46          € 50 
- Het niet op tijd aanwezig zijn voor aanvang van de wedstrijd47     € 100 
- Het niet voldoen aan de voorwaarden ten aanzien van wedstrijdformulieren48   € 50 
-  Het op verzoek terugtrekken van een team uit de competitie49     € 200 
- Het verzuim vereniging indienen verplichte rapportage50     € 50 
      
 
 
Aldus besloten te Oosterbeek, 01-07-2018 
 

                                                 
41 Artikel 20, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV; Artikel 25, eerste lid, van het     
    Wedstrijdreglement NHV 
42 Artikel 20, tweede lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
43 Artikel 20, vierde lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
44 Artikel 23, zevende lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
45 Artikel 26, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
46 Artikel 27, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
47 Artikel 34, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
48 Artikel 35 van het Wedstrijdreglement NHV 
49 Artikel 37, tweede lid, van het Wedstrijdreglement NHV 
50 Artikel 41, eerste lid, van het Wedstrijdreglement NHV 


