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Artikel 1 – Aanmelding en opzegging lidmaatschap
1. De wijze van aanmelden en opzeggen als lid van het NHV van de in artikel 4, eerste lid, van
de Statuten genoemde leden en buitengewone leden wordt op een door het Bondsbestuur
bepaalde wijze nader geregeld. Verenigingsleden dienen door de vereniging uiterlijk 30 juni
afgemeld te worden.
2. Het Bondsbestuur beslist zo spoedig mogelijk over een in het vorige lid van dit artikel bedoeld
verzoek om aanmelding en opzegging.
3. Het Bondsbestuur kan aan de verkrijging van het in het eerste en tweede lid genoemde
lidmaatschap voorwaarden verbinden.
4. Op de beëindiging van het lidmaatschap is het bepaalde in artikel 8 van de Statuten van
toepassing.
5. Een vereniging behoeft de goedkeuring van het Bondsbestuur voor zijn verenigingsnaam.
6. Een verenigingsnaam mag nimmer voluit en uitsluitend een merk-, product- of bedrijfsnaam
inhouden, tenzij de vereniging de naam van het merk, product of bedrijf al droeg voordat een
overeenkomst tot sponsoring met betrekking tot dat merk, dat product of die naam tot stand
kwam.
7. Met inachtneming van het bepaalde in Reglement Sponsponsoring en Reclame NHV is
koppeling van de naam van de vereniging of team aan de naam van een merk, product of
bedrijf toegestaan na goedkeuring door het Bondsbestuur.
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten zijn de verenigingen,
genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a, van de Statuten, verplicht zich:
a) desgevraagd op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen te verstrekken en
opgaven te 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;
b) te zorgen dat haar Statuten en Reglementen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn
met de Statuten en Reglementen van het NHV of met uitvoeringsbesluiten en
wijzigingsbesluiten van het Bondsbestuur;
c) geen overeenkomsten te sluiten, 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 organen;
d) mede aansprakelijk te zijn voor financiële verplichtingen, welke haar leden, dan wel
degenen, die in competities voor een vereniging uitkomen of daarin een functie bekleden,
tegenover het NHV hebben;
e) van alle verenigingsleden, spelers, (trainer-)teamverantwoordelijke officials en andere
functionarissen een registratie bij te houden van door het NHV verlangde gegevens en
deze registraties op een door het NHV bepaalde wijze bij het NHV aan te melden;
f) zorg te dragen, dat alle verenigingsleden, spelers, (trainer-) teamverantwoordelijke
officials en andere functionarissen lid zijn van het NHV;
g) alle mutaties in de door het lid aan te houden registraties van verenigingsleden, spelers,
(trainer-)teamverantwoordelijke officials en andere functionarissen onverwijld aan het
bondsbureau van het NHV door te geven;
h) één of meer van haar verenigingsleden, die gekozen is/zijn voor een Nederland
vertegenwoordigend team, gelegenheid te geven voor dat team uit te komen en aan de
training daarvan deel te nemen. Indien een verenigingslid is gekozen voor een Nederland
vertegenwoordigend team in een bepaalde categorie dan geldt de verplichting als
bedoeld in de eerste volzin van dit onderdeel j, met inachtneming van het dienaangaande
bepaalde in de IHF regelgeving;
i) niet toe te treden tot een niet door het NHV erkende handbalorganisatie, noch op
enigerlei wijze deel te nemen aan een door een dergelijke organisatie uitgeschreven
handbalwedstrijd of toernooi;
j) geen wedstrijden te spelen tegen of georganiseerd door een organisatie, die geen lid is
van het NHV, zonder dat daarvoor vooraf toestemming is verleend door het
Bondsbestuur;
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k) te blijven voldoen aan de voorwaarden welke verbonden zijn aan het verkrijgen van het
lidmaatschap, behoudens dispensatie van het Bondsbestuur;
l) erop toe te zien dat verenigingsleden, spelers, (trainer-)teamverantwoordelijke official,
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)teamverantwoordelijke official of scheidsrechter betrokken zijn en/of
- andere handelingen die gericht zijn op het frauduleus beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten zijn buitengewone leden, als
genoemd in artikel 4, eerste lid, onder b, van de Statuten, verplicht:
a) desgevraagd op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel
mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of
rechtsprekende macht, dan wel aan een door een van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b) hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, zich behoorlijk te gedragen en zo
nodig mee te werken bij het handhaven van de orde;
c) slechts met voorafgaande toestemming van het Bondsbestuur uit te 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
verleend;
d) zich te onthouden van:
 het wedden op uitslagen van wedstrijden waarbij zij als speler, wisselspeler, (trainer)
teamverantwoordelijke official of als scheidsrechter direct zijn betrokken en/of
 andere handelingen te verrichten die gericht zijn op het frauduleus beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden;
e) tot het 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 wedstrijden.
3. Alle leden zijn verplicht de goede sportmanieren in acht te nemen.
Artikel 3 – Categorieën van verenigingsleden
1. Het NHV kent de navolgende categorieën van verenigingsleden:
 Seniorleden: verenigingsleden die 19 jaar en ouder zijn;
 A-jeugd: verenigingsleden van 17 en 18 jaar;
 B-jeugd: verenigingsleden van 15 en 16 jaar;
 C-jeugd: verenigingsleden van 13 en 14 jaar;
 D-jeugd: verenigingsleden van 11 en 12 jaar;
 E-jeugd: verenigingsleden van 9 en 10 jaar;
 F-jeugd: verenigingsleden van 7 en 8 jaar;
 H-Jeugd: verenigingsleden van 6 jaar of jonger;
 G-leden;
 Aspirant-leden;
 Niet-spelende leden.
Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd van het verenigingslid op 31
december van het lopende verenigingsjaar.
2. Ten aanzien van het Aspirant-lid geldt het navolgende:
a) Het aspirant-lid is gedurende een periode van 12 maanden voor aanmelding geen
spelend lid is geweest van het NHV of een NHV-vereniging;
b) Het aspirant-lid kan slechts éénmaal gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap;
c) Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van maximaal 2 maanden, ingaande op
de datum van aanmelding. Gedurende deze periode mag het aspirant-lid deelnemen aan
activiteiten, georganiseerd door het NHV, inclusief het deelnemen aan door het
Bondbestuur aangewezen competities op het prestatieniveau van ‘Breedtesport’;
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d) Bij deelname aan competitiewedstrijden dient de naam van het aspirant-lid te allen tijde
op het digitaal wedstrijdformulier te zijn vermeld;
e) Het aspirant-lid dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij deelname aan
wedstrijden;
f) Na het verstrijken van de 2 maandenperiode dient het aspirant-lid zich af te melden als
bondslid, indien hij/zij niet wil blijven deelnemen aan activiteiten, waaronder competities;
g) Overtreding van bovenstaande betekent, bij deelname aan competitiewedstrijden,
toepassing van de regels met betrekking tot ongerechtigde speler;
h) Deelnemen aan wedstrijden/activiteiten betekent dat de vereniging te allen tijde
verantwoordelijk is. Het NHV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
3. Verenigingsleden kunnen van meer dan één vereniging lid zijn. Een speler is als speler
slechts speelgerechtigd voor één vereniging.
Artikel 4 – Contributie en bijzondere bijdragen
1. Ieder verenigingslid en persoonlijk lid is bondscontributie en in voorkomende gevallen
regiocontributie verschuldigd. De voornoemde contributies worden jaarlijks per 30 juni
vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de Statuten. De
voornoemde contributies worden jaarlijks automatisch verhoogd met het
consumentenprijsindexcijfer (CPI – voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden
tot en met september), zoals dat jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
wordt gepubliceerd.
2. Voor de berekening van de in enig jaar verschuldigde, in het eerste lid genoemde,
contributies, is voor een verenigingslid beslissend de categorie waarvoor een verenigingslid
op 31 december van het lopende bondsjaar speelgerechtigd is. Voor de berekening van de in
enig jaar verschuldigde, in het eerste lid genoemde, contributies, is voor een persoonlijk lid
beslissend de geldende contributies op de dag van toelating.
3. Voor leden, die ná 31 december van het lopende bondsjaar worden aangemeld, bedraagt de
in het eerste lid genoemde contributies de helft van de voor dat bondsjaar vastgestelde
contributies.
4. Voor leden die vóór en op 31 december van het lopende bondsjaar worden aangemeld zijn
de in het eerste lid genoemde contributies volledig verschuldigd.
5. De verenigingen zijn aansprakelijk voor de voldoening van de verschuldigde, in het eerste lid
genoemde contributies en bijzondere bijdragen van de verenigingsleden die door haar zijn
aangemeld of hadden moeten worden aangemeld.
6. Ereleden en leden van verdienste van het NHV zijn vrijgesteld van de jaarlijkse, in het eerste
lid van dit artikel, genoemde contributies.
Artikel 5 – Verzuimen en bestuurlijke maatregelen
1. Als verzuimen worden aangemerkt:
a) het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van op basis van enig reglement in te zenden
rapporten, formulieren, inlichtingen, bescheiden, gegevens of goedkeuringsaanvragen;
b) het niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen van aan de NHV verschuldigde gelden;
c) het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van inlichtingen en het doen van opgaven
aan het Bondsbestuur of een ander orgaan of commissie van het NHV;
d) het niet voldoen aan de in het Algemeen Reglement NHV en Wedstrijdreglement NHV of
op grond daarvan door het Bondsbestuur gestelde voorwaarden.
2. Onder verzuimen valt ook elk handelen of nalaten, dat in andere reglementen van het NHV
als zodanig is aangemerkt.
3. Indien de duur van een in het eerste lid, letter a tot en met d, van dit artikel genoemd verzuim
meer dan twee weken bedraagt, is het Bondsbestuur bevoegd een bestuurlijke maatregel te
nemen die bestaat uit het in rekening brengen van de administratiekosten.
4. Het Bondsbestuur maakt jaarlijks bekend in het door het Bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium voor welke verzuimen, welke bestuurlijke maatregel wordt genomen.
5. Het Bondsbestuur deelt de betrokkene schriftelijk mede ter zake van welk verzuim welke
bestuurlijke maatregel wordt genomen. Bedoelde mededeling kan ook geschieden door
verrekening met een door de betrokkene en/of diens vereniging bij het NHV gehouden
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6.

7.
8.
9.
10.

rekening-courant of op andere bij het NHV gebruikelijke wijze, mits de bestuurlijke maatregel
voor de betrokkene kenbaar is.
Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van een
opgave van die kosten op de opgegeven rekening van het NHV te zijn bijgeschreven. Indien
het verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is het lid reeds hierdoor in
verzuim en geldt het bepaalde in artikel 5, zesde en achtste lid, van de Statuten.
De betrokkene kan het Bondsbestuur verzoeken een opgelegde bestuurlijke maatregel
binnen veertien dagen na de in het vijfde lid van dit artikel gedane mededeling te
heroverwegen.
Een verzoek om heroverweging schort de verschuldigde betaling van de bestuurlijke
maatregel niet op.
Het Bondsbestuur kan na heroverweging de bestuurlijke maatregel intrekken, wijzigen of
handhaven.
Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het verzuim
tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding tuchtrechtelijk kan
worden bestraft.

Artikel 6 – Onjuiste invulling geschriften
1. Hij die een in artikel 5, eerste lid, van het Algemeen Reglement genoemd geschrift dat
bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het
oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, kan
tuchtrechtelijk worden bestraft.
2. Hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en
onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, kan
tuchtrechtelijk worden bestraft.
Artikel 7 – Verplichte vrije toegang
1. Aan daartoe door of namens het Bondsbestuur aangewezen personen moet door de
vereniging vrije toegang worden verleend tot de speelvelden en alle daarbij behorende of
daarop voorkomende inrichtingen.
2. De aanwijzing wordt door het Bondsbestuur op een naar tijdsruimte beperkt NHV
legitimatiebewijs aangeduid met een status. De status wordt jaarlijks door het Bondsbestuur
bepaald en in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium bekend
gemaakt.
3. Het in het eerste lid van dit artikel genoemde recht van vrije toegang kan door het
Bondsbestuur worden beperkt of ingetrokken.
Artikel 8 – Verkiezingen
1. a. Alle verkiezingen voor functies binnen het NHV of een van haar organen geschieden door
onherroepelijke kandidaatstelling of bindende voordracht en zo nodige stemming en
herstemming.
b. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling of
bindende voordracht voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Tenzij de Statuten en Reglementen anders bepalen moeten alle kandidaten voor de in het
eerste lid genoemde functies, lid zijn van het NHV en meerderjarig.
3. Iedere kandidaatstelling of bindende voordracht dient schriftelijk te geschieden en moet
vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor de datum van de
verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats één of meer kandidaten te stellen.
4. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het Bondsbestuur binnen zes weken na het ontstaan der
vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast. De gekozene
treedt in functie op de dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn
voorganger zou zijn afgetreden.
5. Een gekozene kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd c.q. gekozen, te allen tijde
door het orgaan dat hem heeft benoemd c.q. gekozen, worden ontslagen of geschorst.
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Artikel 9 – Vertegenwoordigende teams
1. Het Bondsbestuur regelt de internationale wedstrijden van de Nederland
vertegenwoordigende teams. Het Bondsbestuur is daarbij wat de speeldata betreft, gehouden
aan de door de IHF vastgestelde internationale wedstrijdkalender.
2. Voor internationale wedstrijden, al dan niet in competitie- of toernooiverband, is voorafgaande
toestemming van de IHF vereist en indien de IHF reglementen dat voorschrijven, van de
EHF.
3. Verkiesbaar tot speler van een Nederland vertegenwoordigend team zijn uitsluitend personen
die de Nederlandse nationaliteit bezitten en lid zijn van het NHV.
4. Het Bondsbestuur draagt ervoor zorg dat iedere functionaris van het NHV, die als technisch of medisch staflid of als teammanager verbonden is aan een Nederland vertegenwoordigend
team, lid is van het NHV.
5. Verenigingen zijn verplicht spelers van hun teams in staat te stellen deel te nemen aan
wedstrijden van vertegenwoordigende teams, alsmede aan de voorbereidingen op die
wedstrijden.
6. Door of namens het Bondsbestuur kunnen regels gesteld worden ten aanzien van het
mogelijk maken door verenigingen van deelname van spelers aan de wedstrijden van
vertegenwoordigende teams en de voorbereiding daarop.
Artikel 10 – Samenwerkingsverbanden
1. Onder een samenwerkingsverband wordt verstaan een samenwerking tussen twee of meer
verenigingen, geformaliseerd op een schriftelijke overeenkomst, om gezamenlijk met één of
meer teams aan de competitie(s) deel te nemen voor een bepaalde duur met als doel: a. het
bieden van wedstrijdsport ten behoeve van het behoud van leden aan verenigingen die
zelfstandig (tijdelijk) geen volledig team kunnen formeren. b. het bevorderen van de
handbalsport in het algemeen.
2. De bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor de teams komt toe aan het
Bondsbestuur.
3. De bevoegdheid tot het verlenen van toestemming voor teams om deel te nemen aan
competitie(s) komt toe aan het Bondsbestuur.
4. Teams die in een samenwerkingsverband worden gebracht kunnen niet in dezelfde divisie,
klasse of poule worden ingedeeld, tenzij sprake is van een parallelle divisie, klasse of poule.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur en deelname aan
a. ten minste één bondsjaar;
b. ten hoogste drie bondsjaren.
6. Het Bondsbestuur kan aan de overeenkomst nadere eisen en voorwaarden verbinden.
7. Het Bondsbestuur besluit tot inwilliging van het verzoek binnen vier weken voor het tijdstip,
waarop de termijn voor inschrijving van teams voor (de) competitie(s) sluit.
8. Het Bondsbestuur kan nadere regels stellen en besluiten dat bepalingen van het
Overschrijvingsreglement NHV tussen de betrokken verenigingen geheel of gedeeltelijk
buiten toepassing blijven.
9. Het Bondsbestuur maakt het besluit om instemming te verlenen bekend in de officiële
mededelingen van het NHV.
Artikel 11 – Vergoeding van kosten
1. Kosten die door het Bondsbestuur aangewezen leden, commissies, functionarissen, alsmede
werk-, project- en adviesgroepen in het belang van het NHV maken, worden - indien de
betrokkenen hun vorderingen inzenden aan het bondsbureau - aan de hand van door het
Bondsbestuur opgestelde richtlijnen uit de bondskas vergoed. De vorderingen bevatten een
omschrijving van de uitgaven.
2. De vergoeding van de reiskosten vindt plaats op basis van gebruik van eigen auto.
3. Indien het Bondsbestuur bezwaar heeft tegen het voldoen van een ingediende vordering, stelt
het hiervan de betrokkene in kennis.
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Artikel 12 – Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen en uitvoeringsbesluiten, waarvan de Statuten of reglementen publicatie
voorschrijven of waarvan dit door het Bondsbestuur gewenst wordt geacht, worden bekend
gemaakt in de officiële mededelingen van het NHV.
2. De officiële mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht. Het Bondsbestuur
bepaalt op welke wijze een officiële mededeling wordt gepubliceerd. Tenzij het betreffende lid
zich hiertegen schriftelijk verzet en de mededelingen per post wil ontvangen, kunnen
mededelingen aan leden worden gedaan per e-mail of door gebruik te maken van andere
elektronische communicatiemiddelen. De mededelingen kunnen daarnaast worden
bekendgemaakt via de website van het NHV.
Artikel 13 – Algemeen Uitzendrechten
Doel van het reglement is om af te spreken binnen het NHV hoe we omgaan met het uitzenden
van handbalwedstrijden op TV of via andere (social) media. Doelstelling van de verenigingen en
het NHV is om handbal zoveel mogelijk zichtbaar te maken op via zowel nationale als regionale
kanalen ter bevordering van het imago en de bekendheid van de handbalsport. Daarvoor is een
goed overleg tussen het handbalverbond, verenigingen en broadcasters noodzakelijk. De nadere
uitwerking vindt plaats in een raamovereenkomst tussen verenigingen (via het Topsportplatform),
het NHV en nationale mediapartij(en).
1. Onder "uitzendrechten" wordt verstaan: het recht tot het vastleggen van het beeld en geluid
van wedstrijden, het maken van verslagen en samenvattingen daarvan en het uitzenden of
doen uitzenden van die beelden of geluiden via elk technisch middel.
2. Het eigendom van de uitzendrechten van wedstrijden gespeeld door de nationale selecties
alsmede de finale van de nationale bekercompetities liggen bij het NHV.
3. De uitzendrechten van competitiewedstrijden en internationale wedstrijden komen toe aan de
verenigingen die aan deze competitiewedstrijden deelnemen. Het primaire recht ligt bij de
thuisspelende vereniging.
4. Verenigingen kunnen aan het NHV verzoeken om namens hen een overeenkomst met een of
meerdere nationale mediapartijen te maken als preferente uitzendgemachtigde(n).
5. Het staat een vereniging vrij door haar gemaakte of op andere wijze door haar verworven
filmopnamen (video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen daaronder begrepen)
van wedstrijden op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen
of in het openbaar te vertonen indien nationale mediapartijen geen gebruik maken van hun
preferente positie of geen bezwaar hebben tegen het gebruik van het beeldmateriaal. Indien
een vereniging aan een derde opdracht geeft of toestemming verleent tot het maken van
beeldmateriaal, is zij verplicht om in een schriftelijke overeenkomst met die derde een
clausule op te nemen dat het die derde niet vrijstaat de gemaakte vastlegging op welke wijze
dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.
6. Indien van een wedstrijd filmopnamen (video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen
daaronder begrepen) worden gemaakt door de preferente uitzendgemachtigde, is de
thuisspelende vereniging verplicht er voor zorg te dragen dat de ruimte waarin de wedstrijd
wordt georganiseerd voldoet aan de op dat moment geldende bepalingen van de
Nederlandse mediawet- en regelgeving, de regelgeving van de mediapartner en/of de
regelgeving van de internationale federaties (EHF en IHF) ten aanzien van reclame uitingen.
Indien geen thuisspelende vereniging valt aan te wijzen rust de boven bedoelde verplichting
op degene die daartoe door het Bondsbestuur wordt aangewezen.
7. Indien van een wedstrijd filmopnamen (video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen
daaronder begrepen) worden gemaakt door de preferente uitzendgemachtigde, is de
thuisspelende vereniging verplicht er voor zorg te dragen dat voorzien is in een voor
dergelijke opnamen door de mediapartij opgestelde accommodatie voorwaarden. Indien geen
thuisspelende vereniging valt aan te wijzen rust de boven bedoelde verplichting op degene
die daartoe door het Bondsbestuur wordt aangewezen.
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Artikel 14- Aansprakelijkheid
1. Het NHV is – met uitzondering van opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die
leden zouden ondervinden als gevolg van de beoefening van de handbalsport, hun deelname
aan wedstrijden of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van door het NHV
aangestelde personen of door gebruik van door het NHV voorgeschreven attributen.
2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van het NHV dienen die schade op
eerste verzoek volledig te vergoeden.
3. Leden die schade toebrengen aan anderen dan het NHV, zijn voor die schade aansprakelijk
en vrijwaren het NHV voor alle aanspraken die die anderen tegenover het NHV zouden
kunnen doen gelden.
Artikel 15 – Wijziging en kenbaarheid reglementen
1. Voorstellen tot wijziging van door de Bondsvergadering vastgestelde reglementen moeten
schriftelijk ten minste twee maanden voor het bijeenkomen van de Bondsvergadering bij het
Bondsbestuur worden ingediend en behoeven een meerderheid van twee/derde der
uitgebrachte stemmen.
2. Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de door het Instituut
Sportrechtspraak vastgestelde en gewijzigde reglementen.
3. Ieder lid wordt geacht de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
te kennen alsmede alle mededelingen die als officiële mededelingen zijn gepubliceerd.
Artikel 16 – Onvoorziene gevallen en interpretatie
1. Voor zover in bepaalde gevallen de Statuten of een reglement niet voorziet, neemt het
Bondsbestuur een beslissing, welke beslissing binnen één maand in de officiële
mededelingen van het NHV bekend moet worden gemaakt.
2. Omtrent een beslissing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel legt het Bondsbestuur
verantwoording af tijdens de eerstvolgende Bondsvergadering.
3. Indien als gevolg van het samenvoegen van reglementen of herschikken van reglement
bepalingen verwijzingen naar Statuten en Reglementen niet meer juist blijken te zijn, beslist
het Bondsbestuur over de juiste interpretatie van de verwijzing.
4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de door het Instituut Sportrechtspraak
vastgestelde en gewijzigde reglementen.
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