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Voorstel:
 Artikel 30 van het Wedstrijdreglement te wijzigen.
 Dit tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20-11-2019 vast te laten stellen.
Toelichting:
In artikel 30 van het Wedstrijdreglement NHV is opgenomen:
Artikel 30 – Competitie-indeling
1. De teams worden door het Bondsbestuur ingedeeld in prestatieniveaus, divisies, klassen en
poules. De competitie-indeling onderscheidt de prestatieniveaus ‘Wedstrijdsport Landelijk’,
‘Wedstrijdsport Regionaal’ en ‘Breedtesport’.
2. Het Bondsbestuur is bevoegd teams in bepaalde prestatieniveaus, divisies, klassen en poules te
laten uitkomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Licentiereglement
Eredivisie NHV.
3. Wensen voor de indelingen kunnen bij het Bondsbestuur kenbaar worden gemaakt vóór een
jaarlijks door het Bondsbestuur vast te stellen datum.
4. Vóór aanvang van de competitie wordt in het door het Bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium de indeling van de teams bekend gemaakt.
5. a. Elke vereniging die toetreedt tot het NHV wordt met haar teams ingedeeld in de laagste
klasse van de categoriale competities;
b. Uitsluitend op verzoek van de vereniging kan, in afwijking van het bepaalde onder a, indeling
van haar teams plaatsvinden in een andere klasse van de categoriale competities;
c. Teams van een en dezelfde vereniging kunnen niet in dezelfde divisie, klasse of poule
worden ingedeeld, tenzij sprake is van een parallelle divisie, klasse of poule.
6. Bij fusie van verenigingen, onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door het
Bondsbestuur, geldt dat:
a. het eerste team van de nieuwe vereniging wordt geplaatst in de klasse waartoe de hoogst
spelende vereniging behoorde;
b. lagere teams van de nieuwe vereniging worden geplaatst in de klassen waartoe zij voor het
samengaan behoorden, met die beperking dat in een poule slechts een team van de nieuwe
vereniging kan uitkomen;
c. het Bondsbestuur bevoegd is van het bepaalde onder b af te wijken voor zover het
betrekking heeft op het indelen van meerdere teams in dezelfde poule.
7. Het Bondsbestuur kan om bijzondere redenen teams bij keuze in een hogere klasse plaatsen,
mits daardoor naar het oordeel van het Bondsbestuur geen belangen van andere verenigingen
worden geschaad.
8. Het Bondsbestuur kan teams in een lagere klasse plaatsen:
a. indien gedurende een seizoen vrijwillig niet aan enige competitie wordt deelgenomen;
b. voor zover het lagere teams betreft, indien een hoger team van dezelfde vereniging naar

dezelfde klasse degradeert, waarbij plaatsing van beide teams in dezelfde poule
noodzakelijk zou zijn;
c. ingeval door fusie van verenigingen meerdere teams van de nieuwe vereniging in een en
dezelfde poule uit zouden komen.
9. Indien de competitie-indeling heeft plaatsgevonden en een team trekt zich alsnog terug, in
overeenstemming met artikel 37 van dit reglement, dan wordt de open gevallen positie conform
de uitslag van de rangorde wedstrijden opgevuld. De uiterste datum voor het opvullen van open
gevallen plaatsen is 30 juni.
Voorstel artikel 30, lid 9, te wijzigen in:
9. Indien de competitie-indeling heeft plaatsgevonden en een team trekt zich alsnog terug, in
overeenstemming met artikel 37 van dit reglement, dan wordt de open gevallen positie conform
de uitslag van de rangorde wedstrijden opgevuld. De uiterste datum voor het opvullen van open
gevallen plaatsen is 31 mei.

