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Voorstel: 

− Artikel 27 met de in rood opgenomen tekst aan te vullen.   

− Hier een bestuursbesluit in te nemen. 

− Het bestuursbesluit tijdens de eerstvolgende Bondsvergadering vast te laten stellen.  
 

Artikel 27 Voorwaarden speler en lid technische en overige staf voor het deelnemen aan 

wedstrijden en toernooien  

1. Voorwaarden speler 

1.1  Een speler mag slechts aan wedstrijden en toernooien uitgeschreven of goedgekeurd 

door het Bondsbestuur deelnemen, indien: 

a.  het Bondsbestuur hem als spelend lid van die vereniging heeft geregistreerd en die 

registratie heeft bevestigd; 

b.  hij in het bezit is gesteld van een door het Bondsbestuur uitgegeven geldig NHV 

legitimatiebewijs; 

c. hij niet is geschorst als lid dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden 

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Tuchtreglement NHV;  

d.  hij van het Bondsbestuur toestemming heeft gekregen nadat hij aan één of meer 

wedstrijden onder goedkeuring van een bij de IHF aangesloten buitenlandse bond 

heeft deelgenomen; 

e. hij bij het bereiken van de leeftijd behorende bij de categorie A-jeugd in het bezit is 

van het spelregelbewijs. Het Bondsbestuur kan in bepaalde gevallen vrijstelling 

verlenen; 

f.  hij voldoet aan hetgeen daartoe is bepaald in de Statuten en Reglementen van het 

NHV en aan de besluiten van diens organen. 

1.2 Een speler kan tijdens een wedstrijd niet gelijktijdig als teamofficial of 

teamverantwoordelijke official optreden met uitzondering in de competitieklassen 

senioren voor breedtesport.  

1.3 Het Bondsbestuur is bevoegd van het bepaalde in het eerste lid, aanhef en letter a, van 

dit artikel, op verzoek en onder daarvoor vastgestelde voorwaarden, af te wijken. 

 

 

 

 



 

2. Voorwaarden lid technische en overige staf 

2.1 Verenigingsleden kunnen, behoudens het functioneren als lid van de staf bij een 

andere vereniging, lid zijn van één vereniging. Functioneert een verenigingslid een 

staffunctie bij een andere vereniging, dan dient deze zich als niet spelend lid bij deze 

vereniging te laten registreren. 

 

3. (..) 

 

Toelichting: 

Reglementair is het niet toegestaan dat een lid (als natuurlijk persoon) voor twee 

verenigingen aan de competitie deel kan nemen. In de praktijk komt echter voor dat een 

lid als speler deelneemt bij een vereniging en als lid van de technische/overige staf bij een 

andere vereniging.  

 

Met de in rood opgenomen aanvulling van dit artikel wordt dit nu reglementair toegestaan. 

 

 

 
Bij bestuursbesluit dd. 08-09-2022 vastgesteld. 


