
	

Handbalvereniging	Artemis	’15	

Huishoudelijk	Reglement	en	Gedragsregels	
	

Vastgesteld	door	de	Algemene	Ledenvergadering	d.d.	21	juni	2016	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Deel	I	:	LEDEN	
	
Aanmelding	nieuw	lid	
�	Je	mag	éénmalig	1	maand	gratis	mee	trainen.	Daarna	moet	je	beslissen	of	je	lid	wordt.	Kies	je	voor	een	
lidmaatschap,	dan	betaal	je	vanaf	dat	moment	contributie.	
�	Om	de	drempel	tot	het	lid	worden	van	een	handbalvereniging	te	verlagen	en	het	mogelijk	te	maken	om	een	
korte	periode	kennis	te	maken	met	de	handbalsport	kan	het	lid	voor	twee	maanden	‘aspirant-lid’	worden	van	
de	vereniging.	Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	op	de	website	van	het	NHV.	
�	Via	de	website	(	www.hvartemis15.nl	)	kan	het	benodigde	inschrijfformulier	gedownload	worden.		
�	Het	volledig	ingevulde	formulier	moet	tijdig,	d.w.z.	voordat	je	aan	de	wedstrijden	van	de	bond	meedoet,	
voorzien	van	een	digitale	pasfoto	(jpg	bestand),	per	mail	aan	de	ledenadministratie	worden	gezonden.		
�	Het	e-mail	adres	van	de	ledenadministratie	vind	je	op	de	website.	
�	Latere	adreswijziging,	wijziging	van	telefoonnummer,	e-mailadres	of	bankrekeningnummer	dien	je	zelf	aan	de	
ledenadministratie	door	te	geven.	
	
Opzegging	lidmaatschap		
�	Je	meld	je	schriftelijk	of	per	e-mail	af	bij	de	ledenadministratie.	
�	Je	levert	alle	materialen	die	je	van	de	vereniging	in	bruikleen	hebt	(tenue,	tassen,	etc.	)	in	bij	de	
teamverantwoordelijke.	
�	Er	wordt	verwacht	dat	je	de	lopende	competitie	uitspeelt.	
�	Bij	afmelding	tijdens	het	competitieseizoen	betaal	je	in	principe	voor	het	hele	seizoen	contributie	(Statuten	
Artikel	9.8).		
�	Afmelding	tijdens	het	seizoen	is	alleen	mogelijk	bij	overmacht.	Het	bestuur	neemt	in	dergelijke	situaties	een	
besluit	betreffende	de	contributiebetaling.	
�	Uiterste	datum	van	opzegging	voor	het	volgend	seizoen	is	30	juni.	Meld	je	je	na	30	juni	af	dan	moet	je	voor	
het	daaropvolgende	seizoen	de	contributie	betalen.		
	
Overschrijvingen		
�	Wil	je	overstappen	naar	een	andere	vereniging	dan	dient	de	vereniging	waar	je	naar	toe	gaat	overschrijving	
aan	te	vragen.	Formulieren	hiervoor	zijn	te	vinden	op	de	website	van	het	NHV	www.handbal.nl	
�	Ook	meld	je	je	schriftelijk	of	via	e-mail	af	bij	de	ledenadministratie.	
�	HV	Artemis	’15	moet	instemmen	met	de	overschrijving.	Voor	deze	instemming	kan	de	club	waar	je	naar	toe	
gaat	terecht	bij	de	ledenadministratie.	
�	De	vereniging	stemt	niet	in	met	de	overschrijving	wanneer	je	nog	financiële	verplichtingen	hebt	aan	de	
vereniging.	
	
Doorgeven	berichten	van	verhindering	
�	Aan	het	begin	van	het	seizoen	krijgen	alle	leden	per	e-mail	een	overzicht	van	de	te	spelen	wedstrijden	met	
informatie	over:	het	tijdstip	en	de	plaats	van	de	wedstrijd;	een	rijschema	(indien	van	toepassing),	de	
trainingstijden	en	-locaties	van	je	team,	de	naam	van	je	trainer	en/of	coach	en	de	tijdstippen	waarop	de	
trainingen	uitvallen.	
�	Afmelden	voor	trainingen	doe	je	tijdig	bij	je	trainer,	afmeldingen	voor	wedstrijden	en	toernooien	doe	je	bij	je	
coach	en/of	trainer,	liefst	zo	vroeg	mogelijk.	
�	Ben	je	verhinderd	wegens	langdurige	blessure	of	ziekte?	Geef	dit	dan	zelf	door	aan	de	trainer	en/of	
coach.	Van	ieder	geblesseerd	lid	wordt	verwacht	dat	hij	regelmatig	contact	zoekt	met	zijn	team	en	de	trainer.	
Bezoek	bijvoorbeeld	de	trainingen	en	de	wedstrijden.	

	



	

	
Verplichtingen	jegens	HV	Artemis’15:	
�	Als	lid	van	Artemis	’15	ben	je	verplicht:	
�	Jaarlijks	de	contributie	te	betalen.	De	hoogte	van	de	contributie	wordt	jaarlijks	
vastgesteld	in	de	Algemene	Ledenvergadering.	De	contributie	wordt	in	tien	
maandelijkse	termijnen	geïncasseerd.	In	de	maanden	juli	en	augustus	wordt	er	niet	
geïncasseerd.		
�	Jaarlijks	een	bijdrage	te	leveren	aan	acties	die	de	vereniging	organiseert	om	de	
financiële	positie	van	de	vereniging	te	versterken.	
�	Roulerend	zaaldienst	te	draaien	of	te	fluiten	bij	jeugdwedstrijden.	Het	wedstrijdsecretariaat	verspreidt	per	e-
mail	hiervoor	een	schema	met	indeling.	Ben	je	op	het	ingedeelde	tijdstip	verhinderd,	dan	zorg	je	zelf	voor	
vervanging.	Als	je	bent	ingedeeld	en	je	komt	niet	opdagen	wordt	er	een	boete	opgelegd	van	€	25,00.	Deze	
boete	zal,	nadat	je	hierover	bent	gehoord,	automatisch	worden	geïncasseerd.		
�	Fluit	je	als	NHV	scheidsrechter	voor	de	leveringsplicht,	dan	verzamel	je	de	leveringsplichtpunten	voor	de	
vereniging.	Ben	je	verhinderd	voor	de	door	jouw	aangewezen	wedstrijd	meld	je	dit	bij	het	NHV.	Je	krijgt	dan	
een	andere	wedstrijd	toegewezen	door	het	NHV.	
�	Je	draagt	zelf	zorg	voor	sportschoenen,	sokken,	sportbroek,	shirt	en	een	voor	jouw	geschikte	
handbalbal	om	te	trainen	tenzij	door	het	bestuur	hiervoor	via	bijvoorbeeld	sponsoring	een	andere	
financiering	is	gevonden.	
�	Elk	teamlid	is	verplicht	de	overeengekomen	gesponsorde	kleding	te	dragen	tijdens	wedstrijden,	tenzij	in	
uitwedstrijden	in	reservetenues	gespeeld	moet	worden	die	niet	gesponsord	zijn.	
	
Boetes	en	strafzaken		
�	Krijgt	een	team	door	het	NHV	een	boete	opgelegd	welke	het	gevolg	is	van	herhaalde	nalatigheid,	
of	slordigheden	zoals	onjuiste	gegevens	vermelden	bij	de	digitale	registratie,	of	naar	aanleiding	van	grof	gedrag	
van	de	leden	van	het	team,	het	niet	verschijnen	van	het	team	tijdens	toernooien	(of	wedstrijden),	na	
uitdrukkelijke	deelname	wens	vooraf,	dan	dient	het	team	deze	boete	zelf	te	betalen.	
�	Krijgt	een	lid	door	het	NHV	een	persoonlijke	boete	opgelegd	ten	gevolge	van	diskwalificatie	wegens	
grof	onsportief	gedrag,	of	ten	gevolg	van	gewelddadigheid	tijdens	de	wedstrijd,	dan	dient	betreffend	lid	deze	
boete	zelf	te	betalen.	
�	Vindt	er	tijdens	de	wedstrijd	een	diskwalificatie	plaats	en	wordt	door	de	scheidsrechter	
aangegeven	dat	een	rapport	opgemaakt	zal	worden	of	er	volgt	een	melding	van	een	betreffend	team,	dan	is	de	
vereniging	verplicht	om	binnen	7	dagen	na	de	wedstrijddag	een	rapport	aan	het	NHV	in	te	zenden.	Betreft	dit	
jouw	gedrag	dan	neem	je	zo	snel	mogelijk,	samen	met	je	coach	en/of	trainer,	contact	op	met	het	
wedstrijdsecretariaat.	Je	schrijft	vervolgens	samen	met	je	trainer	en/of	coach	jullie	zienswijze	t.a.v.	het	
gebeurde	en	de	beslissing	van	de	scheidsrechter	op	papier	en	voert	indien	nodig	verweer.	Dit	rapport	lever	je	
vóór	de	donderdag	volgend	op	de	dag	van	de	wedstrijd	in	bij	het	wedstrijdsecretariaat.	Het	secretariaat	zorgt	
vervolgens	voor	verzending	van	het	rapport	naar	het	NHV.	
	
Problemen	en	klachten	
�	Heb	je	een	probleem	bespreek	dit	dan	met	de	trainer,	de	coach	of	een	bestuurslid.	Lost	dit	het	
probleem	niet	op	dan	leg	je	de	klacht	schriftelijk	voor	aan	het	bestuur.	Na	bespreking	binnen	het	bestuur	zal	
het	bestuur	contact	met	je	opnemen	om	een	en	ander	door	te	spreken/toe	te	lichten.	
	
___________________________________________________________________________________	
	
Deel	II	:	OUDERS	VAN	JEUGDLEDEN	
	
Als	uw	zoon	of	dochter	lid	wordt	van	HV	Artemis	’15	wordt	van	u	verwacht	dat	u:	
�	Meehelpt	bij	activiteiten	bijv.	bij	de	jaarlijkse	acties;	
�	Roulerend	zorg	draagt	voor	het	vervoer	van	de	teamleden	waarin	uw	zoon	of	dochter	speelt.	Van	de	
begeleiding	van	het	team	krijgt	u	een	rijschema.	Bent	u	verhinderd	op	de	ingeplande	tijd	te	rijden	dan	dient	u	
zelf	voor	een	alternatieve	oplossing;	
te	zorgen.	U	kunt	bijvoorbeeld	ruilen	met	andere	ouders;	
� 	Roulerend	het	tenue	van	het	team	wast	waarin	uw	zoon	of	dochter	speelt;	
� 	Roulerend	de	wedstrijdtafel	bemant	bij	thuiswedstrijden	van	uw	zoon	of	dochter.	

		



	

�	De	vereniging	is	altijd	op	zoek	naar	vrijwilligers.	Wilt	u	actief	deelnemen	aan	het	
verenigingsgebeuren	dan	kunt	u	dit	kenbaar	maken	bij	het	bestuur.	
�	Is	er	een	probleem?	Bespreek	dit	dan	met	de	trainer,	coach	of	een	bestuurslid.	
Lost	dit	het	probleem	niet	op?	Leg	de	klacht	dan	schriftelijk	voor	aan	het	bestuur.	
Na	bespreking	binnen	het	bestuur	zal	het	bestuur	contact	met	u	opnemen	om	een	
en	ander	door	te	spreken/toe	te	lichten.	
�	Ouders	hebben	geen	inspraak	op	de	teamindeling.	Deze	wordt	samengesteld	door	
het	kader.		

___________________________________________________________________________________	
	
Deel	III	:	TRAINERS	EN	COACHES	
	
Taken	van	de	trainer	en	/of	coach	
Naast	het	trainen/coachen	van	het	team	wordt	het	volgende	van	je	verwacht:	
�	Je	bent	op	de	hoogte	van	het	wel	en	wee	van	de	leden	van	je	team;	
�	Je	signaleert	tijdig	problemen	en	knelpunten	binnen	het	team	of	met	individuele	spelers	of	ouders.	
�	Je	bespreekt	bovenstaande	binnen	de	technische	commissie	of	bij	het	bestuur;	
�	Je	stemt	je	wijze	van	trainen	af	op	de	algemene	doelstelling	en	strategie	binnen	HV	Artemis	’15;	
�	Je	geeft	je	bereikbaarheid	door	aan	de	leden	die	je	traint	en/of	coacht;	
�	Je	beheert	b.v.	een	groepsapp	van	de	leden	van	je	team	welke	je	inzet	bij	spoedberichtgeving;	
�	Je	zorgt	in	je	team	voor	het	beheer	van	een	app	op	de	telefoon	voor	de	digitale	wedstrijd	registratie;	
�	Je	geeft	aan	het	wedstrijdsecretariaat	door	wanneer	de	zaaldienst	of	de	jeugdscheidsrechter	niet	komt	
opdagen.	
�	Je	draagt	zorg	voor	de	gesponsorde	kleding;	
�	Je	draagt	zorg	voor	een	rij-	en	wasschema;	
�	Je	draagt	zorg	aan	het	einde	van	het	seizoen	dat	de	kledingtassen	worden	ingeleverd	bij	de	
materialencommissie;	
�	Je	draagt	zorg	bij	thuiswedstrijden	van	de	jeugd	voor	de	bezetting	van	de	wedstrijdtafel.	
�	Houd	wekelijks	contact	met	je	mede	trainer/coach	over	de	voortgang	van	het	team;	
�	Je	draagt	zorg	voor	het	opmaken	van	een	rapport	bij	een	strafzaak.	(Zie	Leden,	boetes	en	strafzaken).	
	
Problemen	en	klachten	
�	Heb	je	een	probleem	bespreek	dit	dan	binnen	de	technische	commissie	of	met	het	bestuur.	
�	Lost	dit	het	probleem	niet	op	dan	leg	je	de	klacht	schriftelijk	voor	aan	het	bestuur.	Na	bespreking	binnen	het	
bestuur	zal	het	bestuur	contact	met	je	opnemen	om	een	en	ander	door	te	spreken/toe	te	lichten.	
___________________________________________________________________________________	
	
Deel	IV:	AANVULLINGEN	OP	DE	STATUTEN	
	
Jaarlijkse	bijdragen	
Artikel	11.1	Het	bedrag	van	de	bondscontributie	wordt	door	het	Nederlands	Handbalverbond	bepaald.		
Artikel	11.1	Een	lid	van	de	vereniging	kan	door	het	bestuur	voor	wedstrijden	en	trainingen	worden	geschorst	
indien	er	een	achterstand	is	in	de	contributiebetaling	van	3	maanden	of	langer.	Deze	schorsing	duurt	tot	het	lid	
aan	zijn	financiële	verplichtingen	jegens	de	vereniging	heeft	voldaan.	
	
Vergoedingen	vanuit	de	vereniging		
�	Kosten	voor	o.a.	trainers-/scheidsrechteropleidingen	met	daarbij	behorende	reiskosten	worden	vergoed	met	
dien	verstande	dat	de	opgeleide	trainers/scheidsrechters	na	afloop	van	hun	opleiding	nog	3	jaar	voor	de	
vereniging	werkzaam	blijven.	Indien	de	trainer/scheidsrechter	zelf	besluit	eerder	de	vereniging	te	verlaten	
worden	onkosten	van	de	opleiding	teruggevorderd	naar	rato.	
�	Onkostenvergoeding	aan	kaderleden	worden	uitbetaald	aan	de	hand	van	een	schriftelijke	overeenkomst	die	
door	het	bestuur	en	het	betreffend	kaderlid	akkoord	zijn	bevonden.	Dit	volgens	de	richtlijnen	opgesteld	door	
het	bestuur.	
�	Deelnamekosten	voor	toernooien	die	door	het	wedstrijdsecretariaat	van	de	vereniging	zijn	aangemeld	
worden	door	de	vereniging	vergoed.	Eventuele	overnachtingskosten	zijn	voor	rekening	van	de	teamleden	zelf.		

			



	

�	Deelnamekosten	van	leden	voor	aan	handbal	gerelateerde	workshops,	clinics,	e.d.	
die	door	een	bestuurslid	van	de	vereniging	zijn	aangemeld	worden	door	de	
vereniging	vergoed.	
	
Entreeheffing	
�	Het	bestuur	bepaalt	bij	welke	thuiswedstrijden	entreegelden	worden	geheven.	
Leden	van	HV	Artemis	’15,	jongeren	tot	19	jaar	en	bondsscheidsrechters	zijn	
vrijgesteld		hiervan.	Entreeprijs	bedraagt	€	2,50	per	speeldatum,	seizoenkaarten	
kosten	€	17,50.	
	
Bestuurstaak/Bevoegdheid	
Artikel	15.3	
	
Afspraken	sponsorcommissie		
�	De	commissie	is	belast	met	alle	sponsoractiviteiten.	Zij	bestaat	uit	een	vertegenwoordiging	van	
het	bestuur	en	leden	van	de	vereniging.		
�	De	sponsoractiviteiten	bestaan	uit	activiteiten	ten	behoeve	van	de	accommodatie	en	activiteiten	
ten	behoeve	van	de	vereniging.	
�	De	sponsorcommissie	bepaalt	voor	welk	doel	een	bepaalde	sponsoractie	is.	
�	Contracten	voor	sponsoring	worden	conform	de	regels	van	het	bestuur	opgesteld	en	
uitgevoerd	onder	supervisie	van	het		bestuurslid	welke	de	leiding	heeft	over	de	sponsorcommissie.	
�	We	kennen	de	volgende	sponsoractiviteiten:	
-	Reclamebordsponsoring	
-	Shirtsponsoring	
-	Materiaalsponsoring	
-	Sponsoring	van	activiteiten	
	
Artikel	15.4	Het	bestuur	van	de	vereniging	behoeft	machtiging	van	de	Algemene	Vergadering	voor	handelingen	
waarbij	het	bedrag	of	de	waarden	€	5.000,00	te	boven	gaan.	Hierbij	zijn	de	huurgelden	voor	de	
sportaccommodaties	uitgezonderd.	
	
Jaarverslag/rekening	en	verantwoording	
Artikel	17.1		Het	boekjaar	van	de	vereniging	is	niet	gelijk	aan	het	verenigingsjaar.	Het	boekjaar	loopt	van	1	
augustus	tot	en	met	31	juli	van	het	daarop	volgende	jaar.	
	
Algemene	Vergadering	Toegang/Stemrecht	
Artikel	18.2d	Alle	voorgenomen	besluiten	worden	vooraf	aangekondigd	in	de	uitnodigingsbrief	van	de	
Algemene	Ledenvergadering	of	worden	hier	bijgesloten.	
Artikel	18.2d	Op	vooraf	aangekondigde	eventuele	besluiten	kan	door	de	leden	schriftelijk	gestemd	worden	bij	
het	niet	aanwezig	kunnen	zijn	op	de	Algemene	Vergadering.	Deze	schriftelijke	reactie	dient	7	dagen	voor	de	
Algemene	Ledenvergadering	bij	het	bestuur	ingediend	te	zijn.	Alle	vooraf	ingediende	stemmingen	conform	
bovenstaande	eisen	tellen	mee	met	de	stemmers	op	de	Algemene	Vergadering	zelf.	
Artikel	19.4	Eén	ouder	van	een	jeugdlid	onder	de	19	kan	als	stemgerechtigde	voor	dit	jeugdlid	gelden.	Dit	
wordt	vooraf	schriftelijk	gemeld	of	deze	persoon	is	aanwezig	op	de	Algemene	Ledenvergadering.		
	
Bij	niet-opvolging	van	het	Huishoudelijk	Reglement	kan	een	lid	door	het	bestuur	een	boete	worden	opgelegd	
van	€	25,00	of	een	schorsing.	Dit	kan	echter	niet,	alvorens	een	lid	te	zijner	verdediging	is	gehoord.	Een	lid	is	
verplicht	voor	het	bestuur	te	verschijnen	teneinde	gehoord	te	worden.	Bij	minderjarigheid	wordt	het	
jeugdlid	samen	met	een	ouder	gehoord.	
	

	



	

Gedragsregels	HV	Artemis	‘15	
	
De	Doelstelling.	
In	sport	lopen	de	emoties	vaak	hoog	op	en	gelden	andere	regels	en	
gewoontes	dan	in	andere	geledingen	van	de	samenleving.	In	combinatie	met	
de	lichamelijkheid	van	de	sport,	vormt	dit	soms	bedreigende	situaties.	
Onplezierige	gevoelens	door	onsportiviteit,	agressiviteit	of	intimidatie	komen	helaas	in	de	sport	voor.	
Het	is	de	persoonlijke	verantwoordelijkheid	van	iedereen	die	in	de	sport	betrokken	is	om	te	werken	
aan	de	verantwoorde	sport.		
	
Ook	HV	Artemis	’15	heeft	daarin	haar	verantwoordelijkheid	en	het	bestuur	acht	het	daarom	gewenst	
om	gedragsregels	op	te	stellen.	Op	het	eerste	gezicht	misschien	wat	overbodig;	velen	zullen	de	
inhoud	waarschijnlijk	al	als	vanzelfsprekend	ervaren.	Toch	is	het	nuttig	ongeschreven	regels	tot	
geschreven	regels	te	maken.	Ieder	weet	hierdoor	wat	we	van	elkaar	verwachten,	weet	dat	men	op	
elkaar	kan	rekenen	en	dat	men	elkaar	in	voorkomende	situaties	op	gedrag	kan	aanspreken.		
	
Zo	kun	je	als	vereniging	de	voorwaarden	scheppen	waarin	het	voor	iedereen	gemakkelijker	en	
vanzelfsprekender	wordt	om	aan	sportief	gedrag	mee	te	werken.	Meer	sportiviteit	zorgt	voor	meer	
plezier	en	een	veilig	gevoel	bij	het	sporten,	niet	alleen	voor	de	sporters	zelf,	maar	ook	voor	de	andere	
betrokkenen.	Het	kan	daardoor	ook	zorgen	voor	werving	en	behoud	van	leden,	sponsors	en	
vrijwilligers.		
	
Het	is	vanzelfsprekend	dat	de	gedragsregels	op	de	leden	en	op	een	ieder	die	bij	HV	Artemis	‘15	is	
betrokken,	van	toepassing	zijn.		
	
Gedragsregels.	
Of	het	nu	gaat	om	degene	die	actief	zijn	sport	bedrijft,	de	passieve	kijker	of	degene	die	meehelpt	
(een	functie	bekleedt)	in	een	vereniging:	een	ieder	moet	plezier	kunnen	beleven	aan	de	
handbalsport.	Dit	houdt	in,	dat	men	gezamenlijk	de	vereniging	moet	inrichten,	luisterend	naar	en	
zoveel	mogelijk	rekening	houdend	met	de	wensen	van	een	ieder.	Dit	betekent	natuurlijk	ook	
afspraken	maken	over	de	wijze	waarop	je	met	teamgenoten	en	begeleiders	omgaat,	maar	ook	met	
anderen	binnen	de	handbalsport,	zoals	tegenstanders,	scheidsrechters	en	gasten/bezoekers.	Deze	
afspraken	worden,	voor	zover	het	onze	leden	betreft,	vastgelegd	in	deze	gedragsregels,	waarin	we	de	
normen	en	waarden	voor	ons	handelen	vastleggen	en	elkaar	beloven	deze	te	zullen	nakomen.		
	
Onderstaand	wordt	dit	nader	uitgewerkt	in	algemene	en	specifieke	gedragsregels.	
	
A	)	Algemene	gedragsregels:	
�	Ieder	lid	van	de	vereniging	conformeert	zich	aan	de	hieronder	omschreven	gedragsregels.	
�	Gedraag	je	bij	iedere	andere	vereniging	als	een	waardig	lid	van	HV	Artemis	’15.	
�	Respecteer	de	regels	van	de	handbalsport.	
�	Ieder	lid	van	de	vereniging	moet	zich	bewust	zijn	van	zijn/haar	voorbeeldfunctie.	
�	Tijd	=	Tijd.	Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Lever	formulieren,	lotengeld	e.d.	op	tijd	in.	Betaal	de	
contributie	op	tijd.	
�	Pesten	is	bij	onze	vereniging	uit	den	boze.		
�	Vandalisme	wordt	niet	getolereerd.	
�	Een	senior	lid	dient	bereid	te	zijn	om	eenvoudige	verenigingstaken	te	verrichten.	Ook	aan	ouders	
van	jeugdleden	wordt	betrokkenheid	gevraagd;		zij	kunnen	worden	ingezet	voor	taken	zoals:	rijden	
naar	uitwedstrijden	en	toernooien,	wassen	van	tenues	en	het	bezetten	van	de	wedstrijdtafel.	

	



	

�	Iedere	aan	verenigingseigendommen	toegebrachte	schade	wordt	door	het	
bestuur	verhaald	op	de	veroorzaker.	
�	Bij	wangedrag	spreken	leden	elkaar	wederzijds	aan	en	melden	dit	in	
voorkomende	gevallen	ook	aan	de	trainer	en/of	coach.	
�	Het	bestuur	behoudt	zich	het	recht	voor	om,	naast	de	bepalingen	van	het	
NHV	aanvullende	sancties	op	te	leggen.	
	
B	)	Specifieke	gedragsregels:	
	
Ten	aanzien	van	de	kleedkamers:		
�	Het	is	de	bedoeling	dat	iedereen	na	de	wedstrijd/training	gaat	douchen.	
�	Roken	en	drugsgebruik	zijn	in	de	kleedkamers	niet	toegestaan.	
�	Het	maken	van	foto’s	en	overige	opnames	tijdens	het	douchen	en	omkleden	is	verboden.	
�	Afval	(tape,	bekertjes	etc.)	dient	in	de	daarvoor	bestemde	afvalbakken	te	worden	gedeponeerd.	
�	Het	is	alleen	aan	het	team,	de	trainer	en/of	coach	en	de	teambegeleiders	toegestaan	de	
kleedkamers	tijdens	trainingen	en	wedstrijden	te	betreden,	tenzij	betreffende	kader	hiervoor	
toestemming	geeft	aan	derden.	
�	Iedereen	dient	zich	te	houden	aan	de	indeling	van	de	kleedkamers.	
�	Laat	geen	waardevolle	spullen	achter!	
�	De	kleedkamers	dienen	altijd	opgeruimd	achtergelaten	te	worden,	de	douches	dienen	te	worden	
uitgezet.	
�	Coaches,	trainers	en	begeleiders	zien	hierop	toe.	
	
Ten	aanzien	van	training	en	wedstrijden:	
�	Een	ieder	behoort	tijdig	voor	een	training	of	wedstrijd	aanwezig	te	zijn.	
�	Wanneer	je	niet	kunt	trainen,	meld	je	dan	tijdig	af	bij	de	trainer.	
�	Indien	je	niet	kunt	handballen	ben	je	verplicht	je	vroegtijdig	af	te	melden	bij	je	coach	of	
contactpersoon.	
�	Om	knelpunten	te	voorkomen	dienen	wedstrijden	zoveel	mogelijk	op	tijd	te	beginnen.	
�	Tijdens	de	wedstrijden	dient	men	zich	te	houden	aan	de	voorschriften	van	het	NHV;	het	dragen	van	
sportschoenen	is	verplicht,	het	is	niet	toegestaan	voorwerpen	te	dragen	die	spelers	in	gevaar	kunnen	
brengen.	Denk	hierbij	aan:	hoofdbescherming,	armbanden,	polshorloges,	(hals)kettingen,	
oorsieraden,	zichtbare	piercing.	Draag	geen	lange	nagels.	De	scheidsrechter	controleert	dit	voor	
aanvang	van	de	wedstrijd.	
	
Ten	aanzien	van	materiaalgebruik:	
�	Wees	zuinig	op	eigen	spullen,	de	spullen	van	een	ander	en	de	verenigingsspullen.	
�	Het	trainingsmateriaal	dient	na	gebruik	netjes	te	worden	opgeborgen	op	de	daarvoor	bestemde	
plaats.	
�	Na	de	laatst	gespeelde	wedstrijd	in	de	zaal	dienen	gebruikte	spullen	opgeruimd	te	worden.	
	
Ten	aanzien	van	gesponsorde	kleding:	
�	Een	ieder	is	zuinig	op	de	gesponsorde	kleding	van	de	vereniging.	
�	Elk	teamlid	is	verplicht	de	gesponsorde	kleding	te	dragen	tijdens	wedstrijden.	Tenzij	bij	
uitwedstrijden	in	reservetenues	gespeeld	moet	worden	die	niet	gesponsord	zijn.	
�	Aan	het	eind	van	het	seizoen	dienen	alle	tenues	bij	de	coaches	te	worden	ingeleverd.	
�	Per	team	worden	afspraken	gemaakt	over	het	wassen	van	de	kleding.	
	
Ten	aanzien	van	het	gedrag	op	en	rond	het	veld:	
�	Als	lid	van	onze	vereniging	spreken	we	elkaar	aan	op	ongepast	taalgebruik	of	wangedrag.		
�	Gebruik	geen	fysiek-,	mentaal-,	seksueel-	of	verbaal-	geweld.	

	



	

�	Ongepast	of	onfatsoenlijk	taalgebruik	is	niet	toegestaan.	Onder	ongepast	
of	onfatsoenlijk	taalgebruik	wordt	onder	anderen	verstaan:	schelden	of	
vloeken,	het	gebruik	van	ziekteverwensingen,	het	maken	van	misplaatste	
grappen.	
�	Aanwijzingen	van	de	trainer/coach	dienen	opgevolgd	te	worden.	
�	De	coach/trainer	corrigeert	onjuist	gedrag	van	spelers/sters;	hij	wijst	ze	er	
op	en	zet	aan	tot	verandering.	Indien	gewenst	bespreekt	de	coach/trainer	
dit	met	het	bestuur.	
�	Onsportiviteit	van	de	tegenstander	is	nooit	een	reden	om	zelf	onsportief	te	zijn.	
�	De	nadruk	ligt	op	sportief	spel,	opzettelijk	grove	overtredingen	worden	bestraft	met	een	boete	
opgelegd	door	het	NHV	en/of	een	schorsing.	
�	Respecteer	iedere	beslissing	van	de	scheidsrechter,	ook	als	je	denkt	dat	die	onjuist	is.	
�	Toon	respect	voor	de	vaardigheden	van	tegenstanders.	Maak	spelers	die	fouten	maken	niet	
belachelijk	of	lach	een	verliezend	team	niet	uit.	
�	Blijf	altijd	sportief,	ook	bij	verlies.	Wordt	niet	boos,	volgende	keer	beter.	
�	Respecteer	al	die	mensen	die	ervoor	zorgen	dat	jij	kunt	handballen,	trainen	en	wedstrijden	spelen.	
Dit	is	namelijk	niet	zo	vanzelfsprekend.	
�	Van	scheidsrechters	wordt	verwacht	dat	ze	fluiten	met	in	achtneming	van	de	geldende	NHV	
handbalspelregels	en	dat	ze	beslist,	objectief	en	beleefd	zijn	bij	het	constateren	van	fouten.	
�	Van	alle	toeschouwers	wordt	verwacht	dat	er	respect	wordt	getoond	voor	tegenspelers,	
toeschouwers	van	tegenstanders	en	scheidsrechters.	Zonder	hen	zou	er	geen	wedstrijd	zijn.		
�	Veroordeel	elk	gebruik	van	geweld.		
Aanvullend	voor	ouders:		
�	Denk	eraan	dat	de	jeugd	voor	hun	eigen	plezier	deelneemt	aan	georganiseerde	sportbeoefening.	
De	jeugd	doet	dit	niet	voor	uw	vermaak.		
�	Moedig	uw	kind	altijd	aan	om	volgens	de	regels	te	spelen.		
�	Erken	de	waarde	en	het	belang	van	trainers,	coaches,	scheidsrechters	en	overige	vrijwilligers.	Zij	
geven	hun	tijd	en	kennis	om	het	sporten/de	recreatie	van	uw	kind	mogelijk	te	maken.	
	
Sancties.	
In	het	algemeen	zal	het	naleven	van	onze	gedragsregels	door	ons	allen	gehandhaafd	worden	door	
elkaar	hierop	aan	te	spreken.	We	zijn	tenslotte	met	z’n	allen	verantwoordelijk	voor	een	goede	sfeer	
en	samenwerking	binnen	onze	vereniging.		
	
Bij	meer	ernstige	overtredingen	zijn	er	diverse	regels	opgesteld	met	betrekking	tot	het	opleggen	van	
sancties.	Het	NHV	heeft	regels	opgesteld	hoe	er	wordt	gehandeld	en	gestraft	tijdens	en	rond	
wedstrijden.	Deze	informatie	is	beschikbaar	via	de	website	van	het	NHV	(www.nhv.nl)	onder	het	
kopje	“competitie”,	tab	“tuchtrecht”.		
	
In	de	statuten	van	HV	Artemis	´15	is	in	artikel	9	het	volgende	opgenomen	over	de	straffen	met	
betrekking	tot	leden:	
	
In	het	algemeen	zal	strafbaar	zijn	zodanig	handelen	of	nalaten	dat	in	strijd	is	met	de	statuten,	
reglementen	en/of	besluiten	van	organen	van	de	vereniging.	Tevens	zal	strafbaar	zijn	het	zodanig	
handelen	of	nalaten	dat	het	in	strijd	is	met	de	spelregels,	alsmede	de	statuten	en/of	besluiten	van	
organen	van	het	NHV	of	waardoor	de	belangen	van	het	NHV	of	van	de	handbalsport	in	het	algemeen	
worden	geschaad.	Het	bestuur	is	bevoegd	om,	in	geval	van	overtredingen	als	hierboven	bedoeld,	de	
volgende	straffen	op	te	leggen:	berisping,	boete	oplegging,	schorsing	en	royement.	
	
Houd	je	ook	aan	de	huisregels	van	de	sportaccommodaties	waarvan	we	gebruik	maken.	
	
	

	


