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Algemeen 
 

Artikel 1 Algemeen 
Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing der in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de 
verdere inrichtingen en alle werkzaamheden der vereniging. 
1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Made (H.V.M.) 
2 De vereniging is gevestigd te Made.  
3 De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van 

Koophandel Zuid West Nederland te Breda, onder het nummer 4027189. 
 

Artikel 2 Privacy Wet 
In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van 
kracht is, het volgende: 
1 De vereniging heeft een AVG-verklaring om aan te tonen dat ze aan de gestelde eisen voldoet. 
2 De vereniging heeft een Privacy Policy opgesteld en gepubliceerd op de website. 
3 De vereniging mag voor intern gebruik verstrekken: 

a Een ledenlijst, voorzien van contactgegevens (adres, email, telefoon, geb.datum) aan TC, bestuur 
en coaches. 

b Een ledenlijst voorzien van naam en adres t.b.v. verspreiding van de treffer aan drukker. 
c Het wedstrijdschema met de naam van scheidsrechters en tijdwaarnemers aan leden en coaches. 

4 M.b.t. de publicatie van beeldmateriaal: 
a Van leden, ingeschreven voor 01-09-2018, is een ondertekend toestemmingsformulier ontvangen. 
b Van leden, ingeschreven na 01-09-2018, is de toestemming verleend door ondertekening van het 

inschrijfformulier. 
c De afgegeven toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door onze vereniging of in 

opdracht van onze vereniging worden gemaakt. 
H.V.M. heeft geen invloed op het maken van foto’s door derden, maar wij gaan ervan uit dat zij 
ook terughoudend zijn met publiekelijk gebruik van deze foto’s en video’s.  

 

Artikel 3 VOG (Verklaring omtrent Gedrag) 
Naast de Privacy vinden wij het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat kunnen sporten. 
Om dit te kunnen waarborgen, maken wij gebruik van de VOG-verklaring. 
Deze verklaring zal verlangd worden van het bestuur en alle kaderleden/vrijwilligers (ouder dan 18 jaar) 
die in aanraking komen met minderjarigen. 
 

Lidmaatschap 
 

Artikel 4 Aanneming van leden en contributiebetaling 
1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het ledensecretariaat, namens 

het bestuur genomen, op grond van een ontvangen schriftelijke aanmelding. 
2 De aanmelding geschiedt door middel van door het bestuur ter beschikking te stellen formulieren met 

vragenlijst. Het bestuur kan eisen dat in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke bewijzen 
worden gestaafd. 

3 Het bestuur, in de persoon van het ledensecretariaat, draagt zorg dat degenen die als lid tot de 
vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij het NHV. 

4 De hoogte van de inschrijfkosten wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Deze kosten worden bij de 1e contributiebetaling bij de leden geïncasseerd. 

5 De contributie-inning geschiedt door middel van automatische incasso. De hoogte van de contributie 
wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
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Artikel 5 Rechten en plichten van leden 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen 
rechten en plichten. 
1 Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk 

reglement te ontvangen. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ook digitaal beschikbaar via 
de website. 

2 Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
3 Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene 

ledenvergaderingen. 
4 Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur 

niet anders is bepaald. 
5 Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is 

gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te 
doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan 
het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6 Zij hebben de plicht het ledensecretariaat in kennis te stellen van verandering van hun adres. 
7 Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
8 Jaarlijks neemt de vereniging deel aan de “Grote Clubactie”, van elk lid wordt verwacht dat hij en/of 

zij zich inzet voor de verkoop van de loten. Het bestuur beslist over het aantal en de verdeling van de 
te verkopen loten. 

9 Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede de door het bestuur 
of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van het 
Nederlands Handbal Verbond. 

10 Bij interesse voor vrijwilligerswerk binnen de vereniging kan het lid zich melden tot de 
vrijwilligerscommissie. 

 

Artikel 6 Boetebeleid 
1 In het algemeen zal het strafbaar zijn zodanig te handelen of na te laten, dat het in strijd is met de 

wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de 
belangen van de vereniging worden geschaad. 

2 Straffen opgelegd door de Verbonds Straf- en Protestcommissie, alsmede door de Commissie van 
Beroep, dienen door de leden zelf te worden betaald. 

3 Het bestuur is bevoegd om, met in achtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een 
straf welke aan een speler, begeleider of ander lid wordt gegeven door de Verbonds Straf- en 
Protestcommissie, alsmede door de Commissie van Beroep wordt afgedaan, een bijkomende straf 
vanuit de vereniging op te leggen. 

4 Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een 
beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 
maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig gemaakt te worden gemaakt bij 
de algemene ledenvergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de 
vereniging. 
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Artikel 7 Beëindiging lidmaatschap 
1 Het lidmaatschap eindigt door: 

a Overlijden; 
b Opzeggen; 
c Royement wegens wanbetaling; 
d Royement wegens wangedrag. 

2 Opzegging kan per kwartaal schriftelijk geschieden bij het ledensecretariaat. 
3 Bij opzegging afwijkend van de door het bestuur vastgestelde datum, zijnde 1 juli (= startdatum 

seizoen bij het NHV) zal compensatie gevraagd worden voor de nog doorlopende bondscontributie. 
Deze compensatie bestaat uit 1 kwartaal HVM-. 

4 Royement wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de vereniging, geschiedt door 
het bestuur. Een dergelijk royement vindt plaats, indien de betrokkene, na een schriftelijke, 
aangetekende aanmaning tot betaling, in gebreke is gebleven het verschuldigde te voldoen. 

5 Royement wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging geschiedt uitsluitend door een 
algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. 

6 Een lid dat is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend, hij of zij 
is echter gehouden alle ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. 

 

Bestuur 
 

Artikel 8 Bestuurssamenstelling 
1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch ten minste 3 stemgerechtigde volwassen leden, n.l. 

een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. 
2 De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. 
3 De leden van het bestuur worden voor de tijd van twee jaar gekozen. 

In de even jaren treedt de helft van het aantal leden min één af en in de oneven jaren de overige 
leden, een en ander volgens een door het bestuur op te maken rooster. In het rooster treden de 
voorzitter en de secretaris nimmer samen af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Het rooster is: 
   in de even jaren: 
       de voorzitter en de penningmeester (voor het eerst in 2014) 
   in de oneven jaren: 
       de secretaris, algemeen bestuurslid 1 en algemeen bestuurslid 2 (voor het eerst in 2015) 

 

Artikel 9 Taken & dagelijks bestuur 
1 Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor de naleving van de statuten, 

het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten. 
2 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechten en neemt alle 
beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 

3 Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door enkele commissies. (zie bijlage voor het organogram) 
 

Artikel 10 Bestuursvergadering 
1 Het bestuur vergadert ten minste 1 keer per maand/6 weken, m.u.v. de maanden juli en augustus. 

Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 bestuursleden het 
wenselijk achten. 

2 Een bestuursvergadering is altijd tot besluiten bevoegd. Bij het nemen van een bestuursbesluit wordt 
beoordeeld of er redelijkerwijs voldoende bestuursleden aanwezig zijn om het besluit te nemen. 
Is dit niet het geval dan wordt het besluit doorgeschoven naar een andere bestuursvergadering. 
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Voorzitter – penningmeester - secretaris 
 

Artikel 11 Taken voorzitter 
1 De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële 

woordvoerder van de vereniging. 
2 Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de 

algemene ledenvergadering om daarin wijziging aan te brengen. 
Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering 
voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien 1/3 van de ter algemene 
ledenvergadering aanwezig leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 

3 De voorzitter kan alle vergaderingen van de commissies, genoemd in art. 12 – met uitzondering van 
de financiële commissie – bijwonen; hij heeft op deze vergaderingen een adviserende stem. 

 

Artikel 12 Taken secretaris 
1 De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. 

Hij is belast met: 
a Het zorgdragen voor het bijeenroepen en notuleren van vergaderingen; 
b Het voeren van de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle 

van hem uitgaande stukken, waarbij hij verplicht is om van alle uitgaande stukken een afschrift te 
behouden; 

c Het zorgdragen voor bekendmakingen (schriftelijk of digitaal) van veranderingen of aanvullingen in 
de statuten en reglementen. 

d Het bijhouden van het ledenregister, tenzij de secretaris en het ledensecretariaat niet dezelfde 
persoon betreffen, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken; 

e De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene ledenvergadering wordt uitgebracht; 
f Het beheer van het verenigingsarchief. 

 

Artikel 13 Taken penningmeester 
1 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen der vereniging. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer berust, overeenkomstig het gestelde in art. 7 sub 1, bij het 
bestuur. 

2 Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen, de betalingen van door de vereniging 
verschuldigde bedragen en houdt hierover een nauwkeurige administratie bij. 

3 Betalingen uit de verenigingskas werden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie. 
4 Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd 

overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels. 
5 Hij brengt de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting 

betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in. 
6 De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene 

ledenvergadering. 
7 Hij is gehouden de kascontrolecommissie inzage te geven van de kas en de administratie en overigens 

alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. 
Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording 
kan roepen. 
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Commissies 
 

Artikel 14 Commissies algemeen 
1 Behoudens de algemene ledenvergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies 

instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, 
voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Het 
verenigingsorgaan zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies. 

2 De vereniging heeft de volgende commissies (zie ook bijlage voor organogram): 
a Technische commissie 
b Sponsor & PR-commissie 
c Activiteitencommissie 
d Kascontrolecommissie 
e Kersthandbalcommissie 
Andere commissies kunnen door de algemene ledenvergadering worden ingesteld. 

3 De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn 
taak. Deze taken zijn vastgelegd in het takenoverzicht van bestuur en commissies. 
Onder deze taken vallen geen verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht, zoals dat in de WBTR 
is benoemd. 

4 Elke commissie rapporteert ten minste 1 keer per jaar, zijnde tijdens de algemene ledenvergadering, 
over de voortgang, samenstelling en toekomst van de commissie. 

 
 

Artikel 15 Taken technische commissie 
1 De technische commissie (T.C.) bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 stemgerechtigde leden. 
2 De commissie is belast met: 

a Het organiseren van de wedstrijden; 
b het samenstellen van de teams alsmede het zoeken van coaches; 
c het op de hoogte brengen van de spelers(sters), of via de coach, van de teamindelingen; 
d Het zorgdragen voor trainingen: zaaluren regelen (inhuren), trainers zoeken. 

 

Artikel 16 Taken kascontrolecommissie 
1 De kascontrolecommissie bestaat uit 2 stemgerechtigde leden. 

Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze commissie. 
2 De kascontrolecommissie heeft te allen tijde het recht de kas, de boeken en de bescheiden van de 

penningmeester te controleren. 
3 Zij is verplicht deze controle ten minste één maal per jaar uit te voeren, ongeveer een maand vóór de 

jaarlijks te houden algemene ledenvergadering, en haar bevindingen aan deze vergadering schriftelijk 
mede te delen en, indien de controle hiertoe aanleiding geeft, de vergadering voor te stellen de 
penningmeester voor zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar decharge te verlenen. 

4 De kascontrolecommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen ten aanzien van het 
financiële beleid. 
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Vergaderingen 
 

Artikel 17 Algemene ledenvergadering 
1 De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats tussen 1 januari en 30 juni. Dag, uur en plaats 

van de vergadering worden door het bestuur vastgesteld. 
2 Ten minste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering worden de leden schriftelijk of digitaal 

door de secretaris opgeroepen. De oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip der vergadering en de te 
behandelen onderwerpen (agenda). 

3 De agenda moet in ieder geval de navolgende punten bevatten: 
a De notulen van de laatste algemene ledenvergadering; 
b Het jaarverslag van de secretaris; 
c Het financieel verslag van de penningmeester; 
d Het verslag van de financiële commissie; 
e De verkiezing van de leden van het bestuur; 
f De verslagen van de diverse de commissies (o.a. samenstelling, stand van zaken, 

toekomstplannen); 
g De begroting voor het komende verenigingsjaar. 

4 De algemene ledenvergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie, met dien 
verstande dat de vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behandeling in aanmerking komt. 

5 Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. 
Tegenkandidaten kunnen door ten minste 10 leden worden gesteld, mits deze hiervan vóór de 
vergadering schriftelijk is te kennis gegeven aan de secretaris. 

6 De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal, ongeacht het aanwezig aantal stemgerechtigde leden tot 
besluiten bevoegd zijn mits 2/3

e van de aanwezige stemgerechtigde leden instemmen. 
 

Artikel 18 Buitengewone algemene ledenvergadering 
1 Behalve de verplichte jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur een buitengewone 

algemene ledenvergadering belegd; 
a In geval het bestuur zulks in het belang van de vereniging nodig acht; 
b Op verzoek van ten minste 1/3 deel van de stemgerechtigde leden. 

2 Het in het eerste lid onder sub b bedoelde verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het 
verenigingsbestuur worden ingediend. In dat geval dient de vergadering binnen 4 weken na ontvangst 
van het verzoek plaats te vinden. 

3 Het in art. 15 sub 2 en sub 6 bepaalde, is mede van toepassing op een buitengewone algemene 
ledenvergadering. 

 

Artikel 19 Bestuursvergadering 
1 Bestuursvergaderingen worden belegd: 

a Telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht; 
b Op verzoek van ten minste drie van de overige bestuursleden; 
c Minimaal tien maal per jaar. 

2 Een bestuursvergadering is altijd tot besluiten bevoegd. Bij het nemen van een bestuursbesluit wordt 
beoordeeld of er redelijkerwijs voldoende bestuursleden aanwezig zijn om het besluit te nemen. 
Is dit niet het geval dan wordt het besluit doorgeschoven naar een andere bestuursvergadering. 
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Stemmingen 
 

Artikel 20 Stemmingen 
1 Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden besluiten genomen en personen benoemd bij gewone meerderheid van geldige stemmen. 
2 Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken als regel mondeling, door ter 

vergadering aanwezig stemgerechtigden die de presentielijst hebben getekend. 
3 De voorzitter wijst 3 seniorleden aan, die de commissie voor stemopneming vormen. 
4 De commissie voor stemopneming beslist over de geldigheid van het stembriefje. Niet geldig zijn de 

stembriefjes welke: 
a Blanco zijn; 
b Een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
c Ondertekend zijn 
d Opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht; 
e Andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen; 
f Niet het juiste aantal namen noemen. 

5 Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. 
Bij staking van stemmen over de benoeming van personen vindt nog stemming plaats over de 
betreffende kandidaten. Indien ook dan nog de stemmen staken, moet een nieuwe stemming plaats 
vinden over de beschikbare kandidaten. 

6 Indien na stemming de gekozene voor de benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming plaats 
vinden over de beschikbare kandidaten. 

 

Geldmiddelen 
 

Artikel 21 Contributie en inschrijfgeld 
1 De ledencontributies voor de actieve leden wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering 

vastgesteld. 
2 De contributie dient door de leden te worden voldaan zoals door de algemene ledenvergadering is 

vastgesteld. 
3 Indien de algemene ledenvergadering heeft bepaald dat de bijdragen voor het N.H.V. en/of andere 

bonden, waarbij de vereniging is aangesloten afzonderlijk van de leden worden geheven, dienen deze 
bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

4 In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend van de 
verplichting tot het betalen van contributie. 

5 De algemene ledenvergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid een inschrijfgeld zal 
worden geheven. 
Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld. 

6 De leden zijn verplicht het tenue en een bal, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de vereniging aan te schaffen. Deze zijn via de vereniging aan te schaffen. 

 

Tenue 
 

Artikel 22 Tenue 
1 Het verenigingstenue bestaat uit: 

a Rood shirt, aan te schaffen door de vereniging 
b Zwarte broek, aan te schaffen door de vereniging 

2 Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van de leden niet aan de gestelde 
eisen voldoet. (zie bijlage 2: de gedragsregels tenue voor de eisen/verantwoordelijkheden) 
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Wedstrijden en trainingen 
 

Artikel 23 Wedstrijden 
1 Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 
2 Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor deelneming aan 

wedstrijden, dienen hiervan direct (doch uiterlijk vrijdag 19:00 uur) kennis te geven aan de coach. Bij 
een onvolledig team wordt dit door de coach aan het wedstrijdsecretariaat doorgegeven. 

3 De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de 
aanwijzing van de trainer/coach. 

4 Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt beroep gedaan op de ouders/verzorgers om de kinderen op de 
plaats van bestemming te brengen. Hier staat geen vergoeding tegenover. 

 

Artikel 24 Trainingen 
1. De trainingen staan onder leiding van een door het bestuur, via de technische commissie aangewezen 

trainer. 
2. De trainingen vinden plaats in de sporthal “De Amerhal” gelegen aan de Lingnestraat te Made of in 

andere sporthallen binnen de gemeente Drimmelen gedurende het aantal uren wat benodigd blijkt te 
zijn. Dit aantal wordt van tevoren tussen de technische commissie en handbaltrainer bepaald. 
Begin- en eindtijden dienen in gezamenlijk overleg te worden vastgesteld. 
De sporthal wordt door de Technische Commissie bepaald en gehuurd. 

3. Bij overbezetting van sporthal “De Amerhal” of bij aangaan van een samenwerkingsverband met een 
andere handbalvereniging mag verwacht worden dat een training(en) op een andere locatie 
plaatsvindt. 

4. De spelers zijn verplicht, bij verhindering, dit ten minste 12 uur van tevoren onder opgaaf van reden 
te melden aan de trainer. Bij overtreding van deze regel kan er een sanctie worden opgelegd, dit ter 
beoordeling van de desbetreffende trainer. 

 

Presentie en kampioenschap 
 

Artikel 25 Presentie 
1 Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaresse hiervan tijdig 

kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 
a Bij het huwelijk van een lid 
b Bij de geboorte van een zoon/dochter van een lid 
c Bij het overlijden van een lid, of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind 
d Bij een 25 jarig of 50 jarig huwelijksfeest van een lid 
e Bij een 25-, 40- of 50-jarig lidmaatschap van HVM 
f Eventuele overige attenties; te bepalen door het bestuur  

2 Het bedrag dat besteed mag worden namens HVM heeft een maximum van € 25,00 per gebeurtenis. 
3 Bij het afscheid van een kaderlid wordt er, mits het kaderlid minimaal een volledig jaar zich heeft 

ingezet voor HVM, een presentje met een maximum van € 25,00 euro aangeboden. 
 

Artikel 26 Kampioenschappen 
1 Bij het behalen van een kampioenschap van onze teams wordt er door het bestuur een presentje ter 

beschikking gesteld. 
2 Het protocol aangaande kampioenschappen is vastgelegd in de brief die op 23-09-2020 is opgesteld 

door het bestuur (zie bijlage 3) 
3 Jaarlijks zal deze opzet op actualiteit getoetst worden door het bestuur 
4 Indien een sponsor of ouder iets extra wil regelen dan wel vooraf melden bij de coach, dit om te 

voorkomen dat een ouder bijvoorbeeld alleen zijn eigen kind een bos bloemen/snoep geeft. 
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Slotbepalingen 
 

Artikel 27 Slotbepalingen 
1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
2 Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle 

verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. 
3 Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene 

ledenvergadering worden behandeld, het behoeft te worden aangenomen met een meerderheid van 
ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld tijdens de 
algemene ledenvergadering op 
xxxx 
 
Het bestuur. 
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Bijlage 1: Organogram 
 

 
  

versie d.d.

bepaald in ALV

Rachel van Gennip Xenia van Fessem Mark van Hulten Mirjam van Dongen
Annette de Rijcke Ron van Bragt Kim van Gils

Kayleigh Loeve
Steffi van der Maden
Annette de Rijcke

Harry Gouverneur o.l.v. Rachel van Gennip Mirjam van Dongen Steffi van der Maden Kayleigh Loeve
Frans van der Maden samenstelling wisselt per kamp
Steffi van der Maden

15 mei 2022

Materiaalbeheer
(1 personen)

Sponsorcommissie
(2 personen)

Vrijwilligerspoule
categorieën: technisch, xxx, xxxx, xxxx

Bestuur
- Voorzitter:                               Monique Eland
- Secretaris:                               Alexandra van Vliet
- Penningmeester:                   Mirjam van Dongen

Kascontrole commissie
(2 personen)

Ledenadministratie
(1 personen)

Scheidsrechters-
contactpersoon

(1 personen)

Wedstrijdsecretariaat
(1 personen)

Technische Commissie
(5 personen)

Activiteitencommissie
(2 personen)

Kamp
Kersthandbaltoernooi

(3 personen)
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Bijlage 2: Gedragsregels Tenue/trainingspak/sporttas 
HVM Gedragsregels tenue versie 20 september 2016 

(de actueelste geldt, ongeacht de versie in dit reglement) 
 
 
 

1. Het verenigingstenue, de trainingspakken en sporttassen worden door de vereniging in bruikleen 
gegeven aan de coach/spelers. 
HET TENUE/TRAININGSPAK/SPORTAS BLIJFT EIGENDOM VAN H.V.M. 
 

2. Dit vereningingstenue, trainingspak en/of tas wordt aan het begin van het seizoen aan een team 
ter beschikking gesteld en dient aan het eind van het seizoen op verzoek en op een aangegeven 
tijdstip ingeleverd te worden. 
 

3. Het tenue dient gewassen te worden conform het wasvoorschrift dat in de tenuetas aanwezig is. 
 

4. Verantwoordelijkheden: 
a. Coach:  

i. Het dragen van het coachshirt/trui tijdens de wedstrijden. 
ii. Het tijdig ophalen van tenue/trainingspak/sporttas aan het begin van het seizoen 
iii. Het tijdig inleveren van tenue/trainingspak/sporttas aan het einde van het seizoen 

b. Speler:  
i. Het tenue/sporttas uitsluitend te gebruiken voor representatieve doeleinden tijdens 

trainingen, wedstrijden en toernooien. 
Het is VERBODEN de inbruikleen gegeven tenue/sporttas te gebruiken voor privé-
activiteiten. 

ii. Het trainingspak mag eventueel ook gebruikt worden voor privé-activiteiten, maar 
wel op een manier die respectvol is richting de sponsor (dus bijv. niet uit de hond 
uitlaten in het traingingspak). 

iii. Het tijdig inleveren van tenue/trainingspak/tas indien hij/zij gedurende het seizoen 
van team of club verandert. 
Alle kleding dient op dat moment bij de coach van het team dat hij/zij verlaat 
ingeleverd te worden. 
 

5. Bij vermissing of onherstelbare beschadiging van een onderdeel van het 
tenue/trainingspak/sporttas wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld, tenzij de beschadiging is 
ontstaan als gevolg van aantoonbare overmacht, bijvoorbeeld kapot shirt tijdens de wedstrijd. 
De hier uit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gebruiker. 
De gebruiker is dan een bedrag verschuldigd van: 

a. Shirt: € 25,00 (excl. kosten van het bedrukken) 
b. Broekje: € 12,00 
c. Trainingspak: € 40,00 (excl. kosten van het bedrukken) 
d. Tas: € 25,00 (excl. kosten van het bedrukken) 

Bij beschadiging en/of vermissing van het tenue/trainingspak/sporttas dient de speler/ster contact 
op te nemen met de coach, die vervolgens contact opneemt met de beheerder van de kleding 

 
 



Bijlage 3: Protocol Kampioenschappen 
HVM Protocol kampioenschap versie 23 januari 2020 

(de actueelste geldt, ongeacht de versie in dit reglement) 

 
 
Beste trainers, coaches en begeleiders, 
 
Met ingang van het seizoen 2019/2020 heeft het NHV de veldcompetitie verdeeld in twee aparte 
competities. Dit is gedaan om clubs meer ruimte te geven voor het Beach handbal. Het kan dus zo zijn 
dat je in de tweede veldcompetitie in april/mei bij andere tegenstanders ingedeeld wordt dan in de 
veldcompetitie van augustus/september. 
 
In deze situatie bestaat dus ook de mogelijkheid dat je in één seizoen eventueel drie keer kampioen kan 
worden. Twee keer in de veldcompetitie en één keer in de zaalcompetitie. 
 
Wij hebben als bestuur naar aanleiding hiervan ons protocol voor het vieren van een kampioenschap 
aangepast. In de nieuwe situatie gaan we de kampioenschappen als volgt vieren: 
 
Veldcompetitie Najaar (augustus/september) 
Per teamlid (incl. coach/trainer/begeleider) stelt de vereniging een bedrag van €2,50 ter beschikking. Dit 
bedrag kan besteed worden aan een presentje dat door de coach/begeleider voor het team verzorgd 
wordt. Het bedrag kan ook in de vorm van een cheque geschonken worden en later bij een teamuitje 
gelegd worden. Een certificaat kan indien gewenst gedrukt worden. 
 
Zaalcompetitie (oktober t/m maart) 
Per teamlid (incl. coach/trainer/begeleider) stelt de vereniging een bedrag van €5,- ter beschikking. Dit 
bedrag kan besteed worden aan een presentje dat door de coach/begeleider voor het team verzorgd 
wordt. Het bedrag kan ook in de vorm van een cheque geschonken worden en later bij een teamuitje 
gelegd worden. Een certificaat kan indien gewenst gedrukt worden. 
 
Veldcompetitie Voorjaar (april/mei) 
Per teamlid (incl. coach/trainer/begeleider) stelt de vereniging een bedrag van €2,50 ter beschikking. Dit 
bedrag kan besteed worden aan een presentje dat door de coach/begeleider voor het team verzorgd 
wordt. Het bedrag kan ook in de vorm van een cheque geschonken worden en later bij een teamuitje 
gelegd worden. Een certificaat kan indien gewenst gedrukt worden. 
 
Indien jouw team kampioen kan worden, wil je dit dan minimaal 1 week voor de 
kampioenswedstrijd per mail doorgeven aan penningmeester@hvmade.nl. 
Daarbij willen wij graag het volgende weten: 

- Het juiste aantal personen waarmee het kampioenschap gevierd gaat worden: 
spelers/speelsters/coaches/trainers en begeleiders.  

- Datum en tijd waarop het kampioenschap gevierd gaat worden, zodat wij als bestuur 
aanwezig kunnen zijn. 

- Of en hoeveel certificaten er gedrukt dienen te worden. 
- Of je als coach/begeleider kiest voor een bedrag voor presentjes of voor een 

symbolische cheque. 
 
 
Vergoeding van de kosten kan alleen plaatsvinden indien een bonnetje van de aankoop van de 
presentjes of van de activiteit overlegd wordt aan onze penningmeester. 
 
Uitgegeven cheques dienen binnen twee maanden na het behalen van het kampioenschap 
verzilverd te worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur H.V.M.  
 


