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Waarom een reglement?
Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet 
plezier hebben in zijn/haar activiteit, als spe(e)ler (ster ), coach, scheidsrechter en vrijwilliger.
Om dit zo veel mogelijk te bewerkstelligen moeten er regels zijn.  Deze regels moeten kenbaar gemaakt 
worden aan iedereen binnen de vereniging. Zo kunnen we met elkaar afspraken maken over hoe om te 
gaan in bepaalde zaken en situaties.

Voor wie is dit reglement?
Dit reglement geldt voor iedereen die maar iets met de vereniging te maken heeft. 
Met iedereen wordt dan ook bedoeld:

• Spe(e)lers-/sters (alle leden)
 • Coaches
 • Trainers
 • Vrijwilligers
 • Bestuursleden
 • Publiek langs het speelveld

Reglement
versie 1.7, sept. 2016

Leden
Elk lid van H.V. WPK/Westlandia is ook automatisch lid van het NHV.  Voor alle leden geldt het Reglement 
van het NHV. Dit reglement en statuten zijn op de onderstaande links te downloaden.
http://www.handbal.nl/userfi les/Annemiek/Reglementenbundel_2014_versie_14_juni_2014.pdf
http://www.handbal.nl/userfi les/Annemiek/NHV/statuten_maart_2015.pdf

Respect 
Binnen de vereniging behandelt iedereen elkaar met respect. Als speler maar ook als coach, scheidsrechter, 
vrijwilliger en als ouder langs het speelveld. Je respecteer iedereen, in het team, de tegenstander, coaches, 
trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers (ook bij uit wedstrijden).

Vrijwilligers moeten ten allen tijde met respect behandeld worden. 
Zij staan belangeloos klaar voor de vereniging, zonder vrijwilligers is er geen handbal mogelijk. 
Als je problemen ondervindt met een vrijwilliger, meldt dit dan in eerste instantie bij de vrijwilliger zelf. 
Helpt dit niet, meldt het dan bij het bestuur. (Een schriftelijke melding aan bestuur@westlandia.nl zal altijd 
behandeld worden).

Reglement Handbal vereniging WPK/Westlandia
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Selectie en Breedtesport
Er zijn selectieteams en de overige teams spelen breedtesport. 
Westlandia heeft de intentie om met de selectieteams zo hoog mogelijk te spelen. Bij de overige teams ligt 
de nadruk vooral op gezellig handballen met elkaar. Dit houdt in dat van diegene die in de selectie spelen 
100% inzet wordt verwacht tijdens training en wedstrijden, diegene mogen dus geen training of wedstrijd 
afzeggen, alleen bij hoge uitzondering. Selectietrainers/coaches kunnen voor het seizoen afspraken maken 
met hun team die enigszins kunnen afwijken van dit reglement. Een speler die niet in de selectie wil spelen, 
dient dit vooraf aan te geven bij zijn of haar trainer en zal dan in de breedtesport worden ingedeeld. 

Inzet voor promotie en reclame
Iedereen dient zich volledig in te zetten en mee te werken aan promotie en reclame voor de vereniging. 
Denk hierbij aan publicatie van foto ’s en video’s op de website, fi lmpjes voor de televisie en interviews 
voor de (plaatselijke) krant etc.

Gedrag
Er wordt van iedereen een sportief en positief gedrag verwacht zowel in als buiten het speelveld.
Bij wangedrag, storend gedrag of problemen tijdens trainingen/wedstrijden dienen de coaches/trainers 
onderstaande richtlijnen te volgen:

1.Direct bespreken met de desbetreff ende persoon.

 2.Bij herhaling een volgend gesprek met de desbetreff ende persoon, en een ouder/verzorger  
  van desbetreff ende persoon (bij jeugdleden),  hierbij dient dan ook een coördinator of een lid  
  van het bestuur bij aanwezig te zijn.

  3.Bij geen verbetering, 1 wedstrijd schorsing voor desbetreff ende persoon, bij jeugdleden 
     ouders inlichten. Selectietrainers / coaches kunnen voor het seizoen afspraken maken met  
     hun team die enigszins kunnen afwijken op dit punt.

 4.Indien na stap 3 geen verbetering optreedt, dan in samenspraak met alle betrokkene een   
    passende oplossing proberen te vinden.
     
 Deze oplossing kan zijn:

 - een schorsing voor langere duur
 - verwijdering uit team, dus plaatsing in ander team.
 - of in het uiterste geval verwijdering van de vereniging zijn, maar dan moet je het wel heel bont 

  gemaakt hebben.
Uiteraard is het in het belang van iedereen te hopen, dat we nooit bij stap 4 hoeven te komen.

Aansprakelijkheid
De vereniging kan NIET aansprakelijk gehouden worden voor vermissing van, of schade aan eigendommen. 
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Extra regels voor Spe(e)lers-/sters
•  Verzamelen  bij thuiswedstrijden op het tijdstip aangegeven door de coach in de toegewezen kleedkamer.
• Verzamelen bij uitwedstrijden op het door de coach aangegeven tijdstip bij de verzamelplaats.
• Neemt zijn/haar eigen bal mee.
• Speelt ten allertijden de wedstrijden in het shirt van de teamsponsor en met het standaard   

zwarte Erima broekje en half hoge witte sportsokken.
• Snoep, kauwgom of ander eten is tijdens de wedstrijden of trainingen niet toegestaan.
• Op de bank is alleen plaats voor het team en de coach/begeleiding.
• Voor de wedstrijd worden de scheidsrechter en tegenstander begroet, na de wedstrijd worden zij   

bedankt. Iedereen doet hieraan mee ongeacht het verloop van de wedstrijd of de uitslag. 
Niemand verlaat het speelveld, voordat dit gebeurd is.

• Het is verplicht na de wedstrijd met het hele team te douchen in de toegewezen kleedkamer.
• Zijn verantwoordelijk (ouders/verzorgers) voor het bij toerbeurt  wassen van de teamkleding.
• Zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen van persoonlijke gegevens, dit kan   

bij de ledenadministratie leden@westlandia.nl (verhuizing, huwelijk, verandering mailadres etc.) 

Extra regels voor Trainer/Coach/Begeleider
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (coaches van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer (vrouw in meisjes kleedkamer en man in de jongens kleedka-

mer) zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden en maakt zo nodig rijschema’s.  

De ouders / verzorgers behoren het vervoer te verzorgen. (De vereniging is uiteraard niet verantwoordelijk 
voor parkeer en verkeersboetes van en naar de wedstrijden. Ook niet bij rijbeurten).

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier.

Van een trainer/Coach/Begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het coachen/trainen/begeleiden van een team.
• Zorgt dat de kleedkamer netjes word achter gelaten bij zowel uit als thuis wedstrijden.
• Indien mogelijk de trainingen/wedstrijden van zijn team bezoekt.
• Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd.
• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreff ende coördinator, contactpersoon of vertegen-

woordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
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Aanvulling gedragsregels seksuele intimidatie (VOG)

De sportbonden in Nederland, maar ook WPK/Westlandia, nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF 
heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie 
pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters 
in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle 
landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het 
gezamenlijk gestelde doel.

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover 
de sporter.

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien 
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider 
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals door-
gaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 
hotelkamer.

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg 
van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter 
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun 
werk goed kunnen uitoefenen.

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen fi nanciële beloning of geschenken van 
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal 
hij de betreff ende persoon daarop aanspreken.

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 
van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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Vertrouwenscontactpersoon
Handbalvereniging WPK/Westlandia heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld bij wie je meldingen 
kunt doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. 
Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je 
grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. 

Je kunt deze vertrouwenscontactpersoon bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@westlandia.nl
Je kunt ook bellen naar het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: 0900-2025590 (gebruikelijke belkos-
ten). Hier kun je in een vertrouwelijk gesprek bespreken wat je dwars zit en welke stappen je zou kun-
nen zetten om het aan te pakken. 

Kantinedienst/kantine gebruik
Ieder lid zal eenmaal per seizoen worden ingedeeld voor kantinedienst. Echter er mogen alleen personen 
van 18 jaar en ouder achter de bar. Dus bij de jeugd t/m A zal een ouder/verzorger deze kantinedienst 
op zich moeten nemen. De indeling voor de kantinediensten wordt gedaan door de kantinecommissie en 
word vermeld op de website van Westlandia. 
Tevens is er een kantinedienst reglement waar ieder zich aan behoort te houden, deze is te vinden op 
de website. Als trainers/coaches, werkgroepen, etc  gebruik willen maken van de kantine moeten zij dit 
ten alle tijden bespreken met de kantinecommissie.

Kampioen 
WPK/Westlandia is trots op alle prestaties op elk niveau. Daarom is er besloten dat WPK/Westlandia een taart 
beschikbaar stelt bij kampioenschap voor de A en B jeugd en de senioren, De teams moeten deze taart zelf 
aanvragen bij de secretaris  (secretariaat@westlandia.nl). De secretaris  zorgt voor de bestelling bij een door 
het bestuur aangewezen  bakker. De teams mogen deze taart dan op de afgesproken dag ophalen bij de bakker, 
tenzij er anders wordt afgesproken.
De C, D, E en F teams die kampioen zijn worden uiteraard ook in het zonnetje gezet. De activiteitencommissie 
regelt iets leuks voor hen. (LET OP, elk team is zelf verantwoordelijk voor het melden dat ze kampioen worden).

Toernooi
Ook wil WPK/Westlandia graag bijdragen aan de kosten voor een toernooi. Per team zal er voor één 
toernooi de kosten van inschrijving betaald worden, met een maximum van €25 per team, tenzij het 
bestuur anders beslist. De teams moeten de toernooi-inschrijving zelf regelen, maar altijd na overleg 
met de coördinator. Dit omdat er vaak meerdere teams naar hetzelfde toernooi gaan en dan kan de inschrijving 
samengevoegd worden. De coördinator of de teamverantwoordelijke kan de kosten indienen bij de 
penningmeester (penningmeester@westlandia.nl)
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Kennis spelregels (HANDBALMASTERZ)

Het NHV heeft bepaald dat de spelers die na 1997 geboren zijn en in de A of senioren spelen verplicht 
zijn om een certifi caat  Handbalmasterz  te halen. Ook de coaches van de A, B, C en senioren moeten 
dit certifi caat hebben. Zonder certifi caat mag je niet deelnemen aan de wedstrijd. Dit certifi caat kan 
digitaal gehaald worden en is kosteloos. Binnen de vereniging is de TC Jeugd het aanspreekpunt voor 
Handbalmasterz. Iedereen die dit aangaat is zelf verantwoordelijk dat hij/zij dit certifi caat haalt.

Overstappen naar andere vereniging/afmelden als lid
Hoewel Westlandia het uiteraard zal betreuren, staat het ieder vrij om over te stappen naar een andere 
vereniging. Er wordt wel verwacht dat je hier tijdig en open over communiceert met de coördinator, 
zodat deze hier niet door wordt verrast. Als je overstapt uit onvrede dan zouden we het erg op prijs 
stellen als je dit kenbaar maakt bij de betreff ende coördinator of het bestuur.
Afmelden dient altijd vóór 1 juni schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Leden die voor deze 
datum niet schriftelijk hebben opgezegd zijn automatisch nog een jaar lid en hebben dus de verplichting 
tot het betalen van de contributie voor het nieuwe seizoen.

Dank aan Sponsors
Westlandia is erg blij met zijn sponsors. Zij zorgen ervoor dat de contributie niet duurder hoeft te zijn 
en dat WPK/ Westlandia shirtjes en soms ook andere teamkleding beschikbaar kan stellen. Wij kunnen 
onze sponsors hiervoor niet genoeg bedanken. De sponsorcommissie organiseert eenmaal per jaar een 
sponsoravond. Een verzoek aan alle teams om ook iets voor zijn eigen kledingsponsor te doen. 
Dit kan zijn een teamfoto (eventueel in lijstje), een brief over het team met bijvoorbeeld het 
wedstrijdschema en de prestaties of iets anders waar een sponsor blij van wordt. 

Meldt altijd aan de sponsorcommissie wat je gaat doen. Ook voor de contactgegevens van de sponsors 
moet je bij de sponsorcommissie zijn (sponsor@westlandia.nl)

Informatie
Alle relevante informatie m.b.t. dit reglement is te vinden op de website van Westlandia Handbal 
www.westlandia.nl


