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Sportkleding
De kleuren van de HV Dongen zijn: geel shirt en blauwe broek.
In principe moet ieder lid zijn eigen sporttenue aanschaffen. Indien men ingedeeld wordt in een team dat een shirt sponsor heeft, dan worden deze shirts gratis verstrekt. Deze shirts blijven eigendom van de vereniging, en worden
gewassen op een centraal punt. Hierover worden afspraken gemaakt met de leider(ster) van ieder team. Ieder lid
zorgt zelf voor een korte blauwe sportbroek. Volgens het reglement van het Nederlands Handbal Verbond is
uniformiteit van kleding verplicht.

Sportschoenen
Voor de wedstrijden en trainingen in de zaal mogen uitsluitend zaalschoenen worden gebruikt. Aanbevolen wordt
géén zaal - schoenen met zwarte of gekleurde zolen te kopen omdat het in sommige sporthallen streng verboden is
hiermee te spelen.

ONGEVALLEN - EN W.A. VERZEKERING
Onderstaand wordt de verzekering weergegeven die vanaf 1 januari 1998 voor alle verenigingen geldt die
aangesloten zijn bij het Nederlands Handbalverbond. (Private)
Beknopt dekkingsoverzicht collectieve ongevallen - en aansprakelijkheidsverzekering NHV.
Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel - en zaakschade, inclusief gevolg
- schade) toegebracht aan personen en zaken.
Ongevallen
De verzekering dekt het ongevallenrisico van verzekerden tijdens het verrichten van (sport)activiteiten in opdracht en
ten behoeve van de bond en verenigingen.
Verzekerden
- Personen die bij het NHV als lid zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald.
- Vrijwilligers(niet -leden) gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten voor de vereniging.
- Uitgesloten van de verzekering zijn vrijwilligers die geregeld sport bedrijven en niet als lid bij het NHV geregistreerd
zijn.
Dekking
Tijdens alle activiteiten t.b.v. de vereniging.
Hieronder worden niet alleen verstaan het deelnemen aan de trainingen of wedstrijden, doch ook de overige
activiteiten voor de vereniging, zoals het bijwonen van wedstrijden van de eigen vereniging als toeschouwer (zowel bij
uit - en thuiswedstrijden), bezoek aan vergaderingen, enz.
Met andere woorden die activiteiten die het belang van de eigen vereniging dienen.
Tijdens reizen naar een van de genoemde activiteiten, in clubverband of individueel, via de kortste weg zonder
onderbrekingen, ongeacht de aard van het vervoermiddel.
Het is niet noodzakelijk dat ouders die voor de vereniging rijden een inzittendenverzekering hebben afgesloten.
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Andere verzekeringen
De dekking van deze verzekering is secundair; het betekend nadrukkelijk dat schade die volgens enige andere
verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst bij die andere verzekering, (bij ziekenfonds of particuliere
ziektekostenverzekering) moet worden geclaimd. M.a.w. deze verzekering vergoedt datgene wat je eigen verzekering
niet vergoedt, bijv. het eigen -risico.
Ongevalmelding
Een ongeval moet binnen 24 uur bij de penningmeester gemeld te worden.

Gebruik van afkortingen
Voor de uniformiteit is het belangrijk om de juiste afkortingen te hanteren. Om de duidelijkheid te verbeteren is het
handig dat iedereen de afkortingen hanteert die ook gangbaar zijn bij het NHV.
Bij de HV Dongen zijn op dit moment de juiste afkortingen voor de verschillende teams als volgt:
Gemengde D jeugd
: GDJ
Meisjes C jeugd
: MCJ
Meisjes B jeugd
: MBJ
Dames A jeugd
: DAJ
Dames Senioren
: DS
Jongens C jeugd
: JCJ
Jongens B jeugd
: JBJ
Heren A jeugd
: HAJ
Heren Senioren
: HS
Recreanten
: RECR
Bij HV Dongen worden de volgende afkortingen intern gebruikt:
TZ
AC
TT
SC
WS
Mat
Toco

: Technische Zaken
: Activiteiten Commissie
: Technische Team
: Scheidsrechterscommissie
: Wedstrijdsecretariaat
: Materiaalbeheer
: Toernooi Commissie

RECD
RECH
NSA
NSP

: Recreanten dames
: Recreanten heren
: Niet spelend actief
: Niet spelend passief
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AZ

: Algemene Zaken

Beh.
Red
PR
JC

: Beheer
: Redactie
: Promotie en sponsorzaken
: Jeugd Commissie

