
 

Gedragscodes voor pupillen 

1. Hand in hand oké, slaan, schoppen, duwen, daar doen wij niet aan mee! 

2. Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven we blij! 

3. Lachen is fijn, uitlachen doet pijn. 

4. Zegt een ander iets, zeg dan even niets. 

5. Kun je het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen. 

6. Bij het spelen binnen en buiten, mag ik niemand buiten sluiten. 

7. Doet een ander iets goed, geef hem een pluim op zijn/haar hoed! 

Gedragscodes voor sporters 
De sporter:  

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere 
afspraken, en houd je daar ook aan. 

MATERIAAL GEBRUIK: Gebruik van de materialen is alleen toegestaan voor het uitvoeren van de 
trainingsoefening tijdens het beoefenen van de sport en dienen gebruikt te worden overeenkomstig 
de voorschriften.  

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de 
regels.  

VERANTWOORDELIJKHEID: We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en een goede 
gang van zaken. We helpen elkaar waar dat nodig is. 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. 

RESPECT: We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.  
We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten 
op respectvolle wijze.  

Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de 
materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 

TOLERANTIE: Op onze vereniging is er geen plaats voor racisme, discriminatie en geweld. Maak geen 
onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele 
gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.  

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen.  

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil 
aan.  

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en 
waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur, trainer of onze vertrouwenscontactpersoon.  

AANSPREKEN: We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze 
dat niet doen.  

ROOKT NIET: Rook nooit op de club en in het zicht van andere leden. 

MAATREGELEN: We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij 
ernstige zaken doet de vereniging aangifte. 

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE NOG 

AAN HET VERKEER MOET DEELNEMEN.  



 

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders 
Een trainer, coach of begeleider:  

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.  

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels 
en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. 
Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of 
seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.  

MATERIAAL GEBRUIK: maakt pupillen bewust van de waarde en juist gebruik van de beschikbaar 
gestelde materialen.  

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle 
relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT 
ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te 
oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel 
misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen 
beding geoorloofd.  

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters 
dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich 
bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.  

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, 
leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN 
WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 
onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.  

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te 
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te 
laten, meld dit dan aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te 
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.  

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de 
huisregels, deze gedragscode en andere normen.  

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel 
niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op 
te nemen met het vertrouwenspunt sport.  

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden 
gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.  

ROOKT NIET: Rook nooit op de club en in het zicht van leden. 

DRINKT TIJDENS HET COACHEN GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT 
ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN. 


