
Gedragscodes 

Een van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag binnen de vereniging te beper-
ken, is het opstellen van een gedragscode. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen 
de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Eigenlijk zijn ze voor veel 
leden vanzelfsprekend. Deze (ongeschreven) codes kunnen in geschreven regels wor-
den vastgelegd. Aldus zijn ze voor alle leden en belanghebbenden duidelijk en kunnen 
alle leden en belanghebbenden er kennis van nemen. 

Door aan al degenen die direct of indirect met sv Spirit te maken hebben (leden, trai-
ners, ouders van jeugdleden) duidelijk te maken welke normen binnen onze vereniging 
gelden, maakt de vereniging duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. 

GEDRAGSCODE VAN sv SPIRIT

Algemeen.
1. Respecteer de regels van je sport
2. Respecteer je trainer, je mede- en tegenstanders binnen je sport
3. Behandel alle deelnemers gelijkwaardig
4. Gebruik nimmer (fysiek, mentaal of verbaal) geweld bij sport. 

Sporters
1. Presteer zo goed mogelijk, maar vind eerlijk en prettig sporten minstens zo 

belangrijk.
2. Porbeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstan-

ders.
3. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
4. Heb de moed om je eigen tekortkomingen of fouten met anderen te 

bespreken,bijv. met je trainer, je begeleider, je ouders of je teamgenoten.
5. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels
6. Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter of juryleden. Vraag desnoods 

na de wedstrijd om een toelichting. 
7. Reageer je frustratie niet af door schelden, vloeken of agressieve gebaren en 

woorden.
8. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf verliezer 

bent.
9. Onsportiviteit van de tegenstander mag nooit een reden om zelf onsportief te 

zijn of onsportief te spelen.
10. Wijs medespelers rustig op onsportief gedrag.
11. Respecteer het werk van al degenen die ervoor zorgen dat in je sport moge-

lijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen.  
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Onderstaande gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Alg.Vergadering 
van NOC*NSF en worden onderschreven door negentig landelijke sportorganisaties 
die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Ook sv Spirit onderschrijft deze regels.

Gedragsregels begeleiders

Definitie:
begeleider = tevens begeleidster, trainer m/v, coach m/v, assistent m/v en/of ieder die 
op enigerlei wijze de leiding heeft over de training van een of meer sporters

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de spor-
ter zich veilig voelt om te bewegen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze 
die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de 
sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of 
seksuele intimidatie jegens de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeug-
dige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd. Deze zullen wor-
den beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden ver-
volgd.

5. De begeleider mag de sporter niet nodeloos aanraken op zodanige wijze dat 
de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch 
van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust 
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (seksueel getinte) verbale intimiteiten en 
grof taalgebruik. 

7. De begeleider zal tijdens de training, wedstrijden en reizen met respect om-
gaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt zoals de 
kleedkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 

9. De begeleider respecteert feiten die aan hem worden toevertrouwd. Er wor-
den slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met 
de sporter, als de begeleider ervan overtuigd is, dat de belangen van de spor-
ter of zijn omgeving hiermee gediend zijn.

10. De bovenstaande regels dienen te worden nageleefd. Indien gedrag wordt 
gesignaleerd dat niet in overeenstemming is met deze regels, dient de be-
trokkene hierop te worden aangesproken. Bij herhaling moet melding worden 
gemaakt bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. 


