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2 Gedragscode en gedragsregels
2.1 Gedragscode en -regels voor het bestuur
Het bestuur:
● Is verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders - opstellen van gedragsregels
voor de vereniging.
● Zorgt voor een omgeving en sfeer, waarin iedereen zich veilig voelt.
● Behandelt leden, vrijwilligers en de korfbalsport in het algemeen met respect en gelijkwaardig.
● Handelt in het belang van de vereniging en de leden en voorkomt (de schijn van)
belangenverstrengeling.
● Is transparant, open en eerlijk en straalt dit uit naar de leden.
● Neemt meldingen en signalen van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag serieus.
● Ziet toe op de naleving van regels en normen en spreekt men aan, als regels en normen overschreden
worden.

2.2 Gedragscode en -regels voor trainer en/of coach
De trainer en/of coach:
● Zorgt voor een omgeving en sfeer, waarin iedereen zich veilig voelt. Respect voor elkaar en de
korfbalsport in het algemeen.
● Behandelt leden, vrijwilligers en de korfbalsport in het algemeen met respect en gelijkwaardig.
● Bij het signaleren van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag (bijv. misbruik, seksuele intimidatie,
pestgedrag), wordt dit gemeld aan het bestuur.
● Waardering van gewenst gedrag, maatregelen nemen bij ongewenst gedrag.
● Ziet toe op naleving van regels en normen en spreekt men aan, als regels en normen overschreden
worden.
● Ziet er verzorgd uit en is zuinig op de accommodatie en de materialen.
● Ontvangt gasten zoals men zelf ontvangen zou willen worden, bedankt ze voor de wedstrijd en neemt
afscheid na de wedstrijd.

2.3 Gedragscode voor scheidsrechter en/of officials
De scheidsrechter en/of officials:
● Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van)
belangenverstrengeling.
● Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
● Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitrage functionarissen (bijv. jurytafel,
assistent-scheidsrechters, ed.).
● Is dienstbaar, zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd en bij het uitvoeren van het beleid
rondom sportief gedrag.
● Is collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters en officials (ook als toeschouwer bij een collegascheidsrechter).

2.4 Gedragscode voor speelsters
De speelster:
●
●
●
●

Behandelt leden, vrijwilligers en de korfbalsport in het algemeen met respect en gelijkwaardig.
Respecteert en houdt zich aan de afspraken.
Gaat netjes om met de accommodatie en de materialen.
Is eerlijk en sportief ten opzichte van medespeelsters, tegenstanders, trainers, coaches en
scheidsrechters.
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●
●

Meldt overtredingen van deze gedragscode of ongewenst gedrag bij de trainers/coaches,
vertrouwenspersoon of bestuur.
Is zich bewust van telefoon- en/of cameragebruik, met name in kleedlokalen!
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Seksuele Intimidatie en
Misbruik in de sport.

?

Wat te doen als bestuur?
Bij aanranding en verkrachting voer je nooit zelf gesprekken, maar
verwijs je iemand direct door naar de politie en Centrum Seksueel
Geweld.
Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie
benader je altijd de sportbond of Centrum Veilige Sport voor
overleg voordat je zelf gaat handelen.
En meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie
kunnen door het bestuurslid zelf worden gehoord. Bij twijfel,
bel de sportbond of Centrum Veilige Sport.

Vereniging
Hulp voor
slachtoﬀers

Vaak doen slachtoﬀers melding
bij de vereniging. Of het valt daar
op dat er iets niet klopt.
Er moeten dan verschillende
stappen worden genomen.

Centrum Seksueel Geweld,
Slachtoﬀerhulp Nederland
en vertrouwenspersonen
kunnen helpen om
slachtoﬀers te beschermen
en begeleiden, vaak tijdens
het hele traject.

Voorkom direct erger
Eerst moet worden gezorgd dat
iedereen veilig is. Als vereniging of
bond kan je het daarom onderzoeken,
iemand op non-actief stellen of de
politie inschakelen.
Bij een vermoeden van misbruik altijd
de politie inschakelen!

Bond
Meldplicht bestuur
en begeleiders

Meldingen kunnen ook direct
gedaan worden bij de bond.
Daarnaast geeft de bond advies
aan verenigingen over de situatie
en de communicatie daarover.

Zodra iemand uit het bestuur
van een vereniging of bond van
de situatie weet, is hij of zij
verplicht dit bij de bond te
melden. Wanneer begeleiders
iets weten, zijn zij verplicht dit te
melden bij het bestuur van de
vereniging.

Tuchtrecht
Het slachtoﬀer of de aanklager
kunnen besluiten een tuchtzaak te
beginnen. De tuchtrechter doet
uitspraak en de dader kan op de lijst
van ontuchtplegers in de sport
komen.

!

Centrum
Veilige Sport

Registratie
Het is verplicht om meldingen te
registreren. Zo zijn vervolgstappen
inzichtelijk en kunnen we leren van
de informatie.

Is een centraal meldpunt waar
slachtoﬀers terecht kunnen.
Daarnaast ondersteunt het
bonden en verenigingen met
advies, is er overzicht van alle
meldingen en wordt er overlegd
met politie en OM.

!

Zo zorgen we dat de situatie stopt,
het slachtoﬀer hulp krijgt, de
dader wordt aangepakt en we er
van leren. Samen werken we aan
veilige sport.
Help mee en kom in actie!

Strafrecht
Bij misbruik is het verstandig altijd de
politie in te schakelen. Er volgt een
onderzoek en mogelijk een
veroordeling van de dader.

