
Gedragsregels HV Erix  

 

Aanleiding 

Vanuit het traject Sportief Coachen waar binnen de vereniging aandacht voor is geweest, is het belang 

van gedragsregels binnen de vereniging aan de orde geweest. Veel zaken zullen vanuit eigen normen en 

waarden vanzelfsprekend zijn. De praktijk is dat door het bespreekbaar maken van gedragsregels men 

zich bewust wordt van het gedrag van iedereen en we elkaar ook gemakkelijker kunnen aanspreken.  

Gedragsregels HV Erix                        

Dit is een gedragscode, waarin de normen en waarden voor HV Erix zijn vastgelegd. Deze gedragscode is 

onderverdeeld in verschillende doelgroepen: sporter, trainer/begeleider/coach, ouder/verzorger en 

toeschouwers. Van een ieder wordt verwacht deze gedragsregels te zullen nakomen en zo nodig elkaar 

hier op aan te spreken. 

 

Doelgroep sporter(s) 

• kom gemaakte afspraken na; 

• toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen; 

• speel volgens de bekende en afgesproken spelregels; 

• gedraag me sportief in en buiten de sportzaal;  

• geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren; 

• feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen; 

• scheld niet op (mede) sporter(s) en discrimineer geen andere sporter(s), leden/publiek; 

• laat de zaal en kleedkamer na gebruik netjes achter; 

• heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af; 

• is niet onder invloed of in het bezit van alcohol of drugs voor of tijdens trainingen of wedstrijden; 

• toon respect voor trainers, begeleiders, bestuur en andere vrijwilligers; 

• spreek andere sporter(s)/leden, die zich niet aan de regels houden correct aan; 

 

Trainer/begeleider/coach 

• is het voorbeeld voor sporter(s), ouders en toeschouwers en zorgt voor een goede sfeer; 

• zorgt voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met sporter(s) en ouders; 

• bespreekt met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond de sportzaal kan voorkomen; 

• onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie via welk communicatiemiddel 

dan ook, dan wel sporters te bejegenen zodat waardigheid aangetast kan worden; 



• weet dat het niet geoorloofd is om seksuele handelingen uit te voeren bij- en seksuele relaties te 

hebben met en jeugdige sporters; 

• raakt sporters niet op zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel  

zal worden ervaren en beschermt sporter (voor zover in zijn vermogen ligt) ook hiertegen; 

• leert sporter(s) vaardigheden aan door op een positieve manier sporter(s) te waarderen en te belonen; 

• spreekt sporter(s) aan op ongewenst gedrag en bestraft zo nodig op een passende wijze;  

• zorgt voor een goede, prettige ontvangst van gasten/scheidsrechter;  

• spreekt ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken; 

• rapporteert ongeregeldheden aan het bestuur; 

• is verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten. 

 

Ouders/verzorgers 

• wees een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind; 

• moedig uw kind en anderen positief aan; u bent zijn grootste supporter; 

• respecteer beslissingen van de scheidsrechter; 

• bemoei u tijdens de sportprestatie en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen;  

• respecteer een ieder die bij de (uit- en thuis) de sportprestatie; 

• draag de sportvereniging positief uit en spreekt anderen zo nodig aan op negatief gedrag; 

• is bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantinedienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk. 

 

Toeschouwers 

• moedig sporter(s) op een positieve manier aan; 

• respecteer de beslissingen van de scheidsrechter; 

• u bent een visitekaartje van de sportvereniging dus gedraag u op uw best. 

 


