Gedragscode HV Duiven
Het doel van de gedragscode is het opstellen van een set aan afspraken en maatregelen. Deze
moeten er gezamenlijk toe leiden dat de vereniging er alles aan heeft gedaan om voor de leden
een omgeving te creëren, die veilig is en risico’s op de eerder genoemde deelgebieden
minimaliseert. Alle kaderleden zullen deze code ondertekenen.
Gedragsregels
Binnen de gedragsregels is een set aan afspraken opgenomen die ten doel heeft een
aangename omgeving te creëren waar iedereen prettig zijn/haar sport kan bedrijven.
• Respect opbrengen voor anderen. Een lid en kaderleden dienen zich derhalve te
onthouden van: onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of
buitende training of wedstrijd. Medeleden, vrijwilligers, trainers, coaches, assistenten,
bestuursleden alsmede bezoekers worden met respect en fatsoen behandeld.
• Fouten maken is menselijk; accepteer dat en wordt niet direct boos. Ga je toch een keer in
de fout, maak dan je excuses.
• Pesten wordt niet getolereerd.
• Behandel ieder als gelijkwaardig.
• Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren
is verboden en wordt bestreden. Tijdens de wedstrijden en trainingen vormt de
Nederlandse taal het uitgangspunt als voertaal.
• Ieder lid heeft respect voor andermans eigendommen. Iedereen is hoofdelijk aansprakelijk
voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling en/of diefstal.
• Het achterlaten van afval en glazen in en rond de zaal is verboden. Lege verpakkingen van
genuttigde etens- en drinkwaren dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden
gedeponeerd.
• Ieder lid dient er zorg voor te dragen dat de gebruikte ruimte netjes wordt achtergelaten.
• Een lid dient een medeverenigingslid te attenderen indien dit medelid de gedragsregels
overtreedt.
• Een lid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, dient hiervan melding te
maken bij een trainer, commissie- of bestuurslid.
Een lid is aanspreekbaar op zijn/haar (wan)gedrag. Bij overtreding van deze gedragsregels
kan het bestuur overgaan tot schorsing en uiteindelijk royement van het desbetreffende lid.
Drank- en drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik voor en tijdens de trainingen en wedstrijden is het voor leden ten
strengste verboden zowel in de sporthal als in de kleedkamers. Wanneer dit wel wordt
geconstateerd kunnen er sancties volgen.
• Voor het gebruik van de kantine is door de gemeente met de cateraar een specifiek
reglement opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te
houden.
• Het is jeugd tot 18 jaar verboden om alcoholhoudende dranken in de kantine te nuttigen.
• Het is verboden om in de sporthal, kleedkamers en gangen te roken.
• Het is verboden om voor geld te kaarten of te dobbelen (of ieder ander spel), zowel
in de kantine als op andere plaatsen in de sporthal.
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Ongewenste intimiteiten
De hoofdregel is dat iedereen zich dient te onthouden van seksueel (machts)misbruik en
seksuele intimidatie. Deze hoofdregel is specifiek voor de sport uitgewerkt in een aantal
gedragsregels, die door alle sportbonden zijn onderschreven.
De omgang tussen mensen en het lichamelijk contact bij het sporten laten zich niet tot in
detail regelen. Dat is ook niet de bedoeling van deze regels. Lichamelijk contact kan functioneel
zijn. Aanrakingen en bijvoorbeeld het geven van complimentjes moeten kunnen in de sport. De
gedragsregels zijn richtlijnen voor de train(st)ers, coach en assistenten (verder te noemen
begeleider), waarmee seksuele intimidatie kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan
van het handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en spelers in
concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat
van anderen in de sportomgeving.
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig voelt.
• 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 doordringt dan nodig is
voor het gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
• De begeleider mag een specifieke situatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte,
die in strijd zijn met de verantwoordelijkheid voor de speler of die grenzen van de relatie
overschrijden, zoals:
o bevrediging van eigen seksuele en/of agressieve verlangens
o een seksuele/erotische geladen sfeer scheppen
o met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën
van de sporter
o vormen van aanranding
o exhibitioneren
• In de (professionele) relatie met de speler kunnen bij zowel speler als begeleider gevoelens
ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot het trainen en begeleiden.
Bijvoorbeeld verliefdheid. Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en speler
worden ten strengste afgeraden. Het is raadzaam één van beide verhoudingen te
verbreken, de seksuele of de sport relatie.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren. Uitgangspunt is wat de speler als seksueel intimideren ervaart.
Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan.
• De begeleider zal zich niet alleen met een sporter ophouden in een kleedruimte, mits er
dringende redenen zijn dit wel te doen.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. Hierbij valt te denken
aan:
o Seksueel getinte opmerkingen, insinuaties, grove taal en schuine moppen.
o Het stellen van niet-functionele vragen over het seksleven van je sporter.
• De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en kampen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt.
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• Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter(s)
die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• Als grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd wordt, worden maatregelen genomen:
o De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken
o De vertrouwenscontactpersoon inschakelen
o Het bestuur van de vereniging inlichten
VOG
Iedere trainer, assistent, commissie- en/of bestuurslid dient voor aantreding een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen aan het bestuur. De VOG kan aangevraagd worden
bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar desbetreffende persoon is ingeschreven.
De kosten die gemoeid zijn met de aanvraag zullen voor rekening van HV Duiven zijn, mits
deze niet door de gemeente vergoed wordt.
Het niet kunnen of willen overhandigen van een VOG kan consequenties hebben voor de
samenwerking die reeds bestaat of voor de samenwerking waarvan de intentie is uitgesproken
aan te gaan.
Vertrouwenspersoon / Vertrouwenscontactpersoon
Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij
(dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF
vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie
opgeleide vertrouwenscontactpersonenwaar verenigingen, die te maken krijgen met
grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen.
“De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen”
Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste
aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen,
verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.
Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op
het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen
door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een
luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk
behandeld.
Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon? Neem dan contact op met
Karin Bok telefoon 06-10550664 email: vcp@handbal.nl
lona Kwint telefoon 026-7071423 email: vcp@handbal.nl
Luc Pietersen telefoon 06-81433649 email: vcp@handbal.nl

Een alternatief is contact op te nemen met de eigen huisarts.
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