Gedragscode Handbalvereniging BDC
Handbalvereniging BDC wil een gezellige en gemoedelijke sportvereniging zijn en blijven. We staan
als vereniging midden in de samenleving en iedereen is welkom. Met een open blik naar en respect
voor onze omgeving willen we een club zijn voor en door leden. Handbal doe je immers met elkaar.
Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal! Plezier vormt de basis en de
prestatie volgt.
Om deze sportieve en sociale doelstellingen te bereiken, is het van belang om op een positieve en
gemoedelijke manier met elkaar om te gaan. Deze gedragscode vormt de basis voor wat wij als
vereniging op sociaal vlak belangrijk vinden. Het motto van deze gedragscode luidt ‘handbal doe je
met elkaar’. Dit is dan ook waarom deze gedragscode zich niet alleen richt op sporters, maar ook op
trainers, coaches, scheidsrechters, ouders en toeschouwers. Deze gedragscode heeft oog voor de
verschillen die we als mensen hebben, maar benadrukt onze gedeelde passie voor handbal.
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We respecteren de handbalregels: zonder deze regels is er geen bal aan.
We respecteren onze tegenstander
We respecteren onze clubgenoten
We behandelen alle deelnemers gelijkwaardig: sporters, scheidsrechters en
toeschouwers
We benutten elkaars kwaliteiten en onze verschillen, in plaats van ze te veroordelen
We vinden dat iedereen welkom is en handelen daarnaar
We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn en discrimineren niet. Iedereen
telt evenveel mee binnen onze vereniging
Als iemand ons lastig valt of hindert, vragen we hem/haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vragen we een ander om hulp
We helpen anderen om zich aan gemaakte afspraken te houden en we spreken
degenen die zich niet aan gemaakte afspraken houden hierop aan. We melden een
overtreding indien nodig bij begeleiders of het bestuur
We houden rekening met grenzen die anderen aangeven
We veroordelen geweld, maar bovenal gebruiken we geen geweld
We nemen onze gezondheid in acht bij het uitoefenen van sport
We zorgen er met elkaar voor dat handbal een fraaie sport is en blijft

Sporters
❖ We aanvaarden de beslissingen van scheidsrechters
❖ We gaan met respect om met de beslissingen van onze coaches en trainers

❖ We willen en pogen te winnen met respect voor onszelf, onze teamgenoten en onze
tegenstanders
❖ We helpen elkaar waar het nodig is
❖ We hebben oog voor het belang van onze gezondheid bij het uitoefenen van sport
❖ We hebben oog voor het belang van het beleven van plezier bij het uitoefenen van
sport

Trainers en coaches
❖ Als trainers en coaches hebben we oog voor de wensen en doelen van het team en
individuele sporters
❖ Als trainers en coaches besteden we aandacht aan het plezier in het spel
❖ Als trainers en coaches maken we op geen enkele manier misbruik van onze positie
❖ Als trainers en coaches stimuleren we sportief gedrag
❖ Als trainers en coaches waarborgen we een veilige omgeving en sfeer
❖ Als trainers en coaches behandelen we sporters met respect: we bejegenen sporters
niet op een wijze die hun waardigheid aantast en dringen niet verder door in het
privéleven van de sporter dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
❖ Als trainers en coaches gaan we gereserveerd en met respect om met de ruimte
waarin een sporter zich bevindt
❖ Als trainers en coaches geven we sporters geen (im)materiële vergoedingen met de
bedoeling een tegenprestatie te vragen.
❖ Als trainers en coaches aanvaarden we geen financiële beloningen of geschenken
van individuele sporters die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke
dan wel afgesproken honorering.
❖ Als trainers en coaches zullen we er actief op toezien dat de gemaakte regels
worden nageleefd. Indien we gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met
deze regels zullen we de daartoe noodzakelijke acties ondernemen
❖ Als trainers en coaches besteden we aandacht aan en beschermen we de
gezondheid van onze sporters

Jeugdleden
❖ We willen dat kinderen sporten voor hun plezier. Het plezier van het kind staat
voorop, niet het plezier van de ouders
❖ We moedigen kinderen aan om de handbalregels te volgen
❖ We leren kinderen dat eerlijke en sportieve pogingen belangrijker zijn dan winnen
❖ We erkennen de waarden en het belang van trainers en coaches. Zij geven hun tijd
en kennis om het sporten van kinderen mogelijk te maken
❖ De gezondheid van kinderen bij het uitoefenen van sport staat voorop. We nemen de
gezondheid van kinderen bij het uitoefenen van sport in acht. We streven naar een
gezond, pedagogisch sportklimaat.

Bestuursleden

❖ We maken op geen enkele manier misbruik van onze positie
❖ We zijn integer en transparant over ons handelen
❖ We nemen het belang van de leden en de vereniging altijd serieus en hebben dit als
hoogste prioriteit
❖ We gaan verantwoordelijk om met aandachtspunten die door leden worden
aangedragen
❖ We nemen (meldingen van) overtredingen van de regels serieus en handelen
daarnaar
❖ We willen altijd zichtbaar en beschikbaar zijn voor onze leden. Zij kunnen ons op
ieder moment aanspreken.

Scheidsrechters
❖ Als scheidsrechters houden we rekening met het niveau van de spelers
❖ Als scheidsrechters hebben we oog voor het plezier in het spel en stemmen we daar
ons ingrijpen op af
❖ Als scheidsrechters zijn we objectief, beleefd en beslist in het constateren van fouten
❖ Als scheidsrechters bevorderen we het respect voor eerlijk spel
❖ Als scheidsrechters veroordelen we onsportief gedrag
❖ Als scheidsrechters hebben we ook aandacht voor het positieve gedrag van sporters
en begeleiding
We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen zich volgens bovenstaande regels gedraagt.
Mocht er toch een overtreding van deze gedragsregels plaatsvinden, kan dat leiden tot
sancties. In eerste instantie ligt de beoordeling bij de begeleiding van een team. De
begeleiding kan ervoor kiezen om een overtreding af te doen met passende maatregelen in
de disciplinaire sfeer of om de sanctionering van een overtreding over te dragen aan het
bestuur. Sancties die opgelegd kunnen worden zijn berisping, schorsing, ontzetting uit de
functie of, in het ergste geval, royement (ontzetting uit het lidmaatschap).

