
 

 

Veilig Sportcultuur 
 

 

TTV De Batswingers vindt het belangrijk om signalen op te kunnen sporen op het gebied van 

ongewenste omgangsvormen (die kunnen leiden tot seksuele intimidatie/misbruik), 

pestgedrag en of discriminatie. Een situatie waar we geen van allen aan willen denken, maar 

helaas komt het regelmatig voor. 

Hiertoe hebben we een aantal gedragsregels opgesteld.  

Gedragsregels voor iedereen die actief is in de vereniging zoals coaches, 

begeleiders en trainers; 
• Begeleiders moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 

zich veilig voelt. 

• Als een begeleider een vorm van (seksuele) intimidatie ziet, moet de begeleider dit 

onmiddellijk stoppen. 

• Een begeleider let erop om geen machtsmisbruik te maken van een sporter. 

• Een begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer  waarbinnen een sporter 

zich veilig voelt (om te bewegen). Dat  betekent dat er geen onderscheid mag 

worden gemaakt naar o.a. godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele  

achtergrond, leeftijd of beperking. 

• Een begeleider mag niet verder in het privé-leven van de   sporter doordringen dan 

nodig is voor het gezamenlijk   gestelde doel, dus bijvoorbeeld geen afspraakjes 

maken of  contact opnemen als dat niet relevant is. 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een  begeleider en een jeugdige 

sporter tot 16 jaar of een  begeleider en mensen met een verstandelijke beperking 

zijn  onder geen beding geoorloofd.  

• Begeleiders zijn een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van gedragingen en 

uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ze gedragen zich hoffelijk 

en respectvol, onthouden zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

• Begeleiders nemen geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om 

iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt een 

begeleider iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt deze dat aan het 

bestuur. 

• Begeleiders drinken tijdens het coachten van een jeugdteam geen alcohol en spreken 

af met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken. 



Gedragsregels voor spelers 
• De sporter toont respect: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de 

scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en 

hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan 

bewegen.  

• De sporter respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar 

instructies en houd je aan de regels. 

• De sporter gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders 

eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval 

in de afvalbakken. 

• De sporter blijft van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand 

tegen zijn of haar wil aan.  

• De sporter houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels en alle 

andere afspraken, en houd je daar ook aan.  

• De sporter tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud je van 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit 

niemand buiten en wees tolerant. 

• De sporter discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 

achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.  

• De sporter is eerlijk en sportief. 

 

 


