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Inleiding 

Waarom een gedragscode? Deze gedragscode is opgesteld om te dienen als richtlijn voor het handelen van alle 

leden van de vereniging en met name alle kader: bestuur, trainers, begeleiders en overige vrijwilligers. Als lid van 

de vereniging draagt iedereen een stukje bij aan de uitstraling van en het gevoel bij onze club. In onze vereniging 

hechten we waarde aan een respectvolle manier van met elkaar omgaan, sportiviteit, professionaliteit, veiligheid, 

saamhorigheid en gezelligheid. Samen zijn we de vereniging en verwachten we van alle leden dat ze deze 

waarden delen, voelen, uitstralen en ernaar handelen, zowel binnen (intern) als buiten (extern) de eigen 

vereniging. 

Kernwaarden 

De kernwaarden die centraal staan in deze gedragscode zijn respect, sportiviteit, professionaliteit, veiligheid, 

saamhorigheid en gezelligheid. Vanuit deze kernwaarden zijn algemene gedragsregels geformuleerd. Hieronder 

worden vanuit elke kernwaarde de gedragsregels kort nader toegelicht. 

Respect 

 Respecteer anderen en hun prestaties. Iedereen presteert op zijn of haar eigen niveau. 

 Respecteer het standpunt van anderen. Elk lid mag zijn of haar standpunt hebben, dat laten horen en 

toelichten. 

 Respecteer de (sport)beleving van anderen. 

 Respecteer de grenzen van anderen. 

 Respecteer de privacy van anderen. 

Sportiviteit 

 Atletiek behelst winnen en verliezen. Blijf sportief in alle omstandigheden. 

 Atletiek is eerlijk, hou dat zo. Vals spelen hoort niet. 

 Moedig je clubgenoten aan. 

Professionaliteit 

 Onthoud je van onprofessioneel gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, pesten, discriminatie, 

geweld, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie. 

 Meld onprofessioneel of ongewenst gedrag bij de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie of bij het 

bestuur van Atletiekvereniging Oirschot. 

 Alle kader onthoudt zich van het vragen om dan wel aannemen van onbehoorlijke (im)materiële 

vergoedingen. 

 Van het kader wordt verwacht dat zij zich continu blijven proberen te ontwikkelen. 

Veiligheid 

 Let op onveilige situaties en meld deze direct als er zich naar jouw mening een voordoet. 

 Wijs anderen op onveilige situaties. 

 Ga op een verantwoorde manier om met accommodatie en materialen. 

 Alle leden onthouden zich van enige inbreuk op emotionele en / of seksuele veiligheid. Denk hierbij 

onder andere aan pesten, discrimineren, belachelijk maken (van prestaties, uiterlijk of anderszins) en 

seksuele intimidatie. Dit is niet beperkt tot handelen op de accommodatie of tijdens activiteiten van de 

vereniging maar geldt ook daarbuiten. 

 Alle kader onthoudt zich van het verder in het privéleven van de sporter doordringen dan nodig is in het 

kader van de sportbeoefening. 

 Alle leden onthouden zich ten opzichte van medesporters van elke vorm van (machts)misbruik, seksuele 

intimidatie of onnodige aanrakingen die in het algemeen maatschappelijk verkeer als seksueel of 

erotisch van aard kunnen worden ervaren. 



Saamhorigheid 

 Alle leden gezamenlijk vormen de vereniging. Samen en eensgezind staan we sterk. Straal dat 

onderling, maar ook naar buiten toe uit. Toon interesse in elkaar. 

 Draag zoveel als mogelijk de clubkleding en ben een ambassadeur van je vereniging. 

Gezelligheid 

 Atletiek, en sport in zijn algemeenheid, kan draaien om presteren maar ook om genieten. Het een hoeft 

het ander niet uit te sluiten. Plezier in onze sport, plezier in atletiek, plezier tijdens en rondom activiteiten 

van onze vereniging. Alle leden kunnen op hun eigen wijze invulling geven aan de atletieksport binnen 

de vereniging, zodat iedereen op zijn of haar wijze kan genieten. 

Maatregelen 

In het geval van een schending van de gedragsregels kan het bestuur een sanctie opleggen conform de statuten. 

Daarnaast wordt de volgende actie ondernomen. 

 Bij wangedrag van jeugdleden worden direct de ouders / verzorgers geïnformeerd door de 

trainerscoördinator; 

 Bij ernstige schending van een van de gedragsregels kan een kaderlid (tijdelijk) op non-actief gesteld 

worden door het bestuur. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Van alle trainers en vrijwilligers die op welke wijze dan ook direct betrokken zullen zijn bij de begeleiding van 

(jeugd)leden wordt een Verklaring Omtrent Gedrag geëist. 

 

 


