
Gedragscodes en huishoudelijk 
reglement 
Regelgeving omtrent gedrag en andere huishoudelijke regelgeving 
voor zwemmers/ouders, trainers, bestuursleden en andere 
vrijwilligers. 
 
De volgende gedragscodes gelden voor alle zwemmers, ouders, trainers, bestuursleden en 
andere vrijwilligers binnen de Aquastars. De gedragscodes zijn volgens Centrum Veilige 
Sport Nederland. 
 
Algemeen 
De zwemmer/ouder: 
 
IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je 
normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur.  

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de 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. 

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en 
houd je aan de regels. 

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. 

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of 
haar wil aan. 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: de reglementen, deze gedragscode en alle andere 
afspraken, en houd je daar ook aan. 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, 
kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees 
tolerant. 



DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of 
andere kenmerken. 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld. 

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze 
code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging.  

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schend dan dit vertrouwen niet. 
Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een 
derde, zoals de hoofdtrainer. 

Aan het bad, in het sport complex 
De zwemmer/ouder: 
 
De vereniging kan NIET AANSPRAKELIJK gesteld worden voor het VERLIES/DIEFSTAL 
van waardevolle spullen. (kluisjes tegen betaling bij de kassa) 

Om ongelukken te voorkomen wordt er niet gerend aan het bad, loop daarom rustig. 

De zwemmers zijn op tijd aan het bad aanwezig. Dit houdt in dat ze een kwartier voor 
aanvang training aanwezig zijn op het sportcomplex en daarna dat kwartier kunnen 
gebruiken om om te kleden, te douchen en eventueel het bad op te bouwen.  

Ouders zijn niet toegestaan om in de kleedkamers te komen. Wij begrijpen dat je wellicht de 
eerste training mee wil gaan, gebruik in dat geval een kleedhokje en geen kleedkamer. 

De zwemmers heb na het einde van de training 15 minuten om af te bouwen, te douchen en 
om om te kleden. Na deze 15 minuten vervalt de verantwoordelijkheid van de trainers en 
zullen deze wellicht niet meer aanwezig zijn aan het bad. 

Aan het bad zijn naast de zwemmers alleen trainers aanwezig. Kijkers blijven op de tribune 
of het terras.  

 

 



Algemeen 
Een trainer, coach en bestuurslid: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin 
sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de 
veiligheidsnormen, en -eisen. 

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent 
van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over 
te weten te komen.  

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. 
Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID 
EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste 
wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel 
misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en 
aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met 
minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven 
van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes 
waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of de douche. 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 
achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN 
UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt 
zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de 
reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 



IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op 
signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of een 
vertrouwens(contact)persoon (trainer, coach). 

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt. 

IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en 
richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. 

IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en 
besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel 
van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste 
van anderen te gebruiken. 

IS ZORGVULDIG. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen 
worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van 
ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal 
bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 
 
NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en 
te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk 
en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt 
adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, 
supporters en anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquastars streeft naar zo actueel mogelijke informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of 
de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 


