
  

 Gedragscode s.v. Halley 
 

 

S.V. Halley wil een positieve vereniging zijn waar het gedrag van sporters, coaches, trainers, 

scheidsrechters, vrijwilligers en supporters bevorderend is. Om dit te bereiken heeft s.v. 

Halley een gedragscode ontwikkeld. We vinden een goede sfeer belangrijk en gaan ervan uit 

dat de gedragscode door iedereen binnen de vereniging kan worden nageleefd. 

 
Hoe ziet de algemene gedragscode eruit? 

 

▪ Alle leden moeten kunnen sporten in een plezierige en veilige omgeving. 

▪ Accepteer en respecteer de regels van de sport. 

▪ Respecteer de mede- en tegenstander binnen de sport.  

▪ Gebruik geen fysiek-, mentaal- en/of verbaal geweld. 

▪ Behandel alle deelnemers in de sport gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras, godsdienst, 

levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst. 

▪ Waardeer dat anderen – spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, 

ouders en vrijwilligers – zich inzetten voor  de vereniging. 

▪ We maken ons samen sterk voor s.v. Halley. 

 

▪ Maak geen foto’s en/of filmpjes op plekken waar dit als niet gewenst kan worden gezien 

(kleedkamers, toiletruimtes, enz.)  

▪ Plaats niets op social media wat jou of anderen kan schaden. 

▪ Filmen tijdens wedstrijden kan, maar mag alleen met toestemming van de op beeld 

betrokken personen. 

 

We blijven graag met elkaar in gesprek. Bij onvrede of meningsverschillen ten opzichte van 

beleid, trainingsmethodes of andere verenigingszaken gaan wij ervanuit dat leden persoonlijk 

in gesprek gaan met belanghebbenden. We komen samen tot een oplossing in plaats van 

communicatie via kleedkamerpraat of social mediakanalen. 

 
Gedrag van spelers 

 
De algemene gedragscode is van toepassing, maar daarnaast geldt: 

▪ Praat positief over elkaar. 

▪ Houd rekening met elkaars grenzen.  

▪ Wees een fijne gastheer tegenover het team dat ons bezoekt. 



▪ Respecteer de beslissingen van een scheidsrechter. 

▪ Ga sportief om met verlies. Accepteer dat een ander die dag beter is, of meer geluk had. 

▪ Geef na afloop van een wedstrijd je tegenstander altijd een hand. 

 

Waarop kunnen we spelers aanspreken? 

▪ Medespelers of trainer/coach beledigen of denigrerend zijn. 

▪ Pesten of negatief praten over medespelers. 

▪ De kleedkamers niet schoon/netjes achterlaten.  

▪ Ongevraagd maken van foto’s in de kleedkamer.  

▪ Ongepaste communicatie naar de scheidsrechter, trainer/coach, supporters of anderen 

binnen de vereniging.  

 

Voor alle duidelijkheid: 

▪ Spelers die zich misdragen worden in eerste instantie aangesproken door de 

trainer/coach, niet door het publiek.  

▪ Bij herhalend wangedrag kan een speler worden aangesproken door de tc en/of bestuur. 

 

Bovenstaande voorbeelden zien we liever niet. Hoewel we alle vertrouwen hebben in jou als 

speler, zijn we verplicht deze in de gedragscode op te nemen. 

  
Gedrag van ouders en supporters 

 

De aanwezigheid van ouders/supporters op de tribune wordt zeer gewaardeerd. Zij kunnen 

echter bewust of onbewust op allerlei manieren het spel beïnvloeden. Bij s.v. Halley zien we 

graag dat het gedrag van supporters positief en ondersteunend is.  

 

Hoe zien we dat terug? 

▪ Blijf positief, juist ook bij verlies. Winnen is leuk, verliezen hoort er ook bij. 

▪ Gebruik geen negatieve taal in de sporthal of op social media. 

▪ Waardeer bijzondere prestaties van zowel s.v. Halley als de tegenstander. 

▪ Moedig aan en reken niemand af op zijn fouten. Niemand maakt ze expres. 

▪ Respecteer de beslissingen van de trainer, coach en scheidsrechter. 

▪ Supporters moedigen aan, de coach geeft instructies. Laat coaches in hun waarde. 

 

Waarop kunnen we ouders aanspreken? 

▪ Zich bemoeien met kind en/of begeleider tijdens de training, wedstrijd of nabespreking. 

▪ Negatief uiten naar leden, tegenstander, andere ouders of scheidsrechters. 

▪ Ongevraagd advies geven richting de trainer.  

 

Bovenstaande voorbeelden zien we liever niet. Hoewel we alle vertrouwen hebben in jou als 

ouder of supporter, zijn we verplicht deze in de gedragscode op te nemen. 



 

Gedrag van een trainer/coach 

 

▪ Draag zorg voor een veilige sportomgeving (zowel een veilig gevoel, als een veilige 

spelsituatie). 

▪ Je hebt een voorbeeldfunctie in gedrag en taalgebruik. 

▪ Benader positief als het gaat om je team, maar ook naar ouders, collega-trainers/ 

coaches, scheidsrechters, bestuur en tc. 

▪ Handel altijd integer. 

▪ Je hebt een signalerende verantwoordelijkheid. Signaleer je gedrag dat niet strookt met 

de gedragsregels? Spreek spelers/ouders hierop aan. 

▪ De trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de sporter. 

▪ Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en de sporter tot 16 jaar, zijn onder 

geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

▪ Je bent verplicht vermoedens van intimidatie en/of misbruik te melden bij het bestuur. 

Dit noemen we meldverantwoordelijkheid. Het bestuur is op haar beurt verplicht dit 

soort zaken te melden bij de bond. 

 

▪ Er zijn geen een-op-een momenten tussen trainer/coach en een minderjarige speler.  

▪ Overleg tussen trainer/coach en een meerderjarige speler vindt bij voorkeur plaats in 

een publieke ruimte.  

 

Waarop kunnen we trainers/coaches aanspreken? 

▪ Spelers negatief bekritiseren in het openbaar. 

▪ Persoonlijke of vertrouwelijke informatie delen zonder toestemming van een speler.  

▪ Gebruik van mobiele telefoon in de kleedkamer. 

▪ Pestgedrag of intimidatie richting spelers en/of ouders. 

▪ Niet functionele aanraking, of een teveel aan fysiek contact richting een speler. 

 

Bovenstaande voorbeelden zien we liever niet. Hoewel we alle vertrouwen hebben in jou als 

trainer/coach, zijn we verplicht deze in de gedragscode op te nemen. 

 
Aannamebeleid  
 

Het aannamebeleid van een vereniging moet aan een aantal eisen voldoen. Onderstaande 

punten gelden voor trainers, maar ook voor vrijwilligers uit bestuur en tc. 

 

▪ Met iedere aspirant trainer/vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gehouden.  

▪ Er wordt preventief een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 



▪ Bij gecontracteerde trainers worden mogelijk referenties gevraagd. 

▪ Alle nieuwe trainers/vrijwilligers dienen lid te zijn/worden van de vereniging.  

▪ De nieuwkomer dient op de hoogte te zijn van de gedragscode.  

▪ De nieuwkomer dient zich te allen tijde te conformeren aan de gedragscode.   

 

Overtreding van de gedragscode 

 

Wanneer een melding of klacht gegrond blijkt te zijn, kan het bestuur de aangeklaagde een 

sanctie opleggen. De zwaarte van de sanctie wordt bepaald door de ernst van het voorval. De 

maatregel die wordt gekozen, is erop gericht de sport veilig voort te kunnen zetten.  

 

De volgende sancties kunnen worden opgelegd: 

▪ Mondelinge waarschuwing 

▪ Schriftelijke waarschuwing 

▪ Schorsing 

▪ Ontslag of royering 

▪ Bij strafbare feiten kan aangifte volgen 

 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

 

Bij s.v. Halley vinden we een veilige omgeving belangrijk. Iedereen moet zich thuis kunnen 

voelen, zodat we allemaal plezier aan volleybal beleven. Helaas kunnen ongewenste 

omgangsvormen altijd voorkomen. Je kunt denken aan discriminatie, pestgedrag, (seksuele) 

intimidatie, fysiek geweld en andere vormen van agressie. 

 

Zijn er zaken, die je niet kwijt kunt bij je team, coach of directe omgeving? Je kunt ze altijd 

kwijt bij onze vertrouwenspersoon. Marissa Welling → mail vertrouwenspersoon@sv-halley.nl 
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