
Sporten in een veilige omgeving

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor
jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstanders. Bij
I.S.V. De Draai gaan we dan ook respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag
zichzelf zijn.

Om iedereen veilig, gezond en eerlijk te laten sporten staan we als I.S.V. De Draai achter de
gedragscode zoals hieronder beschreven en welke is opgesteld door Centrum veilige sport
Nederland (CVSN). Het CVSN is onderdeel van het NOC*NSF als koepelorganisatie van de
sportbonden, in ons geval de KNSB. (bron
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters)

Wees open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en
waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook
terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te
spelen, meld dit.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je
teamgenoten, de scheidsrechter, juryleden, 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.

Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan
de regels.

Ga 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.

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar
wil aan.

Hou je aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle
andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.



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

Wees eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik
geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van
de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het
Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel
dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt
doen.

NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen en adviseurs, op wie iedereen die lid is van
een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Er zijn
vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook
vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen
die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of
klacht. Binnen een vereniging kan je ook één of meerdere personen aanstellen,
maar dan als vertrouwenscontactpersoon.

Binnen de KNSB is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via
088-4892000 of R.Kuipers@KNSB.nl. Verenigingen, leden van verenigingen,
vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een
vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.

Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. Het Centrum Veilige Sport
Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Het nummer is
0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.


