
Gedragsregels begeleiders in de sport 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan 
voelen. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 
zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig 
is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige sporter zijn onder 
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
ervaren. 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals b.v. de 
kleedkamer. 

8. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 
de sporter is betrokken. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met 
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

Gedragsregels voor iedereen bij Nieuwegein Diamonds 

Algemeen: 

• Als lid van de vereniging doe je per definitie dingen samen: met en voor elkaar. 

• We tonen onderling vertrouwen en respect in woord en gedrag voor andere spelers, leden 
en vrijwilligers. 

• We vieren de successen met elkaar, spreken waardering naar elkaar uit en evalueren 
misverstanden en teleurstellingen om er van te leren. 

• We communiceren open en duidelijk, luisteren met oprechte belangstelling naar elkaar 
en spreken anderen aan als ze afspraken of gedragsregels niet na komen. 

• Je waardeert opbouwende kritiek van anderen en doet er wat mee. 

• Je vraagt niet wat N.D. voor jou kan doen, maar wat jij voor N.D. kunt doen. 

• Iedereen doet naar vermogen vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

• Je draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. 

Rond trainingen en wedstrijden: 

• Je dient tijdig af te bellen naar coach/trainer voor trainingen en wedstrijden. 

• Jeugdspelers worden bij de coach/trainer afgeleverd en opgehaald; niet bij het hek. 



• Ouders rijden bij toerbeurt jeugdspelers naar uitwedstrijden. 

• Spelers doen gezamenlijk de warming-up. 

• Alle spelers dragen een correct clubtenue (rood/blauw) tijdens wedstrijden. 

• Ook de coaches dragen het clubtenue tijdens wedstrijden. 

• Tijdens wedstrijden toon je sportief gedrag en gebruik je geen verbaal of fysiek geweld 
richting medespelers, tegenstanders en scheidsrechter(s). 

• Op het veld en in de kleedkamers gebruik je geen alcohol. 

• Direct na de training of wedstrijd sleep je bij toerbeurt het veld (gravel) en ruim je 
eventuele rommel op.  

• Het spelmateriaal van de vereniging wordt in principe in de berging opgeborgen. 

• Je komt niet met veldschoenen (noppen of spikes) in het clubgebouw. 

• Spelers douchen na de wedstrijd/training. 

• Je laat als team de kleedkamers schoon achter. 

      Rond het gebouw en de velden: 

• Je behandelt het materiaal, het gebouw en de velden alsof het je eigendom is. 

• Je zet jouw tas, fiets of auto op de daarvoor bestemde plaatsen. 

• In het hele clubgebouw geldt een strikt rookverbod. Ook op de rest van de 
accommodatie streven wij ernaar om een rookvrije vereniging te zijn. 

• Je laat geen rommel in de kantine of op het veld achter. 


