
GEDRAGSCODE 
  

Voor alle Taxandria Handbal leden/vrijwilligers, 

Binnen Taxandria Handbal hebben wij een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. 

Deze vertrouwens(contact)persoon is voor iedereen bereik/aanspreekbaar en voor alle 

vragen kun je contact opnemen met: 

Marlies van Veggel, via e-mail: vanveggelmarlies@gmail.com . 

  

Verklaring Omtrent Gedrag 

Er is een traject opgestart waarbij alle coaches en trainers een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen 

bezwaar oplevert voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een 

Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Taxandria 

Handbal vindt het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare 

groepen, veilig kunnen sporten bij ons. Om de kans op (seksuele) intimidatie te 

verminderen, vragen wij van personen die een functie binnen onze vereniging 

uitoefenen een VOG. Hiermee verkrijgen we meer zekerheid over het verleden van trainer, 

begeleiders en coaches. Hoewel een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig 

kan uitsluiten, willen wij hiermee laten zien dat wij een veilig sportklimaat serieus nemen. 

  

Voor Taxandria Handbal sporters, 

Wanneer je wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden 

ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te 

spelen, meld dit. 

Toon respect; Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de 

toeschouwers en ieder ander. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter(s). Tast niemand 

in zijn/haar waarde aan.  Alleen kun je geen wedstrijden spelen. Pest niet, onthoud je van 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en let op je 

taalgebruik. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

Wij streven ernaar dat iedereen binnen onze vereniging zich veilig kan voelen, onsportiviteit 

van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Begroeten voor aanvang 

van elke  wedstrijd en bedanken na elke wedstrijd ook al heb je die verloren is een must. Je 

hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar. 

Waar we ook spelen, we zijn ten allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met 

elkaar, de accommodatie, en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld. 

Kom op tijd, meld je volgens de afspraken/procedures af, luister naar instructies en houd je 

aan de regels. 

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je 

daar ook aan. Alcohol gebruik is < 18 jaar niet toegestaan en werk hier ook niet aan mee. 

Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto 

bent. 

Gebruik van doping/drugs is binnen onze vereniging niet toegestaan. 

Binnen Taxandria Handbal zijn veel vrijwilligerstaken te vervullen, help daar waar mogelijk 

hier in mee en respecteer de inzet van alle vrijwilligers alleen door inzet van iedereen samen 

is het mogelijk dat we binnen Taxandria Handbal kunnen handballen. 
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Voor Trainer/coaches/begeleiders, 

Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 

Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben 

zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. 

Schreeuw niet en val sporters, begeleiders en scheidsrechters niet af als zij fouten maken of 

een wedstrijd verliezen. Je hebt binnen onze vereniging een “voorbeeldfunctie” handel daar 

ook naar. 

Spreek ouders/buitenstaanders die zich op een negatieve manier vanaf de zijlijn staan te 

coachen hierop aan, laat hen horen dat wij respectvol met elkaar omgaan. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid en/of 

trainer/ coach zich niet houdt aan gemaakte afspraken en zich verliest in respectloos en 

ongewenst gedrag. 

Bij sancties moet gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op 

non-actief stellen van een speler/trainer/coach en in het meest negatieve geval het eenzijdig 

beëindigen van het lidmaatschap. 

  

Clausule onwenselijk gedrag trainer/coach/begeleider 

• De trainer/coach/begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een 

wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de 

sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

• Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen 

de trainer/coach/begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen 

beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

• De trainer/coach/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat 

de sporter en/of hijzelf/zijzelf deze aanraking als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren. Hierbij valt te denken aan het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten. 

• De trainer/coach/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte uitlatingen 

via welk communicatie middel dan ook. 

• De trainer/coach/begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen 

gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de 

sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

• De trainer/coach/begeleider heeft de plicht – voor zover dat in zijn vermogen ligt – de 

sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele 

intimidatie. 

• De trainer/coach/begeleider is verplicht om met personen of instanties samen te 

werken die de belangen van de sporter behartigen. 

• De trainer/coach/begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven 

met de bedoeling tegenprestaties te vragen. 



• Verder aanvaardt de trainer/coach/begeleider geen financiële beloning of 

geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan 

wel afgesproken honorering staan. 

• De trainer/coach/begeleider ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd door 

iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in 

overeenstemming is met deze gedragsregels, dan zal hij/zij de daartoe noodzakelijke 

actie(s) ondernemen. 

  

  

 


