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1. Inleiding
Een vereniging als Badmintonclub Geldrop (hierna: de vereniging) bestaat niet uit materiële bezittingen zoals
een gebouw, complex of sportaccommodatie. Een vereniging als de onze bestaat alleen in de vorm van onze
leden. Een vereniging als de onze bestaat alleen uit het plezier dat we samen hebben bij het beoefenen van onze
badmintonsport. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat onze vereniging een succes blijft en waar mogelijk
een nog groter succes wordt. Voor het beoefenen van onze sport hebben we al spelregels afgesproken. Veel
belangrijker is misschien nog wel, juist omdat alleen wij samen de vereniging vormen, dat we afspraken maken
over hoe we vinden dat we op een goede manier met elkaar kunnen omgaan, zowel binnen de lijnen van het veld
als daarbuiten. Deze afspraken zijn in artikel 2 van dit document te vinden. Weliswaar zijn deze afspraken
belangrijk, maar veel belangrijker zijn misschien wel de ongeschreven regels die iedereen heeft in de vormen
van normen en waarden. Normen en waarden zijn heel moeilijk op papier te zetten, maar minstens zo belangrijk.
Het normen- en waardenbeleid is tot stond gekomen om het klimaat waarin we sporten, met elkaar omgaan en
bezoekers ontvangen op het juiste niveau te houden. De gedragscode zoals in artikel 2 beschreven geldt niet
alleen voor leden, maar ook voor niet-leden die gebruik maken van de accommodatie van de vereniging en nietleden die deelnemen aan wedstrijden, activiteiten en bijeenkomsten van de vereniging.
Eenieder heeft de verantwoordelijkheid om zich aan de gemaakte afspraken te houden: spelregels, protocollen
en onderstaande gedragscode. Alleen als iedereen zich aan deze afspraken houdt, is het mogelijk om te sporten
in een veilig en plezierig klimaat. Wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt, is het ook veel makkelijker
om wangedrag te voorkomen en om jeugdleden te leren zich aan de afspraken aan te passen.

3 van 9

2. Doelstelling van het normen- en waardenbeleid
Het normen- en waardenbeleid heeft als belangrijkste doel om te zorgen voor een veilig en plezierig
sportklimaat. De vereniging wil graag zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de sport. Daarnaast
draagt onze sport bij aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen op in eerste instantie fysiek gebied,
maar ook aan het leren samenwerken met anderen, communicatie met vreemden en bekenden en biedt de sport
voor velen een veilige en sfeervolle sociale ontmoetingsplek.
1.

Het creëren van een veilige omgeving voor alle leden en toeschouwers om zich te kunnen ontwikkelen
en samen met anderen te kunnen genieten van sport en spel.

2.

Het bieden van een gezellige en sfeervolle omgeving om op een goede manier met medespelers,
tegenstanders en andere aanwezigen om te gaan.

3.

Het waarborgen van de sportieve houding van leden, toeschouwers en spelers van andere verenigingen.

4.

De sport in een goed daglicht zetten. In eerste instantie naar de buitenwereld, maar ook zeker intern en
naar andere leden van Badminton Nederland.
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3. Gedragscode
De gedragscode geldt uiteraard in eerste instantie voor leden van de vereniging. Ook ouders, verzorgenden,
tegenstanders of andere aanwezigen dienen zich te houden aan de gedragscode zoals hieronder wordt
beschreven. Door de gedragscode in acht te nemen, kunnen we samen zorgen voor een gezond en plezierig
sportklimaat. Dat komt niet alleen het aanzien van de sport ten goede, maar ook het spelplezier van de spelers en
het kijkplezier van de aanwezigen. Samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving waarin we zelf kunnen
genieten van onze sport waar ook onze kinderen, kleinkinderen, ouders, familieleden, vrienden, tegenstanders,
teamgenoten, verenigingsleden en toeschouwers veilig kunnen genieten van de sportieve hoogtepunten.

3.1 Algemene gedragscode
De algemene gedragscode geldt voor alle leden van de vereniging, maar ook voor bezoekers, ouders,
verzorgenden, begeleiders en andere belangstellenden.
1.

Ga respectvol om met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers en alle andere
aanwezigen. Respectvol gedrag vormt de basis voor het bereiken van een plezierig klimaat voor zowel
de sporter als andere belangstellenden.

2.

Het gebruik van fysiek, mentaal en verbaal geweld of dreigen met fysiek, mentaal en verbaal geweld
wordt te allen tijde voorkomen.

3.

Voor gebruik van bezittingen van anderen wordt vooraf toestemming gevraagd. Zonder toestemming
laat men de bezittingen van anderen met rust.

4.

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van alcoholhoudende drank, drugs of verdovende middelen
in de sporthal of op de dienstdoende sportaccommodatie.

5.

Respecteer de algemene regelgeving op spelgebied zoals bepaald wordt door Badminton Nederland, de
overkoepelende bond voor badmintonverenigingen.

6.

Bij constatering van ontoelaatbaar gedrag bij leden, tegenstanders of andere aanwezigen dient men dit
altijd, zonder uitzonderingen, te melden bij de verantwoordelijke commissie of het bestuur van de
vereniging.

3.2. Gedragscode voor spelers
Spelers zijn hét gezicht van de vereniging. Overal zijn onze spelers te herkennen aan hun gele shirts. Het is
daarom extra belangrijk dat onze spelers (en overigens ook de bezoekende spelers) rekening houden met een
aantal omgangsregels, vastgelegd in onderstaande gedragscode:
1.

Spelers houden zich aan de geldende regels van de sporthal of sportaccommodatie waar op dat moment
gebruik van wordt gemaakt.

2.

Tijdens wedstrijden wordt te allen tijde sportief gedrag vertoond. Onsportief gedrag wordt niet
getolereerd. Intimidatie, fysiek, mentaal en verbaal geweld is niet toegestaan. Ook eventueel onsportief
gedrag van de tegenstander is geen reden om je zelf onsportief te gedragen. Schelden, gooien met
spullen of geweld in welke vorm dan ook is dus strikt verboden.
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3.

Scheidsrechters dienen respectvol te worden behandeld. Bedenk je goed dat de scheidsrechter een
vrijwilliger is die zich op een actieve manier wil inzetten voor jouw sport. De scheidsrechter heeft altijd
gelijk.

4.

Spelers dienen zich te houden aan de afspraken die binnen de vereniging gelden. Denk hierbij aan de
gemaakte afspraken in de reglementen van de vereniging en de financiële verplichtingen die worden
aangegaan met de vereniging.

3.3. Gedragscode voor bestuurders en commissieleden
Bestuurders en commissieleden hebben de grootste voorbeeldfunctie binnen de vereniging. Zij bepalen het
beleid van de vereniging en zetten de toon op het gebied van sfeer en omgang met elkaar. Zij hebben de
verantwoordelijkheid om aan de leden van de vereniging, de leden van Badminton Nederland en toeschouwers
te laten zien dat het naleven van de gedragsregels bij het verenigingsleven hoort en dat alleen door gezamenlijk
de gedragscode na te leven een veilig en plezier sportklimaat kan ontstaan.
1.

Draag de verantwoordelijkheid voor je functie en de bijhorende taken te allen tijde, zowel binnen de
vereniging als naar buiten toe. Het gedrag van de trainers en vrijwilligers dient altijd aangepast te
worden aan de functie en bijhorende taken.

2.

Bestuurders en commissieleden mogen geen beloningen of vergoedingen van derden ontvangen voor
het vrijwilligerswerk dat voor de vereniging wordt verricht. Bestuurders en commissieleden dienen
onafhankelijk besluiten te kunnen nemen, zonder daarin gehinderd te worden door andere belangen.

3.4. Gedragscode voor trainers en vrijwilligers
De trainer en vrijwilliger heeft namens de vereniging een belangrijke taak om spelers te begeleiden in hun
verenigingsleven. Op jonge leeftijd leren spelers al het belang van goede omgangsvormen. Ook op het gebied
van winnen en verliezen hebben trainers en vrijwilligers een belangrijke stem: zij kunnen de speler meegeven
dat ook verliezen er bij hoort en dat je alleen maar beter wordt van iedere verloren wedstrijd. Winnen moet ook
niet overdreven worden: winnen is leuk, maar niet het ultieme doel.
1.

Trainers en vrijwilligers dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Trainers en vrijwilligers
dienen zich ook te gedragen als een goed voorbeeld voor de spelers. Daarbij dient niet alleen deze
gedragscode als belangrijk uitgangspunt, maar ook het eigen referentiekader van de trainer of
vrijwilliger. Daarnaast dienen zij zich verre te houden van seksueel overschrijdend gedrag. D.w.z. Het
aanraken, betasten, etc. van leden terwijl dat voor de uitoefening van deze sport niet nodig is.

2.

Draag de verantwoordelijkheid voor je functie en de bijhorende taken te allen tijde, zowel binnen de
vereniging als naar buiten toe. Het gedrag van de trainers en vrijwilligers dient altijd aangepast te
worden aan de functie en bijhorende taken.

3.

Bij constatering van ontoelaatbaar gedrag bij spelers hebben trainers en vrijwilligers de plicht om
maatregelen te nemen en dit gedrag bij de verantwoordelijke commissie te melden. De trainer en
vrijwilliger kan alleen op die manier er voor zorgen dat andere betrokkenen niet worden geschaad door
het wangedrag van een ander persoon.
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3.5. Gedragscode voor ouders en verzorgers
Ouders en verzorgers van minderjarigen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar ook voor
het gedrag van hun minderjarige kind. De gedragscode voor toeschouwers zoals beschreven onder artikel 3.6
geldt dus ook voor ouders en verzorgers. Daarnaast dienen ouders en verzorgers de volgende aanvullende regels
na te leven:
1.

Ouders en verzorgers dienen te fungeren als voorbeeld voor hun kind.

2.

Ouders en verzorgers mogen hun kind uitsluitend op een positieve en onderbouwende manier
aanmoedigen. Kinderen nemen het gedrag van volwassenen over, met name van hun ouders en
verzorgers. Wedstrijden worden soms verloren en soms gewonnen. Verliezen is geen ramp, en winnen
is alleen maar leuk als dat op een leuke en sportieve manier is gebeurd. Ouders en verzorgers hebben
een belangrijke verantwoordelijkheid om dat uit te dragen.

3.

De scheidsrechter heeft als taak de spelregels handhaven om de wedstrijd voor beide partijen eerlijk en
plezierig te laten verlopen. Ouders en verzorgers hebben de taak om die boodschap uit te stralen naar
hun (klein)kind en de scheidsrechter niet te storen of af te vallen in zijn of haar werkzaamheden.

3.6. Gedragscode voor toeschouwers
Toeschouwers zijn personen die zelf niet actief deelnemen aan de wedstrijd, activiteit of bijeenkomst, maar wel
aanwezig zijn. De aanwezigheid van toeschouwers levert een unieke sfeer op, die we met zijn allen moeten
waarborgen. Iedere toeschouwer moet zich daarom bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid. Wanneer
iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, behouden we de gezellige en gemoedelijke sfeer bij de
activiteiten van de vereniging.
1.

Toeschouwers mogen niet de wedstrijd of de activiteit, verstoren. Toeschouwers dienen hun gedrag aan
te passen zodat de wedstrijd of activiteit zonder hinder kan plaatsvinden.

2.

Toeschouwers mogen uitsluitend spelers of tegenstanders positief aanmoedigen. Dat houdt in dat
bijvoorbeeld boegeroep of afleiden van spelers niet is toegestaan.

3.

Toeschouwers mogen tussen de rally’s door de spelers aanmoedigen. Tijdens de rally is het niet
toegestaan om op wat voor manier dan ook contact te maken of te zoeken met de speler.
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4. Naleving van het normen- en waardenbeleid
Ieder aanwezige is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of eigen gedrag. Daarbij gaat ieder individu uit
van zijn eigen normen en waarden. Voor een groot deel zullen deze normen en waarden overeen komen met de
gedragscode zoals hierboven beschreven. Samen kunnen we zorgen voor een veilig en plezierig sportklimaat.
Alleen samen. Ieder individu dient zijn of haar bijdrage te leveren. Als we ons allemaal houden aan de
bovenstaande afspraken, zal dit de sport alleen maar ten goede komen. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar gedrag. Wangedrag dient altijd te worden gemeld bij de verantwoordelijke commissie.

4.1. Medespelers en teamgenoten
Ieder lid heeft een zekere verantwoordelijkheid voor zijn teamgenoten of medespelers. Wanneer een speler zich
niet aan het afgesproken normen- en waardenbeleid houdt, hebben de medespelers ook de verantwoordelijkheid
om deze speler terecht te wijzigen.

4.2. Minderjarigen
Ouders en verzorgers van minderjarigen hebben de verantwoordelijkheid en plicht om hun minderjarige
kinderen te wijzen op het normen- en waardenbeleid. Zij hebben er ook een belangrijk aandeel in om er voor te
zorgen dat het normen- en waardenbeleid door hun kind wordt nageleefd.

4.3. Toeschouwers
Iedere toeschouwer dient zich aan het vastgestelde normen- en waardenbeleid te houden bij aanwezigheid in de
sporthal of andere accommodatie die door de vereniging is gehuurd of wordt gebruikt. Toeschouwers die zich
niet aan het vastgestelde normen- en waardenbeleid houden, worden uitgesloten van deelname aan of
aanwezigheid tijdens wedstrijden of andere evenementen en activiteiten van de vereniging.

4.4. Commissies en bestuur
De commissie van de vereniging die verantwoordelijk is voor de activiteit of het evenement, is verantwoordelijk
voor de handhaving van het normen- en waardenbeleid. Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk
voor de handhaving van het normen- en waardenbeleid.

4.5. Sancties bij wangedrag
Eventuele maatregelen bij het niet volgen van het normen- en waardenbeleid worden in eerste instantie door de
verantwoordelijk trainer of vrijwilliger opgelegd. De verantwoordelijke commissie kan ook maatregelen nemen.
Het bestuur heeft de eindverantwoording voor de inhoud van het normen- en waardenbeleid en de naleving
daarvan. Bij geschillen tussen de verantwoordelijke commissie en een speler, toeschouwer of lid, bepaalt het
bestuur van de vereniging of en welke maatregelen of sancties worden opgelegd. Het bestuur van de vereniging
is in sommige gevallen wettelijk verplicht om aangifte te doen van grensoverschrijdend gedrag.
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Sancties kunnen door trainer, vrijwilliger, commissie of het bestuur worden opgelegd bij wangedrag of het nietnaleven van één of meer van de vastgestelde regels. Voorbeelden van sancties kunnen zijn:
•

Uitsluiting van deelname aan een wedstrijd, activiteit of bijeenkomst;

•

Schorsing voor een periode;

•

Weigering van toegang tot wedstrijden, activiteiten en bijeenkomsten van de vereniging;

•

Uitsluiting van lidmaatschap van de verening.
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