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Inleiding. 

Sporten doe je voor je plezier. Onze club, korfbalvereniging Swift, wil ieder lid de 

optimale mogelijkheid bieden te genieten van alle activiteiten binnen de vereniging. 

Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportieve aanleg, 

culturele achtergrond, sekse of leeftijd. Om dit mogelijk te maken hebben we in de 

praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met elkaar af te spreken hoe we 

met elkaar omgaan. Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen 

hanteren en als leidraad willen gebruiken om goed met elkaar om te gaan. Deze 

gedragscode is gekoppeld aan het huishoudelijk reglement, waarin artikel 7, lid 8 

omschreven staat: leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de 

vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen  

commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van het KNKV.  

De gedragscode is  bedoeld voor onze leden en andere belanghebbenden bij onze vereniging om 

hierin terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt, maar ook wat hij/zij van de vereniging 

mag verwachten. We hebben te maken met een groot aantal mensen op een klein terrein, in een 

relatief kleine omgeving waar de opvatting van individuen over de manier waarop je met elkaar 

omgaat niet voor iedereen dezelfde zijn. Daarom vinden we het als korfbalvereniging belangrijk deze 

vast te leggen in een document. Dit document is niet statisch. Het bestuur van Swift pretendeert niet 

dat het met dit document in de hand alle regels zo goed heeft omschreven dat de komende jaren op 

het gebied van gedragsregels alle stormen kan doorstaan. Het is een dynamisch document dat 

telkens zal worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en dat zal worden aangepast indien de praktijk 

hier om vraagt. Ook op dit terrein zitten we als vereniging in een ontwikkelingsproces. 

 

Definities. 

Wat verstaan we onder waarden en normen van onze vereniging? 

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. 

Norm:  een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met  

  anderen en waaraan we het gedrag van de betrokkenen kunnen toetsen. 

… en wat onder fair play? 

Het fair play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor 

zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een 

gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met 

die onderlinge afspraken en regel som te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst 

eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels 

naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! 

Let wel, korfballen doe je in de eerste plaats voor je plezier, winnen is leuk, maar ook 

verliezen is op z’n tijd onvermijdelijk. Ga daar altijd op een sportieve manier mee om. 

 

Waardering. 

Veel leden en overige belanghebbenden bij de club zetten zich op positieve wijze in de 

vereniging. Van bestuurslid tot jeugdleider en van materiaalman tot commissielid. Het 

fundament van iedere sportvereniging zijn de talloze vrijwilligers. Ze doen dat veelal met 
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een hartverwarmende inzet en geheel belangeloos. Het is daarom belangrijk waardering 

te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers en dit in gedachten te houden wanneer we 

met elkaar genieten van het korfbalspel. 

 

Waar draait het om?! 

Veel zaken gaan, vooral dankzij de inzet van de leden en de vrijwilligers naar behoren. 

Sport wordt beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er 

op en rondom het veld en de zaal ook dingen gebeuren, die het korfbalspel in een kwaad 

daglicht kunnen stellen. Natuurlijk is ook een korfbalvereniging een afspiegeling van de 

maatschappij, maar dit mag niet de “dooddoener” zijn om misstanden goed te praten. 

Integendeel! Het bestuur van Swift hanteert deze gedragscode met als doelstelling vast 

te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. 

Kortweg geformuleerd:  

Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen 

van grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. Met respect voor de ander bedoelen we 

ook het ontzag voor de ander en daarbij hoort ook het accepteren van opvattingen van 

iemand anders, waar je het eigenlijk niet mee eens bent. 

Uitgangspunten 

 Wij accepteren en respecteren elkaar, ongeacht godsdienst, levensovertuiging en 

geaardheid 

 Wij onderschrijven het uitgangspunt dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes 

gelijkwaardig zijn;  

 Wij geven de ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen, mits 

deze niet in conflict komen met de algemene gedragsregels;  

 Wij scheppen een klimaat waar kinderen en volwassenen zich veilig voelen; 

 Van iedereen binnen KV Swift wordt verwacht dat zij zich aan de vastgestelde 

gedragsregels houden; 

 Deze gedragsregels worden regelmatig gecommuniceerd, zowel mondeling als 

schriftelijk (FM en Swift Magazine), tevens ‘ouders/verzorgers geven het goede 

voorbeeld, zie bijlage. 

Gedragsregels. 

1. Respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, teamleiders, coaches, 

het bestuur en het publiek m.a.w. iedereen in je omgeving is essentieel. Respect 

verdien je met goed gedrag. 

2.  Een lid van Swift dient geen onbehoorlijk (discriminerend) taalgebruik te 

gebruiken. Verbaal en fysiek geweld zijn uit den boze, pesten wordt niet 

geaccepteerd; dit geldt eveneens voor pestgedrag via internet en sociale media 

3. Gelijkwaardigheid binnen de vereniging houdt in dat het volgende niet wordt 

getolereerd: grappen met seksueel getinte, vernederende strekking naar anderen 

zowel verbaal als non verbaal; seksueel getinte toespelingen of insinuaties direct 

of indirect, we bedoelen hier ook opmerkingen over of vragen naar uiterlijk en/of 

gedrag van een ander; handtastelijkheden die als vernederend door een ander 

kunnen worden ervaren. 
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4. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en 

scheidsrechters. 

5. Een verenigingslid en/of vrijwilliger bij de vereniging heeft respect voor ieders 

eigendommen. Een ieder is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. 

6. Voor het gebruik van het clubhuis is een apart bestuursreglement “alcohol in ons 

clubhuis” opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van het clubhuis zich 

dient te houden. Het achterlaten, anders dan in de daarvoor bestemde 

afvalbakken, van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en (plastic) glazen op en 

rond het speelveld is verboden. Glaswerk mag buiten alleen meegenomen worden 

op het terras, niet rondom het speelveld. 

7. Een lid van de vereniging dient zich te houden aan de door de vereniging of de 

KNKV opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. Hiervoor is 

de procedure gele/rode kaarten beschreven 

8. Een lid van de vereniging of een vrijwilliger bij onze vereniging dient een medelid 

te corrigeren in het geval dit medelid of deze vrijwilliger de gedragsregels 

overtreedt. 

9. Een lid van de vereniging of een vrijwilliger die een duidelijke overtreding van de 

gedragsregels constateert, dient dit via het in deze gedragscode opgenomen 

meldingsformulier te melden (bijlage 1). Dit meldingsformulier moet bij het 

bestuur ingeleverd worden. Men mag er vervolgens van uit gaan dat het bestuur 

het meldingsformulier vertrouwelijk behandeld en dat het bestuur binnen een 

termijn van 14 dagen na inlevering van het formulier een terugkoppeling geeft 

aan de indiener van het formulier. Het staat het bestuur vrij deze opvolging over 

te dragen aan bijvoorbeeld de technische commissie. Mocht het bestuur van 

mening zijn dat voor de geconstateerde overtreding een sanctie dient te worden 

opgelegd, dan zal deze sanctie ook binnen de termijn van 14 dagen uitgesproken 

en doorgevoerd worden. Alleen in spoedeisende situaties kan afgezien worden van 

het gebruik van het meldingsformulier en kan rechtstreeks contact opgenomen 

worden met één van de bestuursleden of de vertrouwenspersoon. 

10. Een lid van de vereniging of een vrijwilliger is aanspreekbaar op zijn/haar 

wangedrag. Indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, 

geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met algemene 

gedragsregels, of met de nakoming van opgelegde verplichtingen, dient men zich 

te verantwoorden voor het bestuur. In voorkomende gevallen wordt aangifte 

gedaan bij de politie en veroorzaakte schade wordt op betrokkene(n) verhaald. 

Ook hier geldt dat het bestuur vrij is de opvolging hiervan over te dragen aan 

bijvoorbeeld de technische commissie en mogelijk disciplinaire maatregelen aan 

betreffend lid op te leggen 

11. In geval van seksuele intimidatie of van bovenmatig pestgedrag zal het bestuur 

een onderzoek instellen. Uiteraard gelden hiervoor ook sanctiemogelijkheden, 

maar dit is sterk afhankelijk van de zwaarte van de overtredingen. Lichte en op 

zichzelf onschuldige overtredingen zullen zoveel mogelijk in goed onderling 

overleg worden gecorrigeerd door het bestuur. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 

zal tot het opleggen van een sanctie worden overgegaan. In alle gevallen zal 

zonder aanzien des persoon een melding of aangifte bij de politie worden gedaan. 

12. Met materialen, eigendom van de vereniging en ter beschikking gesteld door de 

vereniging zoals shirts, trainingspakken, tassen etc. dient zuinig en zorgvuldig te 

worden omgegaan. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging en 

dienen aan het eind van ieder seizoen te worden ingeleverd. Bij vermissing, 

aangebrachte schade of verlies zal de vereniging het lid aansprakelijk stellen 
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13. Het bijwonen van trainingen is in principe verplicht. Mocht trainen niet mogelijk 

zijn, dan dient dit tijdig door gegeven te worden aan de trainer. 

14. Fietsen en/of brommers moeten op de daarvoor bestemde plaats geparkeerd 

worden. Auto’s mogen alleen geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de 

sporthallen. 

15. Laat de kleedkamers na de wedstrijden en trainingen netjes, school en heel 

achter, ook bij de tegenpartij. 

16. Meld je zo min mogelijk af voor wedstrijden. Daarmee laat je je medespelers in de 

steek. Korfbal is tenslotte een teamsport. Kun je echt een keer niet spelen, geef 

dit dan tijdig door aan de wedstrijdsecretaris en aan je trainer. 

17. Drugsgebruik wordt op geen enkele wijze getolereerd. In het clubhuis geldt een 

algeheel rookverbod. 

 

Lichaamscontact 

Tijdens de training als er iets voorgedaan of uitgelegd wordt kan er sprake zijn van enig 

lichamelijk contact en kunnen trainer en speler of spelers onderling heel dicht bij elkaar 

zijn. In sommige situaties kan lichaamscontact noodzakelijk zijn, hierbij geldt wel dat de 

trainer de spelers, de spelers de trainer of de spelers onderling elkaar niet onnodig en 

niet ongewenst aanraken.  

Sancties. 

Het bestuur van korfbalvereniging Swift is krachtens de statuten bevoegd tot 

strafoplegging aan de leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden 

niet voldoen aan de verplichtingen van de leden of aan de door de ledenvergadering 

goedgekeurde gedragscode. 

Sancties kunnen bestaan uit: 

- Berisping; 

- Alternatieve straf; 

- Uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden; 

- Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten; 

- Betaling van gemaakte kosten; 

- Royement; 

- Weigering van toegang tot het sportcomplex. 

Straffen / sancties kunnen alleen uitgesproken worden door het bestuur. Voor het 

bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt 

aansluiting gezocht bij de door de KNKV gehanteerde tuchtreglementen. 

Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel mondeling als schriftelijk bericht. Eveneens 

wordt de trainer op de hoogte gesteld. Mocht de overtreder het niet eens zijn met de 

opgelegde straf dan heeft hij/zij de mogelijkheid dit binnen 2 weken na het uitspreken 

van de sanctie kenbaar te maken bij het bestuur. Het bestuur kan bij een dergelijk 

verweer besluiten een aparte commissie in te stellen die de overtreding van de 

verplichtingen voorkomend uit de staten c.q. de overtreding van de gedragsregels 

nogmaals onderzoekt en betrokken partijen hoort en vervolgens tot een bindende 
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uitspraak komt. Deze bindende uitspraak volgt maximaal 2 weken na afronding van het 

onderzoek door het bestuur c.q. de ingestelde beroepscommissie. 

 

Klachten 

Als men een klacht heeft dan moet men proberen deze eerst met de betreffende persoon 

of personen en (een afvaardiging van) het bestuur op te lossen. Mocht dit niet tot een 

bevredigende oplossing leiden, dan heeft men de mogelijkheid om een klacht in te dienen 

bij een extern vertrouwenspersoon. 

De externe vertrouwens persoon zal hiervoor worden aangesteld door het bestuur van KV 

Swift. Er wordt door het bestuur gezocht naar een nieuwe vertrouwenspersoon van Swift, 

zodra deze gegevens bekend zijn worden deze vermeld in het colofon van het FM. 
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Meldingsformulier Conflicten/incidenten (bijlage 1) 

Ingezonden door 

 

Naam    ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres   ………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode  ……………………… woonplaats: ……………………………………………….. 

Tel. Nr.   …………………….. email: …………………………………………………………. 

 

Datum conflict / incident:  ….-….-……. 

Bij het conflict / incident betrokken lid / leden / vrijwilligers die de gedragsregels hebben 

overtreden: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: …………………..   handtekening ……………………………………………………. 

Dit formulier dient uiterlijk binnen 3 dagen na het voorval ingeleverd te worden bij één van de bestuursleden of 

per mail gezonden te worden aan: secretariaat@kvswift.nl  

mailto:secretariaat@kvswift.nl
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Bijlage gedragscode Swift september 2012 

Ouders/verzorgers (en andere toeschouwers) geven het goede voorbeeld. 

 Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en grensrechter en respecteert 

hun beslissingen, ook als je het hier niet mee eens bent. 
 Je blijft tijdens de wedstrijd achter de lijnen. 

 Je hebt respect voor iedereen op en om het veld. Daar hoort geen 
discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan 
ook bij. 

 Je bent supporter en moedigt op een positieve manier aan. 
 Je onthoudt je van coachen of aanwijzingen tijdens de wedstrijd. 

 Je zorgt er voor dat je zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en 
wedstrijd en zich op tijd afmeldt hiervoor. 

 Je bemoeit je niet met de training en geeft hierbij geen aanwijzingen. 

 Je ziet er op toe dat alle korfbalbenodigdheden voor training of wedstrijd 
aanwezig zijn, zoals kleding, schoenen, douchespullen. 

 Je doet mee in de wasbeurten als er vanuit de vereniging kleding is verstrekt 
voor het team. 

 Je helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden. 

 Je accepteert dat trainers, leiders en coaches verantwoordelijk zijn voor het 
team. 

 Je volgt de aanwijzingen van de leider(s), coach of trainer ten aanzien van 
aanwezigheid in de kleedkamer op; je aanwezigheid daar beperkt zich tot een 

minimum. 
 Indien aanwezig zie je er op toe dat je zoon/dochter de kleedkamer netjes 

achterlaat. 

 Je geeft kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie door 
aan de team-begeleiding. 

 Je neemt contact op met coördinatoren als u er samen niet uitkomt. 
 Je gedraagt je  conform alle gedragsregels die ook op anderen van toepassing 

zijn. 

 Je voldoet op tijd de contributie. 
 Je voelt je verplicht  om op verzoek als vrijwilliger een aantal taken uit te 

voeren. 

 


