
Gedragscode  

ZwemVereniging Overbetuwe (ZVO) 

(vereenvoudigde versie) 

 

 
Inleiding 
Bij ZwemVereniging Overbetuwe vinden we het belangrijk dat iedereen goed met elkaar 

omgaat. Met ‘iedereen’ bedoelen we alle leden, vrijwilligers en ouders. Iedereen moet 

zich prettig en veilig voelen binnen onze club. 

 

Daarom hebben we binnen ZVO een aantal afspraken gemaakt waar iedereen zich aan 

moet houden. Wanneer iemand zich niet aan deze afspraken houdt, zal ZVO deze 

persoon aanspreken op zijn gedrag. Wanneer dat niet helpt, zal ZVO verdere 

maatregelen nemen. 

 

De basis van de gedragscode is respect voor elkaar. Ieder mens heeft recht op zijn 

eigen leefruimte, en iedereen heeft recht op bescherming van die leefruimte. De 

afspraken die we hebben gemaakt, zijn hele gewone dingen die iedereen normaal zou 

moeten vinden.  

 

 

Afspraken 
Dit zijn de afspraken die voor alle leden, vrijwilligers en ouders gelden: 

 

Elke vorm van agressie (geweld) wordt afgewezen. Daarmee bedoelen we niet 

alleen lichamelijk geweld, maar ook grote monden, schelden en bedreigen. Ook 

bedreigingen via bijvoorbeeld briefjes, Facebook, SMS, e-mail en Twitter vallen 

daaronder.  

 

Elke vorm van discriminatie wordt afgewezen. Daarmee bedoelen we het uitsluiten 

van mensen die bijvoorbeeld een andere huidskleur hebben, een andere godsdienst, uit 

een ander land komen, een andere mening hebben of op een andere manier leven. 

 

Elke vorm van seksuele intimidatie wordt afgewezen. Daarmee bedoelen we het 

onder druk zetten van iemand anders op seksueel gebied. Ook alle vormen van aanraken 

die iemand anders niet wil, vallen hieronder. 

 

Elke vorm van pesten wordt afgewezen. Daarmee bedoelen we ook het maken van 

vervelende grapjes, smoezen over iemand anders of het doodzwijgen van iemand.  

 

 
Wat doe je als je een probleem hebt? 
Wanneer je je niet prettig of veilig voelt binnen de zwemclub, blijf er dan niet mee 

rondlopen! Kom alsjeblieft naar een van de kaderleden toe en vertel je probleem. Zij 

zullen dan samen met jou naar een oplossing zoeken. Wanneer je het niet durft, vraag 

dan je ouders om contact op te nemen met een van ons. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je liever niet met een van de kaderleden praat. Dan is 

er een andere mogelijkheid. Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in 

samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan je 

vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, 

waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende 

ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van 

anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of 



adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan 

te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.  

 

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke 

belkosten)! 


