Gedragscode KVS

1. Een veilige en positieve sportomgeving bij KVS
Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige en positieve omgeving op de club.
Wij willen een vereniging waarin:
- sportplezier en sportiviteit centraal staan;
- iedereen meetelt en meehelpt;
- wij respect hebben voor elkaar en onze omgeving;
- sociale media bijdragen aan een positief imago van de vereniging;
- geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Vormen van grensoverschrijdend
gedrag zijn agressie/geweld, discriminatie, racisme, intimidatie, pesten, seksueel
overschrijdend gedrag of wanneer iemand op een andere manier een onveilige situatie
ervaart.
In dit document zijn onze gedrags- en omgangsregels opgenomen en kan daarom gezien
worden als de gedragscode van onze vereniging. Ook bevat dit document onze huisregels
met betrekking tot alcohol en roken (hoofdstuk 4).
Dit document is terug te vinden op onze website en wordt gedeeld met alle leden van de
vereniging. In ons jaarverslag is een hoofdstukje “veilige sportomgeving” opgenomen.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor al onze trainers en
kampleiders helpt mede een veilige omgeving te creëren. Zonder VOG kan de functie van
trainer, coach of jeugdbegeleider niet vervuld worden. Wij herhalen dit driejaarlijks.
2. Waar kun je terecht?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te
maken heeft met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag of hier vragen over heeft. De
VCP is beschikbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden,
vrijwilligers en bestuur. Datgene wat je met de VCP bespreekt, is vertrouwelijk. Meldingen
kunnen ook gedaan worden bij een bestuurslid, de korfbalbond of Centrum Veilige Sport
Nederland.
Bij wie kun je vertrouwelijk een melding doen?
• Vertrouwenscontactpersoon KVS
• Vertrouwenscontactpersoon KNKV
• Centrum Veilige Sport Nederland
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3. Gedrags- en omgangsregels
Wij onderscheiden verschillende rollen als het gaat om een veilige omgeving: 1) het bestuur;
2) trainers, coaches en begeleiders; en 3) sporters, ouders/bezoekers en
scheidsrechters/officials. Iedereen die betrokken is bij KVS wordt verwacht de kernwaarden
van onze vereniging hoog te houden.
3.1. Het bestuur
•

Het bestuur zorgt voor een veilige omgeving. Dat is een omgeving en een sfeer waarin
sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.

•

Stelt zich dienstbaar op en handelt in het belang van de vereniging, leden en bezoekers.

•

Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen
en inzicht te geven in zijn handelen.

•

Is betrouwbaar. Houdt zich aan de regels en afspraken. Bestuur gaat vertrouwelijk met
informatie om en handelt waar nodig met respect en voorkomt schijn van
belangenverstrengeling.

•

Van het bestuur mag financieel correct gedrag worden verwacht.

•

Het bestuur neemt iedere melding en signaal van onbehoorlijk gedrag en
grensoverschrijdend gedrag serieus en treedt op tegen het schenden van regels en
normen door sporters, supporters en anderen.

•

Het bestuur is verplicht vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik te melden bij
het KNKV.

•

Tot slot ziet het bestuur toe op de naleving van dit document en zorgt ervoor dat
iedereen de huisregels en gedragscode naleeft.

3.2. Een trainer, coach of begeleider
•

De trainer/coach/begeleider zorgt voor een veilige omgeving en schept een omgeving en
sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

•

Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen, is op de hoogte van de regels en
richtlijnen en past ze ook toe.

•

Is zich bewust van een eventuele machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en
misbruikt zijn positie niet. En onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik,
emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte
opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik.
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•

Respecteert het privéleven van de sporter. Iedere speler wordt in zijn/haar waarde
gelaten. Geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
Niemand wordt buitengesloten.

•

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

•

Is verplicht vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik te melden bij het bestuur.

•

Bij KVS vinden we het belangrijk dat spelers zich ontwikkelen en veel plezier hebben in
wat ze doen. Positief coachen helpt daarbij. Hier vind je onze tips voor positief coachen
voor, tijdens en na de wedstrijd.

3.3. De speler
Alle punten hieronder gelden ook voor ouders/bezoekers en scheidsrechters/officials.
•

Van spelers wordt een open houding verwacht. Als je wordt gevraagd om iets te doen
dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het
bestuur of een van de vertrouwenspersonen.

•

De speler gaat respectvol om met anderen (bijvoorbeeld de scheidsrechter), heeft
respect voor afspraken en (huis)regels binnen de club en in de Blinkerd en gaat netjes
om met de omgeving en andermans eigendommen.

•

De speler laat ieder in zijn waarde en discrimineert niemand.

•

De speler gedraagt zich sportief en gebruikt geen fysiek/verbaal geweld.

•

Ouders/toeschouwers juichen hun kind(eren) toe en leven mee, maar de coaching en
aanwijzingen worden aan de coach overgelaten.

•

Wij winnen met sportiviteit en verliezen met waardigheid.
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4. Afspraken met betrekking tot alcohol en roken
•

We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Wij hopen op een open cultuur
waarin we elkaar aanspreken wanneer dit wél gebeurt.

•

Het is niet toegestaan in de kantine of op ons terrein zelf meegebrachte
alcoholhoudende drank te nuttigen.

•

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank elders (bv. in de kleedkamer) te
gebruiken dan in de kantine of op het terras.

•

Personen boven de 18 jaar gaan met mate om met alcohol, drinken niet als zij nog moet
deelnemen aan het verkeer en gebruiken geen drugs.

•

Trainers/begeleiders drinken tijdens het trainen/coachen geen alcohol en spreken met
jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

•

Barvrijwilligers zijn ten minste 16 jaar oud en drinken tijdens hun bardienst geen alcohol.

•

Wij hebben geen prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’
en ‘meters bier’.

•

Tijdens jeugdwedstrijden/-trainingen/-activiteiten wordt er geen alcohol geschonken.

•

Onze accommodatie is te allen tijde volledig rookvrij.
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