
 
 

Gedragscode voor (bestuurs)leden en trainers van T.C. Teskwik 

EEN (BESTUURS)LID OF TRAINER: 

1. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING: Schep een omgeving en sfeer, waarin sociale 

veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen  

en -eisen. 

2. KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN: Zorg dat je op de hoogte bent van de 

reglementen, de huisregels, deze gedragscode, afspraken en normen. Houd je daar aan en 

zie toe op de naleving ervan door anderen.  

3. RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN IEDER LID: Dring niet verder in het privéleven van een 

lid dan noodzakelijk is. Ga met respect om met leden en met ruimtes waarin de leden zich 

bevinden, zoals de kleedkamer en de douche. 

4. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, 

kleinerende, intimiderende of beledigende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand 

buiten en wees tolerant. 

5. DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 

kenmerken. 

6. BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of 

haar wil aan. 

7. ONTHOUDT ZICH VAN ELKE VORM VAN MISBRUIK: Machtsmisbruik, emotioneel misbruik, 

fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen 

en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen 

zijn onder geen beding geoorloofd. 

8. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN: Word je iets 

aangeboden of gevraagd om iets te doen of na te laten wat tegen je eigen gevoel, je normen 

en waarden ingaat of wat in strijd is met de integriteit van de sport of de vereniging, of om 

een persoonlijk voordeel te verkrijgen, meld dit dan (zie 15).  

9. BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen 

of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport of de vereniging.  

10. TOONT RESPECT: Toon respect voor de tegenstander(s), je teamgenoten, je trainer, 

toeschouwers, leden die bar-keukendienst hebben, commissieleden, bestuursleden en ieder 

ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel 

dat hij of zij zich vrij kan bewegen op het sportpark. 

11. IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, scheld niet en 

gooi niet met rackets. 

12. GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, 

laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 

13. DRINKT ALCOHOL MET MATE:  Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink 

niet wanneer je nog moet rijden. Met jeugdteams wordt de afspraak gemaakt dat er geen 

alcohol wordt gedronken. Drink tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol. 

14. MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij 

het bestuur en/of het meldpunt van de KNLTB of de vertrouwenspersoon van de KNLTB. 


