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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE  
HV WHITE DEMONS  

- OUDERS EN VERZORGERS - 
 
Handbalvereniging White Demons is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen 

ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. White Demons vindt ook 

sportiviteit en respect zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. 

 

1. Ken en handel naar de regels en richtlijnen van HV White Demons: Lees de reglementen, het 

huishoudelijk reglement, het pestprotocol, deze gedragscode en andere afspraken. En houd je 

daar ook aan. 

2. Toon en stimuleer respect: voor de tegenstander(s), teamgenoten, de wedstrijdleiding, de 

trainers/coaches, andere toeschouwers. Let op je taalgebruik. 

3. Tast niemand in zijn waarde aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende 

opmerkingen en gedragingen. (lees ook ons pestprotocol) Sluit niemand buiten en wees 

tolerant, ook bij het gebruik van social media en whatsapp. 

4. Discrimineer niet: maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

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

kenmerken. 

5. Bedenk dat kinderen handballen voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.  

6. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  

7. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide 

teams.  

8. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit 

van dergelijke personen in twijfel.  

9. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens handbalactiviteiten door de 

jeugd te voorkomen.  

10. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het handballen 

van uw kind mogelijk te maken.  

11. NIX18 is de afspraak. Als vereniging en ouders voorkomen we samen dat jongeren onder de 18 

alcoholische drank gebruiken. Bied geen alcohol aan jongeren onder de 18 aan. Ben je bewust 

van je voorbeeldfunctie als het gaat om alcohol en verkeer; neem met alcohol op niet deel aan 

het verkeer. 

12. Meldingen en overtredingen van deze gedragscode kunnen gemeld worden bij het bestuur 

en/of de vertrouwenscontactpersoon van HV White Demons. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk 

met je gedeeld, schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid 

ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt 

sport.  

 

 

SANCTIES 
Het bestuur heeft het recht om sancties toe te passen wanneer een sporter, trainer, coach, 

teamcoördinator, wedstrijdleider, bestuurder, commissielid, vrijwilliger, toeschouwer zich niet houdt 

aan de gedragscode en gemaakte afspraken en/of zich verliest in respectloos of grensoverschrijdend 

gedrag. Bij sancties kan gedacht worden aan een of meerdere gesprekken, verwijdering van de 

training en/of de wedstrijd of het sportveld of de tribune en aan het op non-actief stellen van een lid en 

in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap. Tevens kan melding 

gemaakt worden bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. 

 

Melden van grensoverschrijdend gedrag  
Als je een vorm van grensoverschrijdend gedrag constateert, neem dan direct contact op met het 

bestuur via whitedemons@handbal.nl en/of de vertrouwenscontactpersoon van White Demons. Deze 

https://white-demons.nl/images/Huishoudelijk_Reglement_oktober_2019.pdf
https://white-demons.nl/images/Pestprotocol_WD_2020.pdf
https://white-demons.nl/images/Pestprotocol_WD_2020.pdf
mailto:handbal@whitedemons.nl
mailto:vertrouwenspersoon@white-demons.nl
https://www.handbal.nl/tuchtzaken/
mailto:whitedemons@handbal.nl
mailto:vertrouwenspersoon@white-demons.nl


Gedragscode HV White Demons versie 2.1 – juli 2021 2 
- ouders en verzorgers - 

kan dan het gesprek aangaan, onderzoek instellen en actie ondernemen tegen de desbetreffende 

persoon en/of personen. Met meldingen wordt serieus en zorgvuldig omgegaan.  

Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.  

https://centrumveiligesport.nl/contact

