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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE  
HV WHITE DEMONS  

- SPORTERS - 
 
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, respect en integriteit zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. 

 

1. Houd je aan de regels van White Demons: Lees de reglementen; het huishoudelijk reglement, 

het pestprotocol, deze gedragscode en andere afspraken. En houd je daar ook aan. 

2. Toon respect: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de wedstrijdleiding, je 

trainers/coaches, de toeschouwers 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. 

a. Probeer te winnen met respect voor je tegenstanders, je teamgenoten en jezelf.  

b. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.  

c. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.  

d. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de 

vereniging aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.  

e. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 

f. Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat bij HV White Demons de 

mogelijkheid bestaat om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet 

vanzelfsprekend.  

3. Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. (lees ook ons pestprotocol) Onthoud je van 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. 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. Blijf van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil 

aan. Mocht iemand jou tegen je wil aanraken (buiten de normale sportbeoefening), meld dit! 

6. Maak en plaats geen grensoverschrijdende foto’s, zeker in kleedruimtes moet (omwille van 

privacy) zorgvuldig omgegaan worden met telefoons en camera’s. Het gebruik van telefoons 

(zoals het maken van foto’s) kan als bedreigend ervaren worden (ook als het niet zo bedoeld 

is). 

7. Ben eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen 

doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd of competitie. 

8. Respecteer afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de 

regels. 

9. Ga netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat het 

sportveld en de kleedkamer netjes en schoon achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de 

afvalbakken. 

10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld 

met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.  

11. Spreek elkaar aan op grensoverschrijdend gedrag en sta open voor opbouwende kritiek. 

12. Drink na afloop van het sporten geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar of wanneer je met 

de auto bent. En in zijn algemeenheid: drink alcohol met mate.  

13. Ben open: Wanneer aan je wordt gevraagd iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen 

en waarden ingaat, meld dit. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. 

14. 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.  

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
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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 

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://www.handbal.nl/tuchtzaken/
mailto:whitedemons@handbal.nl
mailto:vertrouwenspersoon@white-demons.nl
https://centrumveiligesport.nl/contact

