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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE  
HV WHITE DEMONS  

 - TRAINERS, COACHES en 
TEAMCOÖRDINATOREN - 

 
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. Ken en handel naar de regels en richtlijnen: Pas de regels en richtlijnen toe en zie toe op de 

naleving van de reglementen; het huishoudelijk reglement, het pestprotocol, deze gedragscode 

en andere normen. Stel ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen, 

bijvoorbeeld door voorlichting te geven.  

2. Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.  

3. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.  

4. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van 

kinderen.  

5. Ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies: Vermeld alle relevante 

feiten bij je aanstelling als trainer, coach of teamcoördinator. 

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

opmerkingen en gedragingen. Maak sporters en kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken 

of een wedstrijd verliezen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 

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

kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant, ook bij het gebruik van social media en 

whatsapp.  

7. Ben een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de 

handbalsport en/of HV White Demons in diskrediet wordt gebracht: Gedraag je hoffelijk en 

respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen. Ontwikkel teamrespect 

voor de beslissingen van de scheidsrechter.  

8. Zorg voor een veilige omgeving: Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen. Weeg af 

aanwijzingen over bewegingen ook zonder fysiek contact gegeven kunnen worden. 

9. We hanteren het vier-ogen-principe, dat houdt in dat bij 1-op-1 begeleiding van een sporter er 

altijd de mogelijkheid is om mee te kijken of luisteren. 

10. Drink tijdens het coachen/trainen geen alcohol en maak de afspraak met jeugdteams dat door 

hen geen alcohol wordt gedronken. 

11. Ben je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik je positie niet: 

Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je 

van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, 

waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele 

handelingen, seksuele contacten en relaties met minderjarigen zijn onder geen beding 

geoorloofd. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat 

de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanner een bedreigende, 

vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.  

12. Respecteer het privéleven van de sporter: Dring niet verder in het privéleven van sporters in 

dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich 

bevinden, zoals de kleedkamer en de douche. 

  

https://white-demons.nl/images/Huishoudelijk_Reglement_oktober_2019.pdf
https://white-demons.nl/images/Pestprotocol_WD_2020.pdf
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13. Neem 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. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te 

laten, meld dit dan aan het bestuur. Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen 

aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de handbalsport. 

14. Ben voorzichtig: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan 

worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de handbalsport. 

15. Ben open en alert op waarschuwingssignalen: Wees waakzaam en alert en aarzel niet om 

signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon en/of contact op te 

nemen met het vertrouwenspunt sport. 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 

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.  
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https://www.handbal.nl/tuchtzaken/
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