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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE  
HV WHITE DEMONS  

- WEDSTRIJDLEIDING - 
 
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. Zorg voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de 

trainers/coaches en teamcoördinatoren. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale 

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

eisen. 

2. Ben neutraal bij het leiden van wedstrijden en voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling.  

a. Gebruik je gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren 

gaat door te veel ingrijpen.  

b. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld je gedrag sportief is.  

c. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.  

d. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.  

3. Ga respectvol om met alle betrokkenen. 

4. Organiseer een goede samenwerking met de tijdwaarnemers. 

5. Ben open: Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te 

leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

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

handbalsport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media en whatsapp. 

7. Ben dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het 

uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. 

8. Zie toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en 

teamcoördinatoren. Zie toe op de naleving van de reglementen, het huishoudelijk reglement, 

het pestprotocol, deze gedragscode en andere normen. 

9. Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van (tegen)spelers, 

trainers/coaches, bestuurders of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de 

integriteit van de handbalsport. Word iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dan 

bij het bestuur. 

10. Ben je bewust van de risico’s van matchfixing: Handel voorzichtig en meld eventuele signalen 

bij het NHV. 

11. Ben collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters en officials, ook als je toeschouwer of 

speler bent bij een collega-scheidsrechter. 

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. 

 

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

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

