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GEDRAGSCODES 

HV WHITE DEMONS  
 
Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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. Dit alles geldt voor 

spelers, coaches, trainers én toeschouwers. Deze gedragscode is opgesteld zodat de normen en 

waarden van onze vereniging helder en duidelijk zijn. Met onze gedragscode volgen we de 

gedragscodes van het NHV, het NOC-NSF en het Centrum voor Veilige Sport. 

 

ALGEMENE GEDRAGSCODE  
Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit en integriteit uiterst belangrijk. De normen die universeel 

van toepassing zijn binnen en buiten het sportveld, zijn:  

1. Respecteer de regels van onze sport. Sta samen voor een faire sport. 

2. Respecteer de mede- en tegenstanders van HV White Demons.  

3. Respecteer de wedstrijdleiding.  

4. Agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. 

5. Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig. Discrimineer niet: Maak geen 

onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele 

gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

6. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld. Pest niet. Raak buiten de normale 

sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

7. Respecteer elkaar en ieders mening (ook als die anders is dan jouw mening); je hoeft het niet 

met elkaar eens te zijn, maar luister en praat wel met elkaar.  

8. Maak en publiceer (of deel) geen beeld- en/of geluidsopnames (zoals foto’s, video’s 

geluidsfragmenten) zonder instemming van alle betrokkenen.  

9. 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. 

10. Waar we ook spelen, we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de 

accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.  

 

In aanvulling op deze algemene gedragscode zijn per doelgroep specifieke gedragscodes van 

toepassing: 

• Gedragscode voor sporters 

• Gedragscode voor trainers, coaches en teamcoördinatoren 

• Gedragscode voor wedstrijdleiding 

• Gedragscode voor bestuurders en commissieleden 

• Gedragscode voor ouders en verzorgers 

• Gedragscode voor toeschouwers 

 

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://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
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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE SPORTERS  
Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE TRAINERS, COACHES en TEAMCOÖRDINATOREN  
Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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. 

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.  

https://white-demons.nl/images/Huishoudelijk_Reglement_oktober_2019.pdf
https://white-demons.nl/images/Pestprotocol_WD_2020.pdf
mailto:%20whitedemons@handbal.nl
mailto:whitedemons@handbal.nl
mailto:vertrouwenspersoon@white-demons.nl
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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE WEDSTRIJDLEIDING 

Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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.  

 

 

  

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
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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE BESTUURDERS EN COMMISSIELEDEN  

Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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: Schep een omgeving en een sfeer, waarin (sociale) veiligheid 

gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 

2. Ben dienstbaar: Handel altijd in het belang van HV White Demons en richt je op het belang van 

de leden. 

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

leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

4. Ben betrouwbaar: Houd je aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van het 

NHV en andere afspraken. Gebruik (vertrouwelijke) informatie alleen voor HV White Demons en 

niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen. 

5. Ben zorgvuldig: Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Belangen worden op 

een correcte wijze gewogen. Ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en 

functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw 

(bestuurs)besluiten goed zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 

6. Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling: vervul geen nevenfuncties die in strijd zijn, of 

kunnen zijn met je functie en ga geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met je functie.  

Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. 

Geef uit hoofde van de functie geen geschenken en doe onder druk ook geen beloften om iets 

te doen of na te laten. Meld geschenken en giften van meer dan € 50,- euro die uit hoofde van 

de functie zijn ontvangen of gegeven aan het bestuur. 

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, ook bij het gebruik van 

social media en whatsapp. 

8. Span je in om in zee te gaan met integere vrijwilligers, ondernemers, sponsors, leveranciers 

etc.: Tracht te komen tot een situatie waarin de vereniging intern en extern handelt met 

personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een vrijwilliger van 

onbesproken gedrag is, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doe onderzoek, in 

relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, sponsors e.a. Ben je 

bewust van het risico op ondermijning.  

9. Ben je bewust van de risico’s van matchfixing en handel voorzichtig: Wed niet op de sport en 

verstrek geen informatie – die nog niet openbaar is gemaakt – over een wedstrijd of een aspect 

van een wedstrijd. 

10. Zie toe op de naleving van regels en normen: Ken en handel naar de reglementen; het 

huishoudelijk reglement, deze gedragscode, het pestprotocol en andere normen. Zet je in om 

ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de relevante regels. 

Realiseer je dat sporters en begeleiders als lid van het NHV zijn gebonden aan het tuchtrecht 

van het NHV. 

11. Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus: Span je in om 

het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate 

van alertheid in de vereniging voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer 

het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en 

normen door sporters, vrijwilligers, toeschouwers en anderen. 

  

https://white-demons.nl/images/Huishoudelijk_Reglement_oktober_2019.pdf
https://white-demons.nl/images/Pestprotocol_WD_2020.pdf
https://www.handbal.nl/tuchtzaken/
https://www.handbal.nl/tuchtzaken/
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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE OUDERS EN VERZORGERS 

Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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 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.  

 

 

  

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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SPECIFIEKE GEDRAGSCODE TOESCHOUWERS 

Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar 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. Toon en stimuleer respect: voor de tegenstander(s), teamgenoten, de wedstrijdleiding, de 

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

2. 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. 

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

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

kenmerken. 

4. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere 

deelnemers aan een wedstrijd.  

5. Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding.  

6. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  

7. Spreek elkaar aan op onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag en sta open voor 

opbouwende kritiek. 

8. Meldingen en overtredingen van deze gedragscode kan je melden 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/Pestprotocol_WD_2020.pdf
mailto:handbal@whitedemons.nl
mailto:vertrouwenspersoon@white-demons.nl

