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Gedragsregels 
Skeelervereniging Sliedrecht 

 
 
De Skeelervereniging Sliedrecht (SvS) vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen 
sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. SvS wil 
actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging, 
de vrijwilligers en de eventuele ouders/verzorgers. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. 
 
Het bestuur en de betreffende commissies dragen 
de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, 
begeleiders en ouders/verzorgers hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid en 
voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en 
bewaken van gedragsregels. 
 
Voor een ieder die zich tijdens de training op de 
baan bevindt gelden de hierna vermelde 
algemene gedragsregels. De overige gedragsregels 
gelden bovendien voor alle leden en vrijwilligers. 
 
1. Algemene gedragsregels 
Het bestuur van SvS vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de 
beoefening van de skeelersport. Hieronder volgt een aantal algemene regels. 
 
Wat zijn onze uitgangspunten? 
Skeeleren is een individuele sport maar die in verenigingsverband gezamenlijk wordt beoefend en die 
je dus met elkaar als vereniging en andere verenigingen beoefent. Zonder anderen geen competitie. 
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. 
 Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij? 
 Geef altijd het goede voorbeeld. 
 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, negeren of kwetsen van wie 

dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. 
 Spreek elkaar aan op het gedrag. 
 
Op en rond de skeelerbaan 
De skeelerbaan is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in 
ieder geval aan de volgende punten: 
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en bij 

aanwezigheid van jeugdleden zeker niet rondom de skeelerbaan of in het clubgebouw. 
 Het is niet toegestaan te roken in het clubgebouw. 
  

Sportraad Sliedrecht 
Ook de sportraad in Sliedrecht onderschrijft 
de gedragsregels van harte. Zij hebben 
hiervoor een “protocol vertrouwenspersoon 
sportverenigingen Sliedrecht” geschreven. Dit 
is als bijlage bij dit document gevoegd. Voor 
de laatste versie kijk je hier: 
http://sportraad-
sliedrecht.nl/vertrouwenspersoon/ 
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 Drugsbezit en drugsgebruik binnen de vereniging zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot 

sancties opgelegd door het bestuur. 
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. 
 Betreed de baan niet tijdens een wedstrijd of training. 
 
De ouder/verzorger: 
 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen. 
 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de sporters door trainers en begeleiders. 
 Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 
 
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen worden gemeld bij de 
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging! 
 
Degene die zich niet aan de gedragsregels houdt, wordt op dat gedrag aangesproken. 
 
2. Specifieke gedragsregels 
 
De sporters 
De sporters zijn, als leden van SvS, de kern van de vereniging. De sporter: 
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medesporters. 
 Is bij de training of wedstrijd ruim voor aanvang aanwezig. 
 Heeft respect voor de tegenstander, de trainer en het publiek. 
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter. 
 Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken. 
 Meldt aan de trainer of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. 
 Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of 

begeleider. 
 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. 
 
De vrijwilligers/begeleider 
De vrijwilliger/begeleider: 
 Heeft een voorbeeldfunctie voor de sporters en corrigeert kinderen op ongepast gedrag. 
 Heeft respect voor sporters, ouders/verzorgers, trainers en is zuinig op materialen. 
 Is op tijd aanwezig voor trainingen/wedstrijden. 
 Ziet erop toe dat de baan en de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en 

schoon worden achtergelaten. 
 
Van een vrijwilliger/begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: 
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van de sporters. 
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van 

de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 
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De trainer 
Alle gedragsregels van de vrijwilliger/begeleider zijn ook op de trainer van toepassing. Bovendien 
gelden de voorwaarden van de te ondertekenen gedragscode. 
De trainer: 
 Brengt sporters passie bij voor het skeeleren. 
 
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: 
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens de training. 
 Deelneemt aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd. 
 Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de sporters. 
 
3. Melden 
Wat doe je bij ongewenst gedrag? 
 
In eerste instantie bespreek je het met degene, 
die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat 
lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je 
ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als 
je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal 
liever deelt met een onafhankelijk persoon, 
kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. 
 
4. Sancties 
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende (naar omstandigheden en leeftijd) 
maatregelen genomen. In het uiterste geval volgt schorsing of royement. 
 
Wangedrag of andere problemen rapporteren aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de 
vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 
 
Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten en/of seksueel misbruik van kinderen 
zal het bestuur politie/justitie inschakelen. 
 
5. Tot slot 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. 
 
 
De gedragsregels zijn op 12 maart 2017 vastgesteld door het bestuur van de Skeelervereniging 
Sliedrecht en zijn ter inzage opgenomen op de website van de vereniging. 
 
 
 
Bijlage(n): 

- protocol vertrouwenspersoon sportverenigingen Sliedrecht (3 pagina’s) 

Melden bij Vertrouwenspersoon 
Er zijn twee vertrouwenspersonen benoemd. De 
vertrouwenspersonen voor Sliedrecht zijn Denise 
Stasse en Maria Maris. Zij zijn beiden werkzaam 
in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Sliedrecht. 
U kunt hen bereiken op 0184 420 539  (buiten 
kantooruren bij crisis/spoed bereikbaar via 
0900 8440) of per mail cjg.sliedrecht@rivas.nl 

mailto:cjg.sliedrecht@rivas.nl


Vertrouwenspersoon sportverenigingen Sliedrecht 
 
Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij1 ook…….toch gebeurt het 
wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt. De sportverenigingen van Sliedrecht 
willen veilige verenigingen zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier 
hun sport beleven.  

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen de 
Sliedrechtse Sportverenigingen. De sportverenigingen doen hun best 'ongewenst gedrag' zo 
veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren.  
Een van de stappen, die de verenigingen zetten, is het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd 
wordt met ongewenst gedrag. 

Wat is ongewenst gedrag? 

Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan: 

‐ (Cyber) pesten en treiteren; 
‐ Roddelen en negeren; 
‐ Discriminatie; 
‐ Agressie en geweld; 
‐ Machtsmisbruik; 
‐ Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, 

aanranding). 
 

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of 
chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander 
het als pesten ervaart.  
Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”.  
Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren. 
 
Wat doe je bij ongewenst gedrag? 
 
In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont.  Of als dat 
lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. 
Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, 
kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.  

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die? 

Er zijn twee vertrouwenpersonen benoemd. De vertrouwenspersoon voor Sliedrecht zijn 
Denise Stasse en Maria Maris. Zij zijn beiden werkzaam in het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Sliedrecht. 

U kunt hen als volgt bereiken: 

T  0184 420539  (eventueel na doorschakeling ook buiten kantooruren bereikbaar) 

E cjg.sliedrecht@rivas.nl 

  

                                                            
1 Daar waar ‘jij‐jouw’ staat kan ook u‐uw gelezen worden. De vertrouwenspersoon is er voor alle leeftijden. 



Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten? 

De vertrouwenspersoon: 

 luistert naar je verhaal; 
 biedt de eerste ondersteuning; 
 maakt een inschatting van de ernst van de situatie; 
 geeft advies over de te nemen stappen; 
 begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing; 
 ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, 

mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie; 

De vertrouwenspersoon handelt alleen op alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op 
verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw 
toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is 
verplicht tot geheimhouding2. 
 
  

                                                            
2 Zie bijlage I 



Bijlage I 
 
Bij het ontbreken van toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te 
verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot 
geheimhouding indien voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen. 
2. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van 

de geheimhouding. 
3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op 

te lossen. 
4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen 

of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren. 
5. De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de 

geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal 
voorkomen of beperken. 

6. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon haar 
redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij 
bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken. 

7. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen 
de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen. 
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