
Gedragscode Volleybalvereniging Van Slag
Bij V.V. Van Slag zijn we dol op sporten en gezelligheid. Om de goede sfeer te
waarborgen is het erg belangrijk dat iedereen op een goede manier met elkaar
omgaat, zowel binnen als buiten het veld. Fysieke én sociale veiligheid zijn van
belang. Een veilige omgeving creëren voor onze leden gaat dus zeker niet alleen over
het wedstrijd- of trainingsterrein; we willen dat onze leden zich écht overal goed
kunnen voelen. Hieronder vallen de faciliteiten van Sportcentrum Olympos, inclusief
het Sportcafé, verenigingsactiviteiten van Van Slag en andere vanuit Van Slag
georganiseerde bijeenkomsten.

Hiervoor heeft V.V. Van Slag een gedragscode opgesteld die voor het grootste deel
gebaseerd is op de gedragscode voor sporters van Centrum Veilige Sport Nederland.

De Van Slagger:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en
waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur of een van de vertrouwenspersonen.
Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook
wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit aan het bestuur.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je
teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, 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.

Houdt zich aan de regels en respecteert afspraken. Lees de reglementen, de huisregels,
de gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. Kom op tijd, meld je
(tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar
wil aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of
intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere
kenmerken.



Is eerlijk en sportief. Speel niet vals en gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Doe niet
mee aan het fixen van een wedstrijd of competitie.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat
de sportzaal en de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval, zoals
plastic drinkflesjes, in de afvalbakken.

Meld overtredingen van deze gedragscode bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
Dit kan ook vertrouwelijk.


