
 
 
 
 
 

Gedragscode Handbalclub Evergem 
 
Bestuurders: 

 
 Ik informeer mijn leden over het beleid en huishoudelijk reglement dat binnen de 

club gevolgd wordt. 
 Ik zorg ervoor dat mijn leden kunnen sporten in een veilige omgeving. 
 Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere 

kenmerken. 
 Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de 

leden. 
 Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, 

ouders, coaches, scheidsrechters en andere doelgroepen. 
 Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en 

verwijs indien nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisaties. 
 Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenstaande regels. 
 Ik controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen worden 

nageleefd. 
 
Trainers: 

 
 Ik heb kennis van het huishoudelijk reglement van de club. 
 Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, spelers en ouders. 
 Ik heb respect voor het materiaal van de club. 
 Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere 

kenmerken. 
 Ik zorg ervoor dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving. 
 Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de 

leden. 
 Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, 

ouders, coaches, scheidsrechters en ieder ander. 
 Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag. 
 Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en 

verwijs indien nodig verder naar de vertrouwenspersoon of hulporganisaties. 
 Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenstaande regels. 
 Ik controleer of de gedragscodes door de spelers nageleefd worden. 

 
Spelers: 

 Ik heb kennis van het huishoudelijk reglement van de club. 
 Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, trainer en/of teamgenoten. 



 
 
 
 
 

 Ik heb respect voor het materiaal van de club. 
 Ik laat de sportzaal en kleedkamers telkens schoon achter. 
 Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere 

kenmerken. 
 Ik toon respect en onthoud mij van beledigende commentaar ten opzichte van 

tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, coaches, toeschouwers en ieder 
ander. 

 Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag. 
 Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 

grensoverschrijdend gedrag. 
 
Ouders: 

 
 Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur, trainer, ouders of 

anderen. 
 Ik supporter positief voor mijn kind en de rest van het team 
 Ik gebruik geen agressieve taal. 
 Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere 

kenmerken. 
 Ik onthoud mij van beledigende commentaar op het team, de tegenstander, de 

coaches, de scheidsrechters, de toeschouwers en ieder ander. 
 Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag. 
 Ik weet dat ik terecht kan bij de vertrouwenspersoon voor het melden van 

grensoverschrijdend gedrag. 
 
Officials: 

 Ik ben vertegenwoordiger van de federaties en draag mijn officieel 
scheidsrechterstenue op de wedstrijden die ik begeleid. 

 Ik zorg voor een veilige omgeving voor de sporters. 
 Ik ben neutraal bij het leiden van een wedstrijd. 
 Ik zorg voor een goede samenwerking met mijn medescheidsrechters. 
 Ik ga na of de regels van het spel door de betrokkenen nageleefd worden en 

sanctioneer waar nodig. 
 Ik toon respect en onthoud mij van beledigende commentaar ten opzichte van 

spelers, medescheidsrechters, coaches, toeschouwers en ieder ander. 
 Ik onthoud mij van overschrijdend gedrag. 
 Ik doe melding indien ik een vermoeden van matchfixing heb. 

 


