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GEDRAGSREGELS

Bestuursbesluit nr 20200701.002 - Gedragsregels 
Versie datum: 01-07-2020

Bij de oprichting op 01-07-2020 heeft het bestuur van SV Dunas de onderstaande gedragsregels 
vastgesteld:

Wanneer in deze tekst wordt gesproken over 'begeleiders', valt daaronder een ieder die, op welke manier 
dan ook, zich bezig houdt met het begeleiden van één of meerdere sporters, zoals bijvoorbeeld trainers en 
coaches, maar ook begeleiders bij één van de activiteiten, al dan niet eenmalig of langdurig.
In andere gevallen welke hieronder niet genoemd worden, is uitgegaan van de geldende normen en 
waarden en/of wettelijke regels. Er is gekozen voor een mannelijke (hij-)vorm, maar dit geldt logischerwijs 
ook voor de vrouwelijke begeleidsters/sportsters.

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider zal de sporter niet benaderen op een wijze, die de sporter in zijn waardigheid aantast.
3. De begeleider zal zich niet afzonderen voor het voeren van een "één-op-één" gesprek.
4. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de 

sportbeoefening.
5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover 

de sporter.
6. De begeleider pleegt geen seksuele handelingen en heeft geen seksuele relatie met een jeugdige 

sporter tot achttien jaar. Dit wordt beschouwd als seksueel misbruik.
7. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider 

deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
8. De begeleider onthoudt zich ten opzichte van de sporter van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via 

welk communicatiemiddel dan ook.
9. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen (bijvoorbeeld kamp) gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte, waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld 
de kleedkamer, hotelkamer en/of andere slaapkamer.

10. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen 
schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider 
verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 
uitoefenen.

11. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties 
te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die 
niet in verhouding tot de gebruikelijke afgesproken honorering staan.

12. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is 
betrokken. De begeleider onderneemt de daartoe noodzakelijke acties als hij gedrag signaleert dat niet 
in overeenstemming is met deze gedragsregels. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) 
voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Er 
wordt uitgegaan van de geldende normen en waarden en/of de wettelijke regels.

Uit ervaring weten we dat bij sportieve activiteiten lichamelijk contact onvermijdelijk is. Niet alleen tijdens 
het beoefenen van de sport en de training, maar ook daar omheen is er daardoor sprake van een 
bepaalde intimiteit, bijvoorbeeld stoeien of tegen elkaar aanzitten. Bij verschillende Dunas activiteiten 
wordt intensief omgegaan met minderjarigen. De grenzen in de omgang met minderjarigen verschillen per
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situatie, maar mogen nooit de gestelde normen binnen de geldende gedragsregels voor begeleiders in de 
sport overschrijden.

De onderstaande regels zijn een aanvulling op deze gedragsregels en dienen als handvat bij de 
begeleiding van kinderen tijdens speciale evenementen waarin de kinderen onder de hoede 
van begeleiders van Dunas vallen.

1. De veiligheid van de kinderen heeft de hoogste prioriteit. Iedere begeleider zal zorg dragen voor de 
veiligheid van de kinderen en zal zo handelen dat de veiligheid zo goed als redelijkerwijs mogelijk is 
gewaarborgd wordt.

2. Elk kind wordt gelijk en met respect behandeld. Niemand wordt voorgetrokken of gediscrimineerd.
3. De begeleider treedt actief op tegen kwetsende, beledigende of discriminerende opmerkingen en 

gedrag van andere begeleiders of kinderen.
4. De begeleider houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoefte van elk 

kind (fysiek, emotioneel, intellectueel en sociaal). Hier wordt nooit neerbuigend, onverschillig of 
overdreven bewonderend op gereageerd.

5. Iedere begeleider heeft de verantwoordelijkheid om voor de normen en waarden van een kind op te 
komen als deze zich in een afhankelijke of kwetsbare positie bevindt en dit zelf niet kan.

6. Begeleiders en kinderen mogen elkaar niet confronteren met (digitale) beelden of schriftelijk materiaal 
dat kwetsend, beledigend, discriminerend of seksueel getint is.

7. Geen enkele begeleider mag seksuele, of anderszins ongepaste toespelingen naar wie dan ook maken 
in het bijzijn van de kinderen.

8. De begeleider zorgt ervoor niet onnodig en/of langdurig tijd te spenderen met een kind alleen.
9. De begeleider zorgt voor voldoende privacy bij de was en/of slaapgelegenheid.
10. Begeleiders en kinderen zullen op gescheiden kamers slapen. Indien dit niet mogelijk is, zullen 

begeleiders op gepaste afstand van de kinderen liggen. In alle gevallen zal de begeleider de fysieke 
ruimte van ieder kind respecteren.

11. Het gebruik van drugs, sterke drank en andere stimulerende middelen tijdens activiteiten is voor 
begeleiders en kinderen verboden.

12. Geen enkele begeleider mag alcohol nuttigen in het bijzijn van de kinderen.
13. Roken in de directe nabijheid van kinderen is niet toegestaan.
14. Iedere begeleider gaat met respect om met de materialen, de accommodatie en omgeving waarin de 

activiteit wordt georganiseerd. Zij stimuleren de kinderen om hetzelfde te doen.
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