ALGEMENE GEDRAGSCODE SVI VOLLEYBAL
SVI Volleybal hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden.
SVI Volleybal staat voor sportiviteit en respect.
Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt.
Spreek elkaar aan op het naleven van onderstaande regels. Of meldt het bij de trainers,
coaches of begeleiders.
Ben je het ergens niet mee eens? Of zit je met een probleem dat je niet bij een coach of
trainer kwijt wil of kwijt kan?
Blijf er dan niet mee zitten maar bespreek het met
 je contactpersoon binnen de TC.
 Als het vertrouwelijk is, kan je ook contact opnemen met één van de twee VCP’s
(VertrouwensContactPersoon) bij SVI.
Zó kunnen we daar vast iets aan doen.
Sporters
1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel volgens de officiële spelregels.
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier. Beïnvloed
de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal, agressieve gebaren en woorden of
geweld.
5. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
6. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
7. Behandel de tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden
tegen de tegenstander.
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief, onplezierig of ongewenst gedrag. Doe niet
mee aan pesten, gebruik geen geweld en vertoon geen agressief gedrag.
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken,
bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo
vanzelfsprekend.
12. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen SVI
13. Houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
14. Val de ander niet lastig, ook niet via sociale media (of via welk communicatiemiddel
dan ook, zie trainers/coaches punt 18)
15. Maak geen ongewenste seksueel getinte opmerkingen
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16. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
17. Negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de
activiteiten van SVI.
18. Kom niet ongewenst te dichtbij andere personen en raak de ander niet tegen zijn of
haar wil aan.
Ouders en verzorgers
1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het
resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
4. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan
een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het
kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of
een wedstrijd heeft verloren.
5. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel
van beide teams.
6. Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet in het openbaar af en trek
nooit hun integriteit in twijfel.
7. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten
door de jeugd te voorkomen.
8. Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze
vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Trainers en coaches/begeleiders
1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme
van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
2. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de spelregels.
3. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag
onttrekken.
4. Deel daar waar mogelijk de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke
gesteldheid.
5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts
een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een
wedstrijd verliezen.
7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de
wedstrijd.
8. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en
woorden.
9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de
beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
10. Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren.
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11. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling
van kinderen.
13. Zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
14. Voorkom dat je de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van
de sporter doordringt dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
15. Voorkom elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de
sporter.
16. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een meerderjarige begeleider en
een jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
17. Raak de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Doorgaans is dit
het geval bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
18. Voorkom (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan
ook.
19. Wees gereserveerd tijdens training(stages), wedstrijden en reizen en ga met respect
om met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
20. Geef geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling aan de sporter
tegenprestaties te vragen.
21. Aanvaard geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
22. Zie er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het team
betrokken is. Indien je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal je de daartoe noodzakelijke actie(s) moeten ondernemen.

Scheidsrechters
1. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u
fluit.
2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten.
3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
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