
 

 

GEDRAGSCODES 

 

 
Binnen de zwemclub dragen we  Gezond en Ethisch verantwoord sporten hoog in het 
vaandel. 
Hieronder vind je - aanvullend aan het Huishoudelijk reglement - gedragscodes voor sporters, 
trainers, ouders en bestuursleden. 
Mochten er zich toch problemen voordoen met betrekking tot het onderstaande kan je 
steeds contact opnemen met  Kim Oerlemans (API (aanspreekpersoon Integriteit) van de 
zwemclub): api@hzarduas.be 
 
EVS gedragscode sporter 
- Respecteer iedereen 
- Wees sportief 
- Doe je best bij de opgelegde oefeningen door de trainer 
- Aanvaard de beslissingen van de officials bij wedstrijden. 
- Stiptheid op trainingen en wedstrijden zijn belangrijk 
- Teamspirit en sportief gedrag bevorderen het clubgebeuren 
- Draag zorg voor het clubmateriaal 
- Hou de zwemaccommodatie en de kleedkamer netjes en breng geen beschadigingen aan 

EVS gedragscode trainers 
- Trainers moeten een voorbeeld zijn voor de sporters 
- Trainers stellen trainingsprogramma's op die haalbaar zijn voor ieder individu in functie van 
leeftijd, fysieke toestand ... en waken er over om oefeningen op te leggen die kwetsuurvrij 
sporten mogelijk maakt. 
- Behandel iedereen gelijkwaardig 
- Respecteer de beslissingen van de officials 
- Geef trainingen die aangepast zijn aan ieder individu 
- Wees redelijk in je sportieve eisen in functie van het kunnen van de sporter/ studie 
- Respecteer de privacy 
- Hou rekening met de lichamelijke en psychische integriteit 
- Spreek altijd op ooghoogte van het kind. 
- Draag zorg voor het materiaal. 
- Laat de accommodatie netjes achter. 

  



 

EVS gedragscode ouders 
- Toon respect voor je eigen kind en gedraag je sportief tegen de tegenstanders 
- Toon belangstelling voor de sport van je kind 
- Respecteer de trainers, de bestuursleden en officials 
- Wees indachtig dat je geen trainer bent.  Laat dit over aan bevoegden. 

EVS gedragscode Bestuursleden 
- Respect tonen voor iedereen: jong, oud, autochtoon, allochtoon … 
- Bestuursmensen kijken nauwlettend toe op de haalbaarheid van de opgestelde 
trainingsprogramma om kwetsuren van de sporters te beperken 
- Zorg steeds voor hygiënische en veilige situaties 
- Behandel iedereen gelijkwaardig 
- Respecteer de privacy 
- Hou rekening met de lichamelijke en psychische integriteit 
 


