
Gedrag en Ethische codes voor de ouders 
competitiezwemmers HZA 
 
Verantwoordelijkheden 
 
• Van de ouders wordt verwacht dat de administratie met de club in orde is.  Dit omvat het tijdig betalen 

van de clubbijdrage en/of bijkomende kosten en het up-to-date houden van contactgegvens. Bij het 
niet tijdig betalen van de bijdragen, kan de zwemmer (tijdelijk) uitgesloten worden van de trainingen 
tot alle bijdragen betaald zijn.  

• Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op de juiste wijze (zwemkledij/sportkledij )  naar de 
training gaat.  

• Ouders brengen hun kinderen op tijd naar de club voor de training. Zowel voor het kind, de trainer als 
de medezwemmers in de groep is te laat komen heel vervelend, omdat dat het trainingsgebeuren 
verstoort.    

• Ouders brengen kinderen op het afgesproken uur naar de wedstrijd. Wanneer een kind niet op tijd is, 
is het mogelijk dat het niet meer toegelaten wordt tot de wedstrijd en kan de club hier niet voor 
verantwoordelijk gesteld worden.  

• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om  hun kind (-18 j) bij te staan tot de les/training begint 
en daarna. Ouders van nieuwe zwemmers stellen zich voor aan de trainer zodat die weet wie de 
verantwoordelijke is voor ophaling, of voor de nodige communicatie. Als club zorgen bij het begin van 
elk seizoen voor een informatie-vergadering waar de trainers worden voorgesteld. 

• Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders, behoudens toelating van de trainer, 
op geen enkel moment het zwembad betreden tijdens trainingen en wedstrijden. 

• Ouders staan in om trainers en /of bestuursleden op de hoogte te stellen van medische gegevens van 
het kind zoals blessures, medicatiegebruik, beperkingen. Bij medicatiegebruik dienen de ouders er 
mee aan te denken het ‘ attest voor medische noodzaak’ bij te hebben bij wedstrijden.   

• Ouders houden zich aan de regels tijdens wedstrijden: ze zijn niet aanwezig in de rustruimte, de 
oproepkamer of aan de zwembadrand, tenzij uit hoofde van official, trainer of afgevaardigde.  

• Ouders (derden) kunnen geschorst (definitief uitgesloten) worden, indien ze zich ongepast gedragen 
en de vastgelegde tuchtprocedure wordt toegepast met aanwending van de ‘gedragscodes van de 
Vlaamse Zwemfederatie’. 

 
Respect 
 
• Zie er als ouders op toe dat uw kind gezond is om aan de zwemles deel te nemen. Bij ziekte of blessure 

heeft de trainer het recht het kind niet te laten deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.   
• Stimuleer sportiviteit en respect ten aanzien van andere zwemmers, trainers. Moedig anderen te allen 

tijde aan. Draag zorg voor het te gebruiken materiaal.  
• De plezierbeleving van het kind staat centraal, dring jouw verwachtingen niet op. 
• Stimuleer een gezonde en evenwichtige levensstijl bij uw kind. Zorg voor gezonde voeding, een goed 

slaappatroon en een gezond evenwicht tussen sport en studie.    
• Bij problemen tussen trainer en kind, is de trainer het eerste aanspreekpunt. De communicatie gebeurt 

in eerste instantie face-to-face, telefonisch of via mail. Lukt het niet om het probleem opgelost te 



krijgen, dan kan steeds het Aanspreekpunt Integriteit (API) binnen de club aangesproken worden als 
tussenpersoon. Blijven de problemen aanhouden, dan zoeken we iemand van buiten de club om te 
mediëren. Indien er ook dan geen oplossing mogelijk is, eindigt de samenwerking.  

• Ouders gaan respectvol om met trainers: er is vertrouwen in de trainer en zijn aanpak.   
• Vermijd als ouder het gebruik van grove, beledigende taal of geweld ten opzichte van andere 

zwemmers, ouders, officials op wedstrijd of bestuursleden 
• Moedig je kind aan de afspraken en regels (gedragscode) van de sport te volgen. 

 
 

 
 
 
 
 

Handtekening Ouders: 
 
 
 
 
 
(naam Kind)                                         (datum) 
(gelieve uw handteking te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: “gelezen en 
goedgekeurd”) 

 


