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Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om dit mogelijk te maken 
onderschrijft de vereniging de onderstaande gedragsregels, is er een vertrouwenspersoon 
aangesteld en dient iedere begeleider of trainer een bewijs van goed gedrag te kunnen 
overhandigen. 
Iedereen belooft zich aan deze gedragscode te houden. Respect voor elkaar, gezondheid, 
sportiviteit, gelijkwaardigheid en duidelijkheid zijn kernbegrippen waar het omgaat in deze 
gedragscode. 
Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal regels opgesteld voor zowel bestuurders, trainers, 
spelers (de leden), coaches, ouders en begeleiders. Dit reglement is door het bestuur van 
Delta-Impuls vastgesteld en aangenomen op 31 oktober 2018 en treedt per deze datum in 
werking. 

Gedragscode voor het bestuur 
1. Het clubbestuur creëert een goede regelgeving.
2. Het clubbestuur heeft zorg voor een veilig sportklimaat voor haar leden.
3. Het clubbestuur nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering.
4. Van de minderjarige spelers worden de ouders uitgenodigd, zodat alle betrokkenen

een kans hebben om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn.
5. Het clubbestuur geeft tijdens vergaderingen iedereen een gelijke kans om zijn/haar

mening te uiten en neemt iedereen serieus.
6. Het clubbestuur corrigeert alle spelers, ouders, trainers, begeleiders en coaches

wanneer zij ongeoorloofd gedrag vertonen.
7. Het clubbestuur beloont spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders, die

constant sportief gedrag laten zien.

Gedragscode voor de trainer 
1. De trainer houdt zich aan de gedragsregels zoals vastgesteld door de NOC*NSF.
2. De trainer corrigeert alle spelers, ouders, trainers, begeleiders en coaches wanneer

zij ongeoorloofd gedrag vertonen.
3. De trainer beloont spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders, die constant

sportief gedrag laten zien.

Gedragscode voor de spelers 
1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak.
3. Op dagen dat er jeugdwedstrijden zijn of andere jeugdevenementen wordt er geen

alcohol geschonken/genuttigd in of buiten de kantine.
4. Het is niet toegestaan binnen het gehele clubgebouw te roken.
5. Drugs zijn uit den boze.
6. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
7. Zowel in als buiten de zaal vloek je niet.
8. Je beledigt niemand.
9. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken.
10. Wanneer er iets ontoelaatbaar gebeurt meldt dit dan bij iemand van het bestuur,

trainer of de vertrouwenspersoon.
11. Je hebt respect voor de tegenstander.
12. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
13. Je vernedert niemand in woord en gebaar.
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14. Je respecteert en accepteert het gezag van de scheidsrechter.
15. Je respecteert en accepteert de wedstrijdleiding en het bestuur.
16. Blijf van andermans spullen af wanneer je hier geen toestemming voor hebt.
17. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
18. Je houdt de kleedkamers netjes.
19. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
20. Wanneer je eens een keer verhinderd bent, dan meld je je tijdig af.
21. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
22. Na de training of competitie help je mee de zaal opruimen.

Gedragscode voor de ouders/begeleiders 
1. Ouders en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook naar te

gedragen, zowel tijdens trainingen als wedstrijden.
2. Zij tonen waardering bij gewenst gedrag tijdens wedstrijden en toernooien.
3. Zij corrigeren ongeoorloofd gedrag van spelers bij de begeleiding van wedstrijden en

toernooien en nemen maatregelen bij ongewenst gedrag.
4. Zij ontvangen de tegenpartij zoals u zelf ook ontvangen zou willen worden.
5. Zij nemen afscheid van de gasten.
6. Zij zorgen dat alle formaliteiten voor en na de wedstrijd geregeld worden.

Sancties. 
Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten of huishoudelijk reglement bevoegd tot 
strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet 
voldoen aan de verplichtingen. 

Sancties kunnen bestaan uit: 

1. Berisping;
2. Uitsluiting van wedstrijden;
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
4. Royement.
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