Positief sportklimaat
Limes streeft naar een positief sportklimaat voor jong en oud, waarin plezier en prestatie
hand in hand gaan en waarin ieder individu zich veilig en geborgen voelt en zichzelf kan zijn.
Daar horen de volgende omgangs- en gedragsregels bij. Met deze regels wil Limes gewenst
gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken.
Houd je aan deze regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle
andere afspraken, en houd je daar ook aan.
Algemene omgangsregels Limes:
●

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen Limes.

●

Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.

●

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

●

Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten
van Limes.

●

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

●

Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

●

Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.

●

Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden
tegen mijn tegenstander.

●

Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen
de arbitrage.

Limes gedragscode:
●

Gebruik sociale media alleen om kennis en andere belangrijke informatie over de sport
te delen. Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen
en gebeurtenissen. Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten.

●

Wees open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en
waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur of de vertrouwenspersonen. Voor
vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook
wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

●

Respecteer afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je
aan de regels.

●

Ga netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat
de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

●

Wees je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruik je
positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te
oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen
en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met
minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over grensoverschrijdend gedrag en
misbruik.

●

Wees alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel
niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of
contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

●

Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon
van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij
het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je
gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken
dan wat je kunt doen.

●

De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te
beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van grensoverschrijdend
gedrag.

●

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

●

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen
die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s)
ondernemen.
###

