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GEDRAGSCODE
Algemeen
Deze gedragscode is van toepassing op alle leden, vrijwilligers en toeschouwers van
Proteus. Iedereen wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en
verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode
te kennen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.
Doel
Proteus is een vereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in
verenigingsverband de zwemsport wil bedrijven. Proteus beoogt met het opstellen
van deze gedragscode en onderliggende regels dat iedereen zich als een waardig lid
van de vereniging gedraagt. Beschreven staat welk gedrag en welke houding de
verenging van de leden, vrijwilligers, ouders van de (jeugd)leden en toeschouwers
verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Daarnaast hoopt Proteus een sfeer te
creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.
Uitgangspunten
Hieronder volgen een aantal uitgangspunten, die de vereniging graag wil uitdragen:
• We sporten met elkaar; sporten doe je samen, ook met de tegenstander.
• Als iemand zich onsportief gedraagt, betekent dit niet dat de ander zich ook
onsportief mag gedragen.
• We spreken elkaar aan op onsportief gedrag.
• Iedereen maakt fouten, dit geldt ook voor de wedstrijdfunctionaris of
scheidsrechter.
• Een winnaar is iemand die ook goed kan verliezen.
• Sport is er voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers.
• Bij een team is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
Communicatie
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende, het praten over
gedragsregels en het handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de
gedragscode gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. De gedragscode
staat op de website, wordt tweemaal per jaar verspreid in de nieuwsbrief en nieuwe
leden en vrijwilligers worden op de gedragscode geattendeerd. Wijs elkaar op de
gedragsregels en spreek elkaar aan bij ongewenst gedrag: samen zijn wij Proteus.
Negatief gedrag van één persoon kan de gehele vereniging in diskrediet brengen.
Naleving
Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaan
we er vanuit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de
gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding zal de trainer, de polo- of zwemcommissie passende maatregelen
nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Bij het opleggen van sancties worden
de omstandigheden en de leeftijd van de overtreder in acht genomen. Elke
strafmaatregel - zoals een berisping, schorsing of naar huis sturen - wordt door de
trainer, de zwem- of polocommissie gemotiveerd en zo spoedig mogelijk
afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur van Proteus ingelicht en zal de
te nemen strafmaatregel in overleg met hen worden genomen. Het bestuur behoudt
zich het recht voor om eventueel naast sancties opgelegd door de KNZB nog extra
strafmaatregelen te treffen.
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Regels/afspraken
• Leden, vrijwilligers en toeschouwers van Proteus tonen in woord en
gedrag respect voor andere leden, tegenstanders en vrijwilligers.
Discriminatie, geweld, (seksuele)intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren,
pesten, kwetsen of irriteren wordt niet geaccepteerd.
• Leden, vrijwilligers en toeschouwers van Proteus zijn verplicht (vermoedens van)
grensoverschrijdend gedrag te melden. De stappen die zij doorlopen staan
vermeld in het meldprotocol van de vereniging.
• Leden, vrijwilligers en toeschouwers van Proteus accepteren het gezag van de
wedstrijdofficial, scheidsrechter en andere officials. Zij waarderen zijn of haar rol
en gaan tijdens de wedstrijd niet met hem of haar in discussie, ook al zijn zij het
niet eens met beslissingen. Onduidelijkheden worden indien nodig na de wedstrijd
besproken met de trainer, coach, teamgenoten, wedstrijdofficial of scheidsrechter.
• Leden, vrijwilligers en toeschouwers van Proteus volgen tijdens activiteiten van
Proteus instructies op van trainers en/of begeleiders.
• Leden van Proteus houden zich tijdens de wedstrijd aan de afgesproken
(spel)regels.
• Leden, vrijwilligers en toeschouwers van Proteus gaan zuinig om met het
materiaal van de vereniging, het zwembad en andere verenigingen. Bij vernieling
worden de kosten verhaald op de dader.
• Toeschouwers van Proteus moedigen positief aan en geven de trainer en/of
coach voldoende ruimte om zijn of haar zwemmer(s) of team te coachen.
• Rondom de wedstrijden draagt de sporter de kleding van de sponsor. Bij het
kwijtraken van de kleding draagt de sporter de consequenties hiervoor.
• Boetes en/of proceskosten voortvloeiend uit tuchtzaken worden verhaald op de
gedaagde.
• Het in bezit hebben en/of gebruiken van wapens of drugs is tijdens activiteiten van
Proteus ten strengste verboden.
• Alcohol wordt niet geschonken aan leden <18jaar. Het gebruik van alcohol is
langs de badrand niet toegestaan.
Voor trainers en begeleiders geldt tevens:
• Trainers en begeleiders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, zowel binnen
als buiten de vereniging. Een trainer of begeleider toont inzet, coacht positief,
geeft sporters gelijke kansen en gebruikt gepast taalgebruik.
• Een trainer of begeleider houdt gepaste afstand tot de sporter. Een jeugdtrainer of
begeleider probeert te voorkomen dat hij of zij met slechts één jeugdige in een
ruimte, bijvoorbeeld de kleedkamer, verblijft.
• Een trainer of begeleider corrigeert sporters wanneer zij fysiek of verbaal
ongepast gedrag laten zien. Aanhoudend grensoverschrijdend gedrag wordt door
de trainer of begeleider aan de zwem- of polocommissie gerapporteerd, daarnaast
worden de ouders door de trainer, begeleider of commissie ingelicht.

