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21. KNAF Gedragsregels 
 

Gedragsregels voor officials, sporters en begeleiders 
 

De sporter: 
 
IS OPEN: Wanneer je wordt gevraagd iets te doen wat tegen je eigen 
gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het be- 
stuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwens- 
punt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. 

 
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheids- 
rechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik 
en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of 
zij zich vrij kan bewegen. 

 
RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar 
instructies en houd je aan de regels. 

 
GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders 
eigendommen, laat de wedstrijdomgeving netjes achter. Ruim de materia- 
len op. Gooi afval in de afvalbakken. 

 
BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, 
niemand tegen zijn of haar wil aan. 

 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze 
gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. 

 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discrimi- 
nerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit 
niemand buiten en wees tolerant. 

 
DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levens- 
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, 
culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

 
IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek ge- 
weld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, 
competitie of record. 

 

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen 
van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van 
de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het 
vertrouwenspunt sport. 
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit 
vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het 
geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrou- 
wenspunt sport. 

 

De begeleider: 
 

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een 
of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een 
tuchtprocedure met tucht- rechtelijke sancties volgen 
vanuit de sportbond. 

 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbin- 
nen de sporter zich veilig voelt. 

 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wij- 
ze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven 
van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde 
doel. 

 
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of 
seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de 
jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat 
de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting 
als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval 
zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en 
borsten. 

 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gere- 
serveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin 
de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

 
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar be- kend 
of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de 
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, 
opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

 
9. 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 hono- 
rering staan. 

 
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden na- 
geleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag 
signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de be- 
treffende persoon daarop aanspreken. 

 
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het 
binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te 
handelen.
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