
VISIE
HKC staat voor een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt en 
zich met plezier op een sportie-
ve manier kan ontwikkelen. We 
hebben een open cultuur wat 
betekent dat we elkaar durven 
aan te spreken als iemand zich op 
een grensoverschrijdende manier 
gedraagt. Binnen onze vereniging 
is geen plek voor grensover-
schrijdend gedrag. En als er toch 
iets misgaat, weten we hoe te 
handelen.

VERTROUWENS-
CONTACTPERSOON
Als HKC-leden, ouders, 
begeleiders, supporters 
klachten hebben die zij alleen in 
een vertrouwelijke sfeer willen 
kunnen aankaarten, dan kan 
contact worden opgenomen met 
de vertrouwenscontactpersoon 
van HKC of via andere 
meldmogelijkheden.

Voor een veilig 
sportklimaat!GEDRAGSCODE

   ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING 
       Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
       gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de 
       veiligheidsnormen, en -eisen. 

   KEN EN HANDEL NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN
       Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én 
       pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over 
       te weten te komen.

   WEES ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN 
       VAN ERVARING EN FUNCTIES
       Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling.

   WEES BEWUST VAN JE POSITIE EN MISBRUIK DEZE 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 
       seksueel misbruik. 

   RESPECTEER HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER 
       Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de spor-
       ters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

   TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN.
       Voorkom discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerk-
       ingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

TRAINERS/COACHES EN BEGELEIDERS

Deze INFOGRAPHIC is een samenvatting van een onderdeel van het beleid VEILIG SPORTKLIMAAT dat is opgesteld door het bestuur van HKC. U/jij kunt de uitgebreide versie nalezen via onze website.

   WEES EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN
       Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende, 
       en/of beledigende opmerkingen.

   NEEM OF BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN
       OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN OF TE LATEN 
       WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT
       Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld 
       dit dan aan het bestuur.

   WEES OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN
       Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen 
       door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon 
       en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

   ZIE TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN
       Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, 
       deze gedragscode en andere normen.

   DRINK TIJDENS HET COACHEN GEEN ALCOHOL
       Tijdens het trainen/coachen wordt geen alcohol gedronken. Maak
       afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken. 

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een 
of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure 
met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Gedragscodes 
die sportbonden, NOC*NSF, Ministerie VWS en experts opstelden vanuit 
het programma Sport & Integriteit.
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