“Gedragscode LHV”
Inleiding:
Voor u ligt de gedragscode van de Leusder Handbal Vereniging (LHV).
We hebben de ongeschreven regels binnen de vereniging vastgelegd om aan alle
betrokkenen van de vereniging duidelijk te maken welke normen (en regels) er gelden
bij LHV. Zo is voor iedereen duidelijk welk gedrag gewenst en ongewenst is.
We hebben algemeen geldende gedragsregels omschreven, alsook regels die specifiek
zijn uitgewerkt naar bepaalde functies en rollen zoals die binnen LHV bestaan.
Nieuwkomers, maar ook leden die al jaren bij de vereniging zijn, moeten van deze
gedragscode op de hoogte gesteld worden, zodat ze hiernaar verwezen kunnen worden
en elkaar kunnen aanspreken op (on)gewenst gedrag.
Voor deze gedragscode hebben we gebruik gemaakt van notities, opgesteld door het
NOC*NSF (“Preventie van seksuele intimidatie in de sport” en “Sport en respect”).
Bestaande beleidsstukken en omschreven taken/functie’s en procedures zoals we die
hanteren binnen de vereniging zijn geraadpleegd voor een optimale aansluiting en
intergratie. Hierbij valt te denken aan het “Verenigingsbeleid LHV” en meer specifiek:
“Technisch beleid LHV”, “Kanjerbeleid LHV”, de taak/functie omschrijving van de
“Vertrouwenscontactpersoon LHV” en de “Klachtenregeling LHV”.
De gedragscode is beschikbaar via de website van LHV. Ook zal er aandacht zijn voor
de “Gedragscode LHV” bij trainer-, coach- en ouderavonden.
Al met al is gedragscode ontwikkeld door en voor LHV-ers en betrokkenen.
De gedragscode zal door leden en betrokkenen zelf bewaakt en toegepast moeten
worden. We hebben hierin een eerste aanzet willen geven door normen (en regels) vast
te stellen.
Januari 2006
Bianca Timmerman
Wim Groenevelt
Corina Jantzen
Als aanvulling hierop zal LHV met ingang seizoen 2009/2010 voor de jongste jeugd ( t/m
C) gebruik gaan maken van de methodiek “Kanjers in de sport “. De methode werkt met
zgn. kanjerafspraken en die zijn niet zomaar gekozen. Ze zijn allemaal gerelateerd aan
het ongewenste gedrag wat bepaalde typen kinderen kunnen laten zien. Voor een meer
specifieke uitleg van de methodiek verwijs ik u naar het “Kanjerbeleid LHV”.
September 2009
Wilfred van den Heuvel
Update huisstijl en verwijzingen
Aanpassing 2.5 samenvoeging b en c en nuance-aanpassing (i.o.m. Bianca en Corina)
Bestuur Mei 2012
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1. Algemene gedragscodes.
De volgende gedragscodes gelden voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij LHV.
a. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Op alle betrokkenen zal een beroep
gedaan kunnen worden om naar vermogen een bijdrage te leveren.
b. Voor iedereen gelden de richtlijnen uit het “Technisch beleid LHV”.
c. Zorg dat je gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen. Fairplay staat bij
LHV hoog in het vaandel.
d. Hou je aan de specifieke gedragcodes en (Kanjer)afspraken.
e. Geef ieder, betrokken bij de vereniging, bij onsportief gedrag op gepaste wijze
feedback om daarmee in de toekomst herhaling te voorkomen.
f. Gedraag je als sporter, ouder/verzorger, trainer/coach/teambegeleider, bestuurder,
scheidsrechter/spelleider en toeschouwer op je best. Vermijd gebruik van grove taal en
het beledigen of belagen van spelers, trainers/coaches/teambegeleiders,
scheidsrechters/spelleiders en andere toeschouwers, zowel voor, tijdens, als na de
wedstrijd.
g. Ieder die tijdens verenigingsactiviteiten jeugd tot 18 jaar begeleidt, moet zich bewust
zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden en hier ook naar handelen.
2. Specifieke gedragscodes.
De volgende gedragscodes gelden voor bepaalde doelgroepen. Hiermee heeft elke
groep eigen verantwoordelijkheden en kan daar ook op worden aangesproken.
2.1. Sporters
a. De sporter conformeert zich aan de beslissingen van de scheidsrechter. Het is niet
afhankelijk van de scheidsrechter of een speler zich aan de regels houdt.
b. Geef medesporters bij onsportief gedrag op gepaste wijze feedback om daarmee in
de toekomst herhaling te voorkomen.
2.2. Ouders en verzorgers
a. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en stimuleer het in zijn/haar
spelplezier.
b. Geef tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen. Dat is de rol van de coach / begeleider.
c. Ouders dragen in hun activiteiten ten minste bij, op basis van de richtlijnen voor
ouders. Deze zijn beschikbaar via de website van LHV en zijn toegevoegd bij de
aanmeldingsformulieren.
d. Geef kinderen positieve feedback. Ook een verloren wedstrijd kan met veel plezier
gespeeld zijn en kan een leermoment zijn geweest.
e. Vraag de coach na de wedstrijd om uitleg, indien zaken tijdens de wedstrijd
onduidelijk waren.
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2.3. Trainers/coaches/teambegeleiders.
a. Voor de trainers/coaches zijn het Technisch beleid LHV (onderdeel “trainers”en
“coaches”) van toepassing. Specifiek voor de jeugdtrainers/coaches is daarnaast ook
het Kanjerbeleid LHV van toepassing.
b. Bij onduidelijkheden of onbegrip communiceert de trainer/coach/teambegeleider
hierover met belanghebbenden.
c. Omdat in contacten tussen volwassenen en kinderen sprake kan zijn van een
machtsongelijkheid worden 1 op 1 situaties sterk afgeraden. Dit kan ook in de contacten
tussen kinderen onderling zijn.
d. De trainer/coach/teambegeleider onthoudt zich van (non)verbale intimiteiten naar
spelers toe.
e. De trainer/coach/teambegeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter
zich bevindt, zoals de kleedkamer of slaapgelegenheid.
2.4. Bestuurders
a. Voor de bestuurders is het Technisch beleid LHV van toepassing zoals beschikbaar
via de website van LHV.
b. Bestuurders betrekken de leden zoveel mogelijk bij de beleidsontwikkeling en de
besluitvorming binnen de vereniging.
c. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de
gedragscode.
d. Indien er sprake is van belangenverstrengeling bij genoemde doelgroepen, kan het
bestuur passende maatregelen nemen.
2.5. Scheidsrechters/spelleiders
a. Voor de scheidsrechters en de spelleiders is het NHV handboek voor scheidsrechters
van toepassing.
b. De scheidsrechter en spelleider leiden de wedstrijd door het toepassen van de
spelregels. Bij jonge jeugdwedstrijden kunnen zij bij de toepassing van deze regels
echter rekening houden met het spelniveau.
c. Ook langs het veld heeft de scheidsrechter/spelleider een voorbeeldfunctie, mede in
verband met zijn/haar geloofwaardigheid als scheidsrechter/spelleider. Hij/zij wint aan
geloofwaardigheid en gezag als hij/zij deze voorbeeldfunctie daadwerkelijk waarmaakt.
2.6 Toeschouwers
a. Als toeschouwer is nuance gewenst bij het aanmoedigen van een team.
b. Gedraag je als toeschouwer op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het
beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, officials en andere
toeschouwers.
c. Spelinhoudelijke en technische aanwijzingen worden niet van de toeschouwers, maar
van de coach verwacht.
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Geraadpleegde notities:
Bewaarexemplaar LHV:
“Verenigingsbeleid”
“Technisch beleid”
Taak/functie omschrijving van de “Vertrouwenscontactpersoon”
“Klachtenregeling”.
‘Richtlijnen voor ouders’ (in ontwikkeling)
‘Fair Play’ (in ontwikkeling)
www.nocnsf.nl:
“Preventie van seksuele intimidatie in de sport”
“Sport en respect”
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