Gedragscode LHV
vastgesteld op de ALV 5 april 2019
Voor u ligt de gedragscode van de Leusder Handbal Vereniging (LHV).
Door de ongeschreven regels en verwachtingen binnen de vereniging vast te leggen,
is voor iedereen betrokken bij LHV duidelijk welke normen er gelden binnen de
vereniging. Binnen LHV willen we deze normen gezamenlijk bewaken en uitdragen.
Voor deze gedragscode is gebruik gemaakt van eerdere versies van de
Gedragscode LHV, kaders/regels/normen vanuit NOC/NSF, resultaten RI&E
uitgevoerd in 2018 in het kader van ontwikkeling beleid grensoverschrijdend gedrag
en uitgangspunten Kanjers in de Sport.
Al met al is de gedragscode ontwikkeld door en voor LHV-ers en betrokkenen.
Leden en ouders nemen kennis van de gedragscode van LHV en handelen hiernaar.
Uitgangspunten;
De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Op alle betrokkenen zal een beroep
gedaan kunnen worden om naar vermogen een bijdrage te leveren.
Voor iedereen gelden het beleid en de richtlijnen zoals weergegeven op de website
van LHV.
Algemene gedragscode.
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen
telt mee binnen de sportvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen
wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil
aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp, bijv. een trainer/coach,
bestuurslid of Vertrouwens Contact Persoon (VCP).
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene
die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of
VCP.
15. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid bij het begeleiden van jeugd
tot 18 jaar tijdens verenigingsactiviteiten. Ik handel hiernaar.
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Gedragscodes per doelgroep
Sporters
1. 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.
2. Geef medesporters bij onsportief gedrag op gepaste wijze feedback om daarmee
in de toekomst herhaling te voorkomen.
Jeugdleden
Ik hanteer de uitgangspunten van Kanjers in de Sport;
• We helpen elkaar
• We vertrouwen elkaar
• We lachen niet uit
• Niemand speelt de baas
• Niemand doet zielig
• We respecteren onszelf en anderen
Ouders en verzorgers
1. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en stimuleer het in
zijn/haar spelplezier.
2. Geef tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen. Dat is de rol van de coach /
begeleider.
3. Ouders dragen in hun activiteiten bij op basis van “De richtlijnen voor ouders”.
Deze zijn beschikbaar op de website van LHV.
4. Geef kinderen positieve feedback. Ook een verloren wedstrijd kan met veel plezier
gespeeld zijn en kan een leermoment zijn geweest
5. Vraag de coach na de wedstrijd om uitleg, indien zaken tijdens de wedstrijd
onduidelijk waren.
Trainers/coaches/teambegeleiders, bestuurders en andere kaderleden
1. Voor de trainers, coaches, teambegeleiders, bestuurders en andere kaderleden
zijn van toepassing;
• het Technisch beleid LHV (onderdeel “trainers” en “coaches”)
• Beleid LHV volgens Kanjers in de Sport
• ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de
georganiseerde sport:
2. Bij onduidelijkheden of onbegrip communiceert de trainer, coach of
teambegeleider hierover met belanghebbenden. Dit streven we na om
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stemmingmakerij of een roddelcultuur te voorkomen.
3. T.a.v. Sociale Media
• Gebruik sociale media om informatie m.b.t. de sport of verenigingsactiviteiten
te delen
• Communiceer duidelijk namens de vereniging óf op persoonlijke titel.
• Wees je bewust welke informatie je online deelt. Zet geen privacy gevoelige
informatie online. En wees je bewust van je rol/voorbeeld functie als je
informatie online zet.
• Voer geen discussies op sociale media. Evalueren en beoordelen komt beter
over in een persoonlijk gesprek.
• Vraag toestemming voordat je films of foto’s online wil zetten, waarop mensen
herkenbaar in beeld zijn gebracht.
4. Leden worden zoveel mogelijk betrokken bij de beleidsontwikkeling en de
besluitvorming binnen de vereniging.
5. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de
gedragscode en gedragsregels.
6. Indien er sprake is van belangenverstrengeling bij genoemde doelgroepen, kan
het bestuur passende maatregelen nemen.
Scheidsrechters/spelleiders
1. De scheidsrechter en spelleider leiden de wedstrijd door het toepassen van de
spelregels. Bij wedstrijden van jonge jeugd zijn deze regels afgestemd op de
spelvisie van het NHV; “Jeugdhandbal nieuwe stijl”.
2. 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.
Toeschouwers
1. Als toeschouwer is nuance gewenst bij het aanmoedigen van een team.
2. 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.
3. Spelinhoudelijke en technische aanwijzingen worden niet van de toeschouwers,
maar van de coach verwacht.
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