
G E D R A G S R E G E L S  B I N N E N  H S C  D E  B A T A A F

Omgangsregels voor alle leden:  
dé basis voor sociale veiligheid.

Het betreft hier alle leden jong en oud, ouders/begeleiders 
toeschouwers, huurders van het sport complex H.S.C. de 
Bataaf*

*   Als lid van HSC de Bataaf vertegenwoordig je de club. 

Wij dragen dit uit door sportief gedrag, positief taalgebruik 

en positieve houding. Dit geldt zowel voor de trainingen, 

wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door  

de vereniging.

Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, 
leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit.

Tijdens de trainingen wordt er geluisterd naar de opdrach-
ten en aanwijzigen van de trainers/baan coaches. Inmen-
ging van ouders wordt niet getolereerd/geaccepteerd. 

Grensoverschrijdend gedrag zal leiden tot een 1e waar- 
schuwing en bij een 2e waarschuwing zal deze persoon 
niet meer welkom zijn binnen de vereniging.  
(Geroyeerd worden).

Vuistregel: Respectvol met elkaar omgaan.

O M G A N G S R E G E L S :

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en  
discrimineer niet. Iedereen telt meebinnen 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 iemandspersoonlijke 
leven of uiterlijk.

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/
haar hiermee te stoppen. als daniet helpt, vraag ik een 
ander om hulp.

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.

Respect kun je niet afdwingen, respect 

en aanzien moet je verdienen!!!
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