
   

SportVereniging Aartselaar Zwemmen (SVAZ)  

GEDRAGSCODE 

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als SVAZ hoog 

in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.  

SVAZ wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk 

gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van 

de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals 

elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.  

Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de 

sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden 

De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport: 
 

• De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid 

van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. 

 

• Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door 

rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als 

mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten 

aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun 

geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, 

geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of 

gezondheidstoestand. 

 

• Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, 

drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst 

seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van 

misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem 

je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze 

gedragscode.  

 

• De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 

zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

  



   

 

1. Inleiding 

SVAZ wil erop toezien en aan bijdragen dat al haar leden met plezier kunnen sporten en 

zich verder kunnen ontwikkelen.  

Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport zijn dan ook van prioritair 

belang. De bewustwording bij haar sporters, begeleiders, trainers en ouders van deze 

normen en waarden is dan ook een belangrijk aandachtspunt van de club. 

 

SVAZ moet dan ook een club zijn en blijven waar jongeren en ouderen gezamenlijk, met 

plezier en voldoening kunnen sporten. Om dit te kunnen realiseren is het bestuur van 

SVAZ genoodzaakt hiervoor enkele duidelijke gedragsregels op te stellen die hierbij 

kunnen helpen. 

 

Bestuur, trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en 

voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragscode. Bij 

overtreding van deze code kunnen er dan ook sancties volgen. Deze gedragscode geldt 

dan ook voor ALLE leden; zowel voor bestuur, trainers, begeleiders, officials, alle 

zwemmers, en voor de ouders van alle minderjarige leden. 

 

2. Doelstelling 

Het doel van SVAZ is om al haar leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed 

mogelijk te laten zwemmen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de 

belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het 

verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SVAZ een vereniging is om trots op te 

zijn. Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, het bestuur, de 

trainers, de zwemmers en ouders te bevorderen. 

 

Over wie gaat het? 

Iedereen die lid is, of lid wil worden, moet van deze gedragscode op de hoogte zijn of 

gebracht worden. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte 

moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden 

uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. 

Goede omgangsvormen zijn ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen. 

 



   

Waarover gaat het? 

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we 

normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst 

proberen we duidelijkheid te krijgen van wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen 

af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). 

 

Wanneer men deze regels en gedragscode niet volgt zullen er sancties volgen ten aanzien 

van de perso(o)n(en) die de regels met de voeten getreden hebben. 

 

3.  Algemene gedragscode 

SVAZ vraagt nadrukkelijk aandacht voor volgende normen en waarden en dit voor, tijdens 

en na de beoefening van de sport.  

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. De winnaar is 

degene die ook kan omgaan met verlies. 

• We hebben altijd respect voor medesporters - begeleiders - trainers - lesgevers - 

afgevaardigden - officials - bestuursleden. 

• We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van 

huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, 

lichamelijke/verstandelijke beperking, prestaties en dergelijke. 

• We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet. 

• We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele 

vorm van verbaal of lichamelijk geweld. 

• We blijven van elkanders spullen af; we houden de sportinfrastructuur en zijn 

omgeving proper. 

• Sport is er voor iedereen; niet enkel en alleen voor uitblinkers. 

  



   

4. Bijzondere gedragsregels zwemmers 

a) Houding: 

• Wees altijd en overal beleefd!  

• SVAZ verwacht van al haar leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen 

tegenover trainers, lesgevers, afgevaardigden, bestuur, scheidsrechters, andere 

leden en publiek. We dulden geen grofheden. 

• Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medezwemmers 

b) Doping: 

• Leden ontzeggen zich elke vorm van doping. Zij zijn overtuigd van hun eigen 

kunnen en dienen dus niet over te gaan tot het nemen van ongeoorloofde middelen 

om deze prestaties te behalen. 

c) Stiptheid: 

• Voor training / les ben je voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een 

trainer/lesgever heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien 

deze reeds is begonnen. 

• Bij langere afwezigheid verwittig je je trainer, hoofdtrainer en/of bestuur. 

• Wanneer je niet kan deelnemen aan een zwemwedstrijd volg je de geldende 

procedure om je correct uit te schrijven voor deelname. 

• Bij niet deelname aan een wedstrijd (na de uiterste afmelddatum) verwittig je tijdig 

de trainer, hoofdtrainer en sportsecretaris van de club en bezorg je hiervoor tijdig 

een doktersattest.  

• Wie meerdere trainingen zonder geldige reden mist kan geschrapt worden voor 

deelname aan wedstrijden en stages en eventueel uit de trainingsgroep gezet 

worden 

d) Gebruik van de kleedkamers: 

• De voorziene kleedkamers worden alleen gebruikt om je om- en aan te kleden 

• Wij hebben respect voor en blijven van andermans kledij en spullen 

• Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten 

• De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na 

elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld 

etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. SVAZ kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van 

waardevolle voorwerpen 

• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers 

  



   

5. Bijzondere gedragsregels ouders 

• Wanneer je je kind wenst te helpen met aan-en uitkleden vragen wij je hiervoor een 

individuele kleedruimte te gebruiken. Indien je niet in de mogelijkheid bent om een 

individuele kleedruimte te benutten vragen we je de privacy van andere zwemmers 

te respecteren en in de juiste groepscabine plaats te nemen. 

• Als ouder vragen wij u ook om te waken over de rust en kalmte in de kleedruimtes.  

• Binnen de wetgeving privacy en GDPR zijn er ook strikte regels opgenomen voor 

gebruik van video- en beeldmateriaal in publieke plaatsen. Als zwemclub vragen wij 

dan ook nadrukkelijk om geen foto’s of video’s te maken in de kleedruimten, zelfs 

niet van uw eigen kinderen. Ook het maken van foto’s en video’s tijdens trainingen 

is niet toegestaan.  

• Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen, lessen en/of 

wedstrijden, laat dit over aan de bevoegde trainers/lesgevers. Uw welgemeende 

goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Uw kinderen in 

een positieve zin ondersteunen kunnen wij alleen maar toejuichen. Dit zal kinderen 

ook helpen om zich te blijven inzetten en plezier aan de sport te beleven. 

• Gelieve uw negatieve kritiek voor u te houden en dit rechtstreeks mee te delen aan 

de verantwoordelijke personen. 

• Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer van 

uw kind of de hoofdtrainer  

• Voor alle niet sportieve vragen kunt u altijd terecht bij één van de leden van de raad 

van Bestuur van SVAZ 

 

6. Aanspreekpunt 

Ter ondersteuning van het EVS-beleid (Ethisch Verantwoord Sporten) van onze zwemclub 

hebben wij een vertrouwenspersoon of 'club-API' (AanspreekPunt Integriteit) aangesteld, 

waarbij sporters, hun ouders, trainers, officials, bestuurders of andere betrokkenen 

terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over de gedragsregels.  

Waarom 

Het is belangrijk dat in onze sportclub een cultuur bestaat van openheid waar 

iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden.  

Taken van een Club-API 

De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem 

door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich 

inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder 

formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en 

helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven. 

De Club-API neemt elke vraag of melding serieus. De Club-API start het 

handelingsprotocol op en zorgt ervoor dat de procedure gevolgd wordt: hij/zij, 



   

eventueel bijgestaan door een noodteam, vormt zich een beeld van de situatie, 

schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst 

door. Bij ernstigere feiten kan de Club-API zeker ook de API van de zwemfederatie 

VZF contacteren om hierin te ondersteunen en zo stappen te nemen naar 

hulp/bemiddeling of melding (zie ook Federatie API ). 

In samenwerking met het clubbestuur zorgt de Club-API voor het bekendmaken van het 

bestaan en de rol van de Club-API, en voor bewustmaking in verband met de 

gedragscodes. De Club-API blijft op de hoogte van en geeft informatie en advies door aan 

het clubbestuur over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

7. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van 

de sporter die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

• De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal 

hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. 

• De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de 

hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de 

nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.  

• De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment 

geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de 

sportbeoefening.  

• De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, 

gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan 

daarvan een bijdrage leveren.  

• De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend 

ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en 

afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 

• De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, 

ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 

communicatiemiddel. 

• De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een 

seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 

• De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon. De sporter mag anderen 

(zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om 

melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend 

gedrag.  

• De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die 

zijn/haar waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden 

en reizen gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin 

hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter: 

http://www.zwemfed.be/clubsite/evs/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag/API


   

o zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in 

of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden 

gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, 

slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich 

te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

o een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet 

systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar 

sporttechnische redenen voor zijn. 

• De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 

machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter: 

o geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere 

sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen 

te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden. 

o geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen. 

• De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne 

tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie 

aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

De te volgen procedure is als volgt: 

Trainer/lesgever, zwemmer en/of betrokken ouder stelt het bestuur, 

jeugdcoördinator en hoofdtrainer in kennis van de overtreding. Ook in gevallen 

waarbij de trainer/lesgever direct tot het verwijderen van de zwemmer van de 

training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt 

bij deze personen. Dit ter vastlegging van het gebeurde.  

In elk geval van misdragingen pleegt de club-API zorgvuldig hoor en wederhoor bij 

alle betrokkenen.  

De Club-API bespreekt tijdens de maandelijkse vergadering de overtreding met het 

bestuur waarin alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In 

uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de club-API, kan met spoed een 

vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan,  

De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal 

mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, 

lesgever en/of  diens ouders  

Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere 

gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te 

gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing of uitsluiting uit SVAZ. 

Zie ook Tuchtreglement VZF 

  

http://www.zwemfed.be/sites/default/files/tuchtreglement_VZF.pdf


   

8. Sancties: 

 

Bij het niet naleven van deze gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door 

de trainer, en steeds in samenspraak met de club-API, sancties genomen worden. 

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of 

wedstrijden en/of stages. 

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties: 

• Dopinggebruik  

Bij vaststellen van dopinggebruik zal de sporter met onmiddellijke ingang uit SVAZ, 

en indien BRABO vergunninghouder uit BRABO, gezet worden. 

Alle gevolgen, zowel financiële als niet financiële die SVAZ en BRABO zullen 

ondervinden bij vaststellen van dopinggebruik bij één van zijn leden, geeft SVAZ en 

BRABO het recht om alle juridische middelen aan te wenden om de geleden 

schade te verhalen op de desbetreffende sporter 

• Schelden en pesten 

Schelden en/of pesten en treiteren wordt niet getolereerd. 

De trainers/lesgevers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. 

Naar inzicht van de trainer/lesgever kan in geval van pesten met directe ingang 

overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het sportcomplex tijdens een 

training/wedstrijd.  

Tijdens een stage kan de trainer/begeleiding in samenspraak met de API en 

bestuur overwegen om het lid de deelname tot de stage stop te zetten en met 

onmiddellijke ingang de stageplaats te verlaten. 

Bij herhaling kan het bestuur overgaan tot het schrappen van het lid uit SVAZ 

• Het uiten van bedreigingen. 

Uiten van bedreigingen worden niet getolereerd. 

De trainers/lesgevers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. 

Naar inzicht van de trainer/lesgever kan in geval van overtreding hiervan met 

directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het sportcomplex 

tijdens een training/wedstrijd.  

Tijdens een stage kan de trainer/begeleiding in samenspraak met bestuur 

overwegen om het lid de stage stop te zetten en met onmiddellijke ingang de stage 

te verlaten. 

Bij herhaling kan het bestuur overgaan tot het schrappen van het lid uit SVAZ 

• Het gebruik van verbaal of lichamelijk geweld.  

Gebruik van geweld is vaak ook een overtreding van de wet, en dan zal hetzelfde 

gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn ( wapens, drugs, 

vuurwerk): er zal aangifte gedaan worden bij de politie. 

De trainers/lesgevers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien.  

Naar inzicht van de trainer/lesgever kan in geval van overtreding hiervan met 

directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het sportcomplex 

tijdens een training/wedstrijd.  

Tijdens een stage kan de trainer/begeleiding in samenspraak met bestuur 



   

overwegen om het lid de stage stop te zetten en met onmiddellijke ingang te stage 

te verlaten. 

Bij herhaling kan het bestuur overgaan tot het schrappen van het lid uit SVAZ. 

Zie ook Tuchtreglement VZF 

 

9. In en rond het zwembad  

De gebruikte zwembaden zijn niet enkel van de leden SVAZ . Wees er zuinig op en zorg dat 

het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:  

• Alle geldende regels van de zwembadbeheerder krijgen voorrang op de opgelegde 

gedragscode van SVAZ. 

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.  

• Materiaal ter beschikking gesteld door SVAZ of zwembadbeheerder wordt met 

respect behandeld 

• Materiaal ter beschikking gesteld door SVAZ of zwembadbeheerder wordt na de 

training netjes opgeruimd en teruggeplaatst waar het hoort. 

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee in het zwembadcomplex genomen. 

• Drank voor tijdens de training wordt meegebracht in herbruikbare drinkbussen 

voorzien van naam. 

• Het is niet toegelaten te eten in de zwembadhal. 

• Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden om drugs te gebruiken dan 

wel te verhandelen. 

• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling 

geplaatst.  

• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  

• De toegangen naar het zwembad wordt  in het belang van de veiligheid vrijgehouden.  

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.  

Diegene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 

 

 

Alle SVAZ leden, trainers/lesgevers, vrijwilligers, ouders en overige betrokkenen worden 

geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te 

handelen.  

http://www.zwemfed.be/sites/default/files/tuchtreglement_VZF.pdf


   

Lid zijn van SVAZ houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van 

deze gedragscode ontvangen indien hij/zij hierom vraagt bij een van de leden van het 

bestuur. 

De gedragscode zal integraal deel uitmaken van het huishoudelijk reglement 

Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode 

door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website. 

Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het 

welzijn van al onze leden en zo alle betrokkenen bij onze sportvereniging zo mogelijk nog 

meer plezier verschaffen in de uitoefening van de zwemsport. 

Het SVAZ bestuur 
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