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1. Inleiding
AV Hanzesport wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen
ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de atletieksport vinden we belangrijk.
AV Hanzesport wil actief werken aan de bewustwording bij atleten, begeleiders, trainers, en
ouders/verzorgers op dit vlak. AV Hanzesport moet een ontmoetingsplaats zijn waar atleten samen
met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om een bepaalde cultuur, maar ook om
duidelijke gedragsregels. De vereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Alle bij AV Hanzesport betrokken vrijwilligers, bestuursleden en het kader dragen de gedragscode
actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van
gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
Deze gedragscode geldt voor alle leden. Maar ook voor anderen, die op de accommodatie van de
vereniging actief of aanwezig zijn.

2. Verantwoord alcoholgebruik
Alcohol kan de gezondheid schaden. Iedereen wordt gevraagd op een verantwoorde manier om te
gaan met alcohol, zowel voor zichzelf, als voor anderen. Wees je ervan bewust dat het gebruik van
alcohol in het bijzijn van jeugd een slechte voorbeeldfunctie is voor de kinderen.
Op de accommodatie mogen alcohol houdende consumpties uitsluitend gebruikt worden in de kantine
en op het terras bij de kantine.
Op alle andere plaatsen, zoals de baan en de kleedkamers zijn alcohol houdende consumpties niet
toegestaan. Alcohol houdende consumpties mogen alleen worden verstrekt aan personen van 18 jaar
of ouder en na 20.00 uur. Vrijwilligers, of professionals die achter de bar staan dienen in het bezit te
zijn van een geldig IVA certificaat ( Instructie Verantwoord Alcohol schenken ).

3. Rookbeleid
AV Hanzesport is een rookvrije vereniging. Op de gehele accommodatie is roken niet
toegestaan. Bij geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing. Indien opnieuw een
overtreding wordt vastgesteld, zal dit direct leiden tot een verbod de accommodatie ook in de
toekomst te betreden.
4. Drugs
Drugsbezit en drugsgebruik in en om de gehele accommodatie is niet toegestaan. Bij
geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing. Indien opnieuw een overtreding wordt
vastgesteld, zal dit direct leiden tot een verbod de accommodatie ook in de toekomst te
betreden.

5. Doping
Het gebruik van verboden stimulerende middelen bij de beoefening van de atletieksport is
niet toegestaan. Voor de lijst met verboden middelen, de identificatie en controle procedures,
alsmede de sancties worden de regelingen van de Atletiekunie en NOC*NSF gehanteerd.
6. Netjes en schoon houden van de accommodatie
De atletiek accommodatie is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 (Sport-) schoenen reinigen, voordat je naar binnen gaat.
 Plastic- en overig afval wordt gescheiden ingezameld.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 Materialen die gebruikt zijn tijdens een training of wedstrijd worden weer netjes
opgeborgen in de materiaalruimte.
 Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 De toegangen naar de baan in het belang van de veiligheid vrijhouden.
7. Respecteren van andermans eigendommen
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de
trainer of begeleider.
Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij ?
Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.
8. Aansprakelijk voor aangerichte schade
Indien iemand schade veroorzaakt aan de accommodatie, dan zal deze persoon daar in
principe aansprakelijk voor gesteld worden.
9. Sportiviteit ( Fair Play )
Wat zijn onze uitgangspunten?
Atletiek is een fijne sport, die je met elkaar en met andere atleten gezamenlijk beoefent.








We sporten met elkaar, dus ook met de ‘concurrent’.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
Afspraak is afspraak!
Geef altijd het goede voorbeeld
Spreek elkaar aan op het gedrag

10. Acceptatie beslissingen scheidsrechter en/of jury
We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, wedstrijdleider en/of jury, ook als deze een
fout maakt. Een beslissing van de scheidsrechter, wedstrijdleiding en/of jury wordt
gerespecteerd.

11. Accepteren van het gezag van de trainer/begeleider en van het verenigingsbestuur
Spelregels binnen de vereniging worden opgesteld en gehanteerd door trainers, begeleiders,
commissies en het bestuur. Atleten en ouders/verzorgers accepteren het gezag van
genoemde personen en organen. Voor het gebruik van de baan, de accommodatie, maar
ook voor wedstrijden of het lopen langs de openbare weg, kunnen specifieke regelingen
worden opgesteld. Atleten en ouders/verzorgen zullen deze regelingen accepteren en zich er
aan houden.
12. Verbale, fysieke, of seksuele intimidatie
Verbale, fysieke of seksuele intimidatie past niet in een sportieve omgeving en wordt niet
getolereerd. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van
wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
Binnen AV Hanzesport fungeren twee vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens staan op de
website.
Van toepassing is een ‘protocol vertrouwenspersoon ongewenst gedrag’, welke gebaseerd zijn
op de gedragsregels van NOC*NSF.
Alle pupillen- en jeugdtrainers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen bij het
bestuur van de vereniging.
13. Sancties
De inhoud en principes van deze gedragscode zijn gebaseerd op sportief gedrag en een
gezonde en respectvolle omgang met elkaar. Het bestuur van de vereniging ziet toe op het
bekend maken en handhaven van de gedagscode. Overtredingen van de gedragsregels
kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar
passende maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Mogelijke
sancties kunnen zijn het tijdelijk of permanent weigeren van de toegang tot de
accommodatie, het uitsluiten van deelname aan trainingen of wedstrijden, het toekennen van
een ‘gele kaart’, of schorsing van het lidmaatschap.

