Pagina 1 van 3

Gedragsregels
ValtJeMet Survival Runners
Mei 2019

Begeleiders in de Survival sport
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft ValtJeMet
Survival Runners gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De
gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de
grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
·
·
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·
·
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·
·

De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het
privéleven van de sporter door dan nodig.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht) misbruik of seksuele Intimidatie
tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
misbruik.
De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit
ervaart als seksueel of erotisch van aard.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik
als gevolg van seksuele intimidatie.
De begeleider zal de sporter geen immateriële en materiële vergoedingen geven met de
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële
beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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Hieronder gedragsregels voor ouders in de sport
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Onthoud dat uw kind voor zijn/haar eigen plezier sport niet voor jouw plezier.
Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar
geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.
Dwing nooit uw kind om tegen zijn/haar zin om deel te nemen aan de sport.
Stimuleer uw kind om volgens de regels en sportief te sporten.
Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en jury, leer uw kind omdat ook te
doen.
Leg de nadruk op het plezier en de inzet van uw kind tijdens de sport, niet op winst of
verlies.
Kinderen leren het beste van positieve voorbeelden, waardeer de goede prestaties van álle
deelnemers.
U bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind.
Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij
survival sport.
Schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar uw kind/andere deelnemers.
Toon waardering voor alle vrijwillige jury, coaches en begeleiders.
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Zo trainen wij bij ValtJeMet Survivalrunners
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Samen zorgen wij voor een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.
Op het trainingsterrein mag je trainen als je lid bent van ValtJeMet Survivalrunners en van de
Survivalbond Nederland.
Wij zijn te gast op dit terrein en ons gedrag is hiermee in overeenstemming.
Wij trainen op eigen risico.
Lichamelijk contact hebben we alleen in overleg.
Schade aan of rondom het trainingsterrein melden wij direct bij het bestuur.
Jongeren onder de 12 jaar mogen enkel en alléén onder begeleiding van een ouder/voogd of
een andere volwassene trainen.
Leden trainen altijd tenminste met zijn tweeën.
Trainen doen wij alleen op de daarvoor vastgestelde tijden ( zie www. Valtjemet.nl).
Het trainingsterrein is buiten genoemde dagen / tijden NIET vrij toegankelijk.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor ons trainingsterrein en daarom onderhouden we het
samen.
Voor jeugdleden t/m 15 jaar is het niet toegestaan hoger dan 2.50 meter te klimmen.

Noch het bestuur, noch de bestuursleden persoonlijk, noch de trainers of begeleiders
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, op welk vlak dan ook, die voortvloeit
uit activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.

Definitie begrip seksuele intimidatie:
1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non
verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst
wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239
t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar
gestelde feiten.
Definitie van het begrip begeleider en of coaches:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woord begeleidt en/of
voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen
en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop
plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle
activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

