
 
 

GEDRAGSCODE NORTHSIDE BALLERS BEGELEIDERS 
 
Hieronder vind je de acht belangrijkste regels van de gedragscode van de trainers, coaches en/of 
begeleiders van Northside Ballers (hierna: begeleider). 
 
1. ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING 
De begeleider schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt 
ervaren. De begeleider houdt zich te allen tijde aan de veiligheidsnormen en -eisen. 
 
2. KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN DE RICHTLIJNEN 
De begeleider zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past ze ook toe. De begeleider 
stelt ook zijn/haar sporters in staat om er meer over te weten te komen. De begeleider ziet toe op de 
naleving van regels en normen en zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft. 
 
3. ZORGVULDIG, OPRECHT EN VOORZICHTIG 
De begeleider is altijd zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. De begeleider 
vermeldt alle relevante feiten bij zijn/haar aanstelling als trainer, coach of begeleider. Vanzelfsprekend kan 
de begeleider een VOG overleggen. Ook is de begeleider open en alert op waarschuwingssignalen om die zo 
nodig door te spelen aan bestuur dan wel vertrouwenscontactpersonen. De begeleider stelt nooit 
informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt 
 
4. BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID 
De begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn/haar 
positie nooit. De begeleider gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te 
oefenen. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel 
misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. De 
begeleider heeft een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 
 
5. RESPECT VOOR PRIVÉLEVEN 
De begeleider respecteert het privéleven van de sporter en dringt niet verder binnen in het privéleven van 
sporters dan noodzakelijk. De begeleider gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de 
sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers. 
 
6. IEDEREEN IN WAARDE LATEN 
De begeleider onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. De 
begeleider maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 
seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. De begeleider sluit niemand 
buiten en is tolerant. 
 
7. VOORBEELDFUNCTIE 
De begeleider heeft een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen 
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. De begeleider gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 
onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Tijdens het coachen let de begeleider op de 
naleving van de regels van de accommodatie en drinkt zelf geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat 
er geen alcohol wordt gedronken.. 
 
8. AANNEMEN GUNSTEN ETC. 
De begeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te 
laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Indien de begeleider iets aangeboden krijgt om iets te 
doen of na te laten, dan is het verplicht dit te melden aan het bestuur. 
 
Het bestuur van Northside Ballers 


