
Een gezond sportklimaat bij MHC Rosmalen nu én in de toekomst! 
 
Gedragscode: omgangs- en gedragsregels  
 

Algemene omgangs- en gedragsregels: 

Omgangs- en gedragsregels gelden als algemeen uitgangspunt voor alle leden en 
vrijwilligers van MHC Rosmalen. Het gaat dan over hele vanzelfsprekende zaken. Dit 
om overschrijding van grenzen bij/op de club te voorkomen: 

● Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen 
telt mee binnen MHC Rosmalen. 

● Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
● Val de ander niet onnodig lastig. 
● Berokken de ander niet opzettelijk schade. 
● Maak op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie. 
● Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
● Er wordt niet gepest op onze club. Neem niet deel aan uitlachen, roddelen en 

buitensluiten. 
● Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens 

of drugs mee. 
● 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 
van MHC Rosmalen. 

● Ga zorgvuldig om met de spullen die je van de club in bruikleen hebt. 
● Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan.  
● Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
● Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over 

iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
● Een persoon die andere personen hindert of lastig valt, wordt gevraagd 

daarmee te stoppen.  
De laatste vier gedragsregels raken aan de gedragsregels van NOC NSF ter 
preventie van seksueel intimiderend gedrag in de sport 
 

Omgangs- en gedragsregels voor vrijwilligers in de sport 

In de sport is bijvoorbeeld de relatie tussen de trainer of de coach enerzijds en de 
sporter anderzijds erg belangrijk. Onderstaande gedragsregels zijn gericht op 
trainers/coaches/vrijwilligers/kaderleden (hierna: begeleiders). 

Zie voor de 11 omgangs- en gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie in 
de sport bijgaande link 
(https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/gedragsregels-seksuele-intimidatie). 

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/gedragsregels-seksuele-intimidatie

