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Stichting de Springplank wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten en waar iedereen 

zich ook veilig en gewaardeerd voelt. Een sociale vereniging ook, met normen en waarden. Normaal 

gedrag hoort bij ons als ‘Springplank’ vanzelfsprekend te zijn. Met deze gedragscode leggen we vast wat 

wij verwachten van onze leden, hun ouders/familie/supporters en van onze vrijwilligers. Om zo een sfeer te 

creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt bij het sporten. Niet met een lange lijst van allerlei 

geboden en verboden maar met een kader. Een kader dat duidelijk maakt hoe wij binnen de Springplank 

goed met elkaar (willen) omgaan. 

Zó doen we dat binnen de Springplank: 

 Iedereen is uniek en we laten iedereen in zijn waarde. 

 Bij sporten is de norm: sportief gedrag van sporters, begeleiders en publiek.  

 We gaan ten alle tijde respectvol met elkaar om. 

 We respecteren ook de privacy en eigenheid van ieder individu. 

 We vertonen geen enkel ongewenst gedrag zoals; schelden, pesten, roddelen, discriminatie, 

seksuele intimidatie of ander agressief gedrag.  

 Via digitale “social-media” wordt  niet over andere leden gesproken en worden er geen foto’s 

waarop (ook) deelnemers staan verspreid door de leden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke 

toestemming is gegeven door alle betrokken personen. 

 Tijdens het sporten gebruiken we geen smartphones. Over eventueel gebruik van smartphones 

tijdens  pauzes worden per groep afspraken gemaakt en worden deze afspraken nagekomen. 

 We blijven van de spullen van een ander af.  

 We accepteren geen onzedelijk- of grensoverschrijdend gedrag. 

 We helpen elkaar waar dat nodig is. 

 We zijn anderen niet tot last. 

 We ruimen zelf onze spullen op en gaan netjes om met alle spullen en materialen. 

 We komen gemaakte afspraken na en we accepteren besluiten. 

 We melden ons bij verhindering ruim op tijd af voor de activiteit. 

 We weten dat een gesprek helpt als oplossing en dat geweld niets oplost. 

 Als je een conflict met iemand hebt meld je dat bij de begeleiders. Ook als je merkt dat andere 

leden een conflict met elkaar hebben wordt begeleiding ingeschakeld. 

 We gebruiken geen genotsmiddelen (tabak, alcohol, drugs) tijdens het sporten. 

 We houden ons aan de verenigingsregels en we spreken elkaar aan op de gedragscode. 

 Iedereen, sporters en vrijwilligers, is een ambassadeur van de Springplank en geeft het goede 

voorbeeld van ‘hoe wij met elkaar om moeten gaan’.  

 Iedereen draagt een steentje bij aan een positieve en fijne sfeer in de groep.  

 ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ 

 


