
Gedragscode KCC 

Een gedragscode voor vrijwilligers, is dat nodig? Ja, het is goed om bepaalde afspraken, die je met z’n 
allen moet hanteren, eens op een rijtje te zetten, zonder daarbij ineens heel geforceerd te gaan doen 
bij het nakomen van die afspraken. Hierbij hanteren we binnen KCC de volgende aandachtspunten: 

 We gaan respectvol met elkaar om in woord en handelen; 
 Een gedragscode houdt niet in, dat gedrag, dat niet in deze gedragscode is benoemd, 

automatisch wél  toelaatbaar is; 
 Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg 

staan; 
 Bij het vaststellen en naleven van regels moet rekening gehouden worden met de aard en 

het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de voorkomende leeftijdsgroepen.  

1. Sportcomplex 

1. Afval op het sportcomplex dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. 
Het is een kleine moeite om met elkaar het terrein schoon te houden. 

2. Respecteer onze kantine en die van andere verenigingen. Laat geen rommel achter, schuif 
stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Gedraag je behoorlijk, ook 
naar de keuken- of barmedewerker. Respecteer de sluitingstijden. 

3. Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden. 
4. Houd de kleedkamers bij ons en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk. Klop geen 

schoenen tegen de muur uit en doe het afval ook hier in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
Laat de kleedkamer schoon achter. 

5. De speelvelden zijn voor korfbalactiviteiten. Ruim na gebruik het materiaal en afval op.  

2. Alcoholgebruik 

1. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken en er wordt geen alcohol aan hen 
verkocht, ook niet als ouders of verzorgers hiervoor toestemming geven.  

2. Op zaterdag wordt vanaf 12.00 uur alcohol geschonken aan personen van 18 jaar en ouder. 
3. Drugs en andere verdovende middelen worden niet getolereerd op het sportcomplex.  
4. Beschonken personen kan de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd c.q. kunnen 

worden verwijderd van het sportcomplex.  

3. Scheidsrechters 

Weet dat de scheidsrechter via het KNKV of via de vereniging (KCC of anderen) wordt ingedeeld voor 
het leiden van de wedstrijden. Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, waar 
dan ook, hij of zij is immers ook een vrijwilliger.  

4. Persoonlijk 

1. Het is voor de ontwikkeling van de kinderen goed, dat ouders en/of verzorgers en anderen 
belangstelling tonen tijdens de wedstrijden of trainingen. Moedig de kinderen op een 
positieve manier aan. 

2. Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend en hoort niet 
thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. 
Spreek een ander er correct en beheerst op aan als het gebeurt. 

3. Elke geloofsovertuiging wordt gerespecteerd. 
4. Het bestuur van KCC is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 

eigendommen. Laat waardevolle spullen zoals geld, horloges en mobiele telefoons nooit in 
de kleedkamer of kantine achter, maar geef deze in bewaring bij de trainer/coach of laat ze 
thuis. 



 

5. Seksuele intimidatie 

Veel grenzen in het contact tussen leden/trainers/vrijwilligers en minderjarige leden van onze 
vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere 
kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om 
aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken, die voor alle 
kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en 
lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel een heel duidelijke grens en dat is 
de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassenen en minderjarigen 
absoluut ontoelaatbaar zijn.  

1. De trainer/coach van ieder team moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.  

2. De trainer/coach moet zorgen dat hij/zij nooit alleen in een ruimte is met de minderjarige. 
3. De trainer/coach onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de minderjarige in 

zijn waardigheid aantast.  
4. De trainer/coach/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan 

functioneel noodzakelijk is. De trainer/coach /vrijwilliger ontvangt de minderjarige niet bij hem 
thuis.  

5. De trainer/coach/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 
ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen 
trainer/coach en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel overschrijdend gedrag. 

6. De trainer/coach/vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch ervaren zal worden. 

7. De trainer/coach/vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer 
terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, 
zoals de kleedkamer of slaapzaal.  

8. De trainer/coach/vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen 
vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er 
actief op toezien dat de gedragscode door iedereen, die bij de minderjarige is betrokken, wordt 
nageleefd.  

9. Iedere trainer/coach/vrijwilliger heeft de verplichting om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) bij de vereniging in te leveren alvorens zijn taak als vrijwilliger uit te voeren.  

Indien de trainer/coach/vrijwilliger gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij of zij verplicht 
hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. Binnen KCC zijn 
drie vertrouwenspersonen aangesteld, te weten Rob Fase, Jopie Schippers en Wendy van der Waaij 
(vertrouwenspersoon@kcconline.nl). 
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