Gedragsregels

“Iedereen is en voelt zich veilig bij KIDS Zwolle”
Iedereen die sport moet dat kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken
krijgt met hinderlijk en ongewenst gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig
meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook wanneer je niet zelf het
slachtoffer bent, maar wanneer je het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen!
Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Dat kan
bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon van Stichting KIDS Zwolle.
KIDS Zwolle vindt dat er binnen onze sport- en zwemgroepen geen plaats is voor
seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Dit neemt niet weg dat
het kan gebeuren dat kinderen/jongeren geconfronteerd worden met pesten, geweld,
vernieling, diefstal of seksueel gerichte aandacht. Of met gedragingen of opmerkingen
van andere kinderen (of de leiding van de groep), die zij als ongewenst ervaren.
Daarom hebben we een gedragscode opgesteld die geldt voor iedereen die deelneemt
aan de activiteiten van KIDS Zwolle, die deze activiteiten aanbiedt of die er als
vrijwilliger of ouder/verzorger van (andere) kinderen aanwezig is.
We gaan uit van een aantal algemene en specifieke regels voor bepaalde doelgroepen.
Algemene regels:
De algemene regels betreffen wat hierboven al als duidelijk uitgangspunt is vermeld:
1. Bij KIDS Zwolle is geen plaats voor seksistisch en andere discriminerend en/of
intimiderend gedrag.
2. Bij KIDS Zwolle respecteren we de ander zoals zij of hij is.
3. Bij KIDS Zwolle is iedereen gelijkwaardig.
4. Bij KIDS Zwolle gebruiken we geen fysiek, mentaal en verbaal geweld.
5. Bij KIDS Zwolle staan we samen voor een positief en veilig sportklimaat.
Specifieke regels
Gedragscode voor de sporters (en hun ouders)
Kinderen die sporten bij KIDS Zwolle:
• Gedragen zich sportief en zijn onderdeel van de groep. Zo zijn zij er voor elkaar
en zichzelf.
• Zijn zuinig op de materialen waarmee gesport wordt. Zo kunnen we duurzaam
gebruik maken van materialen die belangrijk voor ons zijn en het samen sporten
mogelijk maken.
• Zijn zo veel mogelijk aanwezig tijdens de lessen waarvoor zij zich hebben
opgegeven en laten het weten als dat door bepaalde oorzaken (een tijdje) niet
mogelijk is.
Gedragscode voor de lesgevers en stagiaires
Lesgevers en stagiaires bij KIDS Zwolle houden zich aan de algemene regels en dragen
zorg voor de fysieke, mentale en sociale veiligheid van de sporters. Lesgevers en
stagiaires bij KIDS Zwolle:

•
•
•
•
•

Hebben respect voor sporters, ouders/verzorgers en vrijwilligers en waarderen
verschillen.
Leren sporters hoe je sportief en op basis van fair play met elkaar kunt sporten.
Zijn zuinig op de materialen waarmee gesport wordt en zorgen voor een
duurzaam gebruik van de materialen.
Gedragen zich als een rolmodel voor kinderen en jongeren en handelen vanuit
pedagogische en didactische verantwoordelijkheid.
Dragen bij aan een positief en veilig sportklimaat.

Gedragscode voor bestuursleden en coördinatoren
Bestuursleden en coördinatoren bij KIDS Zwolle houden zich aan de algemene regels en
dragen zorg voor de fysieke, mentale en sociale veiligheid van de sporters en hun
lesgevers.
Bestuursleden en coördinatoren:
• Zorgen voor gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport voor iedereen.
• Zorgen voor goede en betrouwbare lesgevers die in staat zijn de pedagogische en
didactische verantwoordelijkheid van de kinderen en jongeren te dragen.
• Zorgen voor geschikte accommodaties en materialen.
• Communiceren respectvol met ouders/verzorgers.
• Dragen bij aan een positief en veilig sportklimaat.
Maatregelen
Overtredingen van gedragsregels leiden tot maatregelen, opgelegd door KIDS Zwolle.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen
die worden aangepast naar omstandigheden en leeftijd.
Vertrouwenspersoon
KIDS Zwolle heeft een vertrouwenspersoon. Zij luistert naar je verhaal en helpt je
zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt
vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet of wat je niet wilt. De
vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van KIDS
Zwolle of bij de politie. Maar als je behoefte hebt om gewoon even te praten dan kan dat
ook. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar
oplossingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Iedereen die
behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp of ondersteuning wil,
kan gratis een beroep doen op onze vertrouwenspersoon.

