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Algemene gedragsregels bij BC ’t Veertje (gedragscode) 

 
Samengevat komt het neer op: 
 

 Afspraak is afspraak 
 We hebben respect voor elkaar zowel binnen als buiten de vereniging, zowel in de persoon 

als voor spullen van een ander 
 We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik 
 We staan open voor kritiek waar we van kunnen leren 
 Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd 
 Drugsgebruik evenals overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd 

 
 

Sociaal gedrag 

 
Onder sociaal gedrag verstaan wij: 
 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de vereniging 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft 
3. Ik val de ander niet lastig 
4. Ik berokken de ander geen schade 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen 
7. Ik negeer de ander niet 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen 
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee 
10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk 
13. Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Helpt 

dat niet, vraag ik een ander om hulp 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 

niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur. 
 

 

Sportiviteit 
 
Wij badmintonnen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel. 
Ons doel is om onze badmintonkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als teamspelers 
betrokkenheid bij ons team en de club. 
 

1. Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders 
2. Wij waarderen en tonen respect voor scheidsrechters/ trainers en coaches 
3. Wij respecteren eigendommen van andere badmintonners en van de badmintonclub 
4. Wij willen op eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers 
5. Wij gaan met plezier naar wedstrijden/ trainingen en zorgen ervoor dat dit plezier wordt 

vergroot door samen te werken aan techniek en samenspel 
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6. Wij komen naar trainingen/ wedstrijden en laten ons team niet in de steek, anders bel ik netjes 
en op tijd af 

7. Wij sluiten elke wedstrijd af met een bedankje of felicitatie aan de tegenstander 
8. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren 


