Gedragsregels en afspraken
Wielervereniging West-Frisia bestaat al sinds 1950, daar mogen we met elkaar trots op zijn! Om met
elkaar te kunnen sporten is sportief gedrag en respect nodig voor elkaar, de tegenstander,
supporters en vrijwilligers. Om die doelstelling te kunnen halen maken we een aantal afspraken met
elkaar.
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WV West-Frisia biedt ieder lid, afhankelijk van zijn of haar behoefte, de mogelijkheid om zich als
wielrenner /-ster te ontwikkelen en op zijn of haar manier grenzen te verleggen in een plezierige
sfeer.
Geef het goede voorbeeld. Dit geldt voor zowel voor, tijdens als na de gezamenlijke trainingen en
wedstrijden, maar ook als je zelf jouw trainingsrondje rijdt. De leden dienen zich correct te
gedragen en zich netjes uit te drukken.
Wees op tijd op trainingen en wedstrijden. Wielrennen is een teamsport.
De prestaties zijn belangrijk, maar het sociale aspect is dat net zo goed. Voorkom onnodige
conflicten en heb respect voor je ploeggenoten, begeleiders, vrijwilligers, organisatoren en
renners van andere ploegen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een schone en goed verzorgde fiets tijdens het koersen en
trainen. (Dit is niet de verantwoordelijkheid van de begeleider of mecanicien.)
Het dragen van een helm is zowel bij trainingen als bij wedstrijden verplicht.
We maken gebruik van de openbare weg, houd je aan de verkeersregels.
Ieder clublid draagt clubkleding tijdens wedstrijden, gezamenlijke trainingen en deelname aan
overige door WV West-Frisia georganiseerde evenementen, ook op de openbare weg.

Seksuele ongewenst gedrag
WV West-Frisia neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF en de sportbonden hebben hier
gedragsregels voor opgesteld. Die regels worden door WV West-Frisia onderschreven. De regels zijn
gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en trainer/coach/begeleider
te verkleinen. Hieronder vind je de elf gedragsregels die worden onderschreven door WV West-Frisia
en alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
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De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor
het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
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ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te
werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels
zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Mocht iemand bovenstaande gedragsregels overtreden en heb je een klacht, meld dit bij de
Vertrouwenscontactpersoon van WV West-Frisia Annelies Goos (06 21271385). De klacht wordt
zeker ten alle tijden serieus genomen!

