
 

 

 
 

GEDRAGSREGELS Zwem- en waterpolovereniging FLEVO 
 

Zwem- en waterpolovereniging FLEVO heeft respect ten opzichte van de ander hoog in het vaandel. Respect in 
woord en gedrag. In het bad en naast het bad zowel als zwemmer/poloër als begeleider. Maar ook als 
toeschouwer! FLEVO heeft een goede naam hoog te houden. Deze gedragsregels moeten helpen deze naam ook te 
behouden. Het gedrag dat hier staat beschreven is het wenselijke gedrag.  
 
We verwachten van leden dat ze de regels in acht nemen en elkaar daar waar nodig op aanspreken. 
 
 

• Respect voor jezelf 

Respect opbrengen voor regels en beslissingen en voor anderen begint altijd bij respect voor jezelf. Als 
persoon en als lid van onze vereniging. Bij FLEVO Nijkerk tel je mee. Eenieder heeft het recht om zich 
welkom (thuis) te voelen en met respect behandeld te worden!  
 

• Respect voor de ander 

Onbehoorlijk en respectloos taalgebruik wordt niet getolereerd binnen onze vereniging. Verbaal en fysiek 
geweld, grove beledigingen aan het persoonlijke adres van leden, gasten, tegenstanders, wedstrijdleiding 
en overige derden wordt absoluut niet getolereerd! (Seksuele) intimidatie en / of discriminatie tegen wie 
dan ook wordt nooit en te nimmer geaccepteerd! Leden van FLEVO Nijkerk gedragen zich in en rond het 
zwembad gastvrij, ook wanneer ze uit spelen en te gast zijn bij een andere vereniging. 

 

• Respect voor (andermans) bezittingen 

Leden van FLEVO Nijkerk zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Leden spreken elkaar aan op 
onbehoorlijk gedrag, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. 
 

• Respect voor de vereniging 

Leden van FLEVO Nijkerk zullen zich altijd aan de binnen de vereniging geldende regels en afspraken 
houden. Iedereen binnen de club leeft deze regels na en dient, indien van toepassing, een ander hierop 
aan te spreken. Wangedrag is o.a. vernielingen, geweldpleging, diefstal of andersoortige gedragingen die 
in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten.  
 

• Respect voor opgelegde sancties 

Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNZB opgelegde strafmaat of sanctie naar 
aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNZB opgelegde boetes en / 
of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Toelichting bij gedragsregels 
 

1. Rond wedstrijden 

- Tijdens wedstrijden hebben de scheidsrechters de leiding. Zij zijn verantwoordelijk voor het gedrag, 

zowel in sportief als sociaal opzicht, in het water. Spelers en zwemmers volgen de aanwijzingen van 

de scheidsrechter op en accepteren de beslissingen. 

- Bij het begin van wedstrijden stelt de coach zich aan de scheidsrechter en de coach van de 

tegenstander voor. 

- Spelers en zwemmers hebben respect voor elkaar, de coach, tegenstanders en scheidsrechters. En 

gedragen zich sportief en beheersen zich in het om het water. 

- Flair Play betekent beslissingen van scheidsrechters accepteren, niet vloeken of discriminerend 

gedrag of opmerkingen maken. 

- Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met de scheidsrechters.  

- Toeschouwers blijven op de tribune. 

- De coach heeft een voorbeeldfunctie naar spelers, toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden is 
het gedrag langs het bad medebepalend voor het verloop van een wedstrijd. 

- Op de tribune langs het bad mag geen alcohol genuttigd worden. 
 

 
2. Accommodatie 

- In de kleedkamer blijft men van andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij 

constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt aangifte gedaan en daarna direct de 

toegang tot het zwembad ontzegd. 

- De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en na wedstrijden / trainingen om 

te kleden en te douchen. Bij constateren van vernielingen wordt de schade of het herstel verhaald op 

de persoon of personen. 

- Kleedkamers of andere ruimten die men gebruikt heeft laat men schoon achter. 

 
DRANKBELEID 
 

- Op de tribune langs het bad mag geen alcohol worden genuttigd. Het bestuur gaat ervan uit dat 

leden elkaar daarop aanspreken. Scheidsrechters hebben het recht een wedstrijd te staken bij 

constatering van alcohol op de tribune. De teams krijgen punten in mindering en de vereniging krijgt 

een boete.  
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