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Gedragscode zwemmers MOZKA-Zwemclub vzw 
 
 

Onderhavig document bevat de richtlijnen die gelden voor elke zwemmer die als lid van MOZKA-Zwemclub 
vzw deelneemt aan een activiteit van deze club. Deze richtlijnen worden voor aanvang van elk nieuw 
zwemseizoen verstuurd naar de ouders van de zwemmers en toegelicht in een informatievergadering; ze 
worden tevens op de website van de club geplaatst. De doelstelling van de gedragscode is het creëren van 
een positief klimaat voor het volledige team. 
 
Elke zwemmer dient zich in de loop van een activiteit van MOZKA-Zwemclub vzw aan de volgende 
richtlijnen te houden:  
 
1. Ik zet me tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten in naar best vermogen. 

2. Ik pas de regels van de fair play toe. 

3. Ik steun en moedig mijn teamgenoten aan waar en wanneer mogelijk en bevorder op die manier de 
teamgeest. 

4. Ik ga respectvol om met mijn teamgenoten en vermijd te allen tijde pestgedrag! 

5. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Als jongen blijf ik uit de kleedkamers van de 
meisjes en vice versa, … . 

6. Ik respecteer de begeleiders en de richtlijnen die ze meegeven. Ik begrijp dat ongepast gedrag besproken 
wordt met mijn ouders. 

7. Ik verlaat nooit een training of wedstrijd zonder toestemming van de begeleiding. 

8. Ik breng de hoofdtrainer en indien nodig andere begeleiders zo snel mogelijk op de hoogte indien ik ziek 
ben of een blessure heb. 

9. Ik heb respect voor de accommodatie en het aanwezige materiaal.  

10. Ik hanteer een gezonde leefstijl; goede voeding,voldoende rust, regelmatige vochtinname tijdens 
trainingen en de juiste mentale ingesteldheid. 

11. Het gebruik of bezit van drugs, tabak of alcohol is verboden. 

12. Ik draag de uitrusting van de club tijdens wedstrijden. 

13. Indien ik een medaille behaal ben ik, uit respect voor de organiserende club en de andere winnaars, 
persoonlijk aanwezig op de uitreiking ervan. 

14. Ik respecteer eventuele andere afspraken die door de begeleiding bij aanvang van het zwemseizoen 
worden gemaakt.  
 
Indien de richtlijnen niet worden nageleefd kan de club volgende stappen ondernemen:  
1. Een waarschuwing die ervoor moet zorgen dat de zwemmer(ster) beseft dat het getoonde gedrag 
onaanvaardbaar is. Ook de ouders worden ingelicht. 

2. Schorsing van deelname aan trainingen en/of wedstrijden. De hoofdtrainer gaat in overleg met de 
zwemmer(ster) en ouders. 

3. Als de zwemmer(ster) blijvend de richtlijnen niet naleeft, zal er opnieuw een overleg georganiseerd 
worden met de ouders. Waarschijnlijk gevolg is een uitsluiting (verwijdering uit de club). 

4. In het geval van een zware overtreding onder de vorm van onder meer agressie en/of diefstal kunnen 
bovenstaande stappen overgeslagen worden. Er zal onmiddellijk een overleg georganiseerd worden met 
uitsluiting tot gevolg.  
 
Met sportieve groeten,  
MOZKA-Zwemclub vzw 
Dirk Boets, hoofdtrainer 

 


