
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEDRAGSCODE BESTUURSLEDEN 
 
 

De bestuurder: 

 
1. Zorgt voor een veilige omgeving.  
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt 
ervaren. 
 
2. Is dienstbaar. 
Handel altijd in het belang van de vereniging en in het belang van de leden.  
 
3. Is open.  
Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en 
inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 
4. Is betrouwbaar. 
Hanteer de regels, waaronder de statuten, reglementen, besluiten en afspraken van de 
vereniging en de sportbond. 
Gebruik informatie voor doelen binnen de vereniging.  
Wendt vertrouwelijke informatie niet aan voor eigen gewin of ten gunste van anderen. 
 
5. Is zorgvuldig. 
Handel met respect, stel gelijke behandeling voorop en weeg belangen op een correcte 
wijze. 
Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.  
Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.  
Onderbouw bestuursbesluiten zo, dat men begrip heeft voor de gekozen richting. 
 
6. Voorkomt de schijn van belangenverstrengeling. 
Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties.  
Vervul geen nevenfuncties en ga geen financieel belangen aan die in strijd zijn, of kunnen 
zijn, met de bestuursfunctie.  
Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met 
eerlijke concurrentieverhoudingen.  
Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te 
geven. 
 
7. Is een voorbeeld voor anderen. 
Wees hoffelijk en respectvol, maak geen grievende en/of beledigende opmerkingen.  
Doe geen uitlatingen waardoor iemand in diskrediet wordt gebracht. 
 



 

 

8. Ziet toe op naleving relevante afspraken, regels binnen de vereniging. 
Zorg voor het opstellen van de gedragsregels voor de eigen vereniging. 
Zie er op toe dat de sporters, vrijwilligers en anderen zich houden aan de gemaakte 
relevante afspraken en reglementen. 
 
9. Neemt meldingen van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. 
Maak en houd het onderwerp integriteit bespreekbaar. 
Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. 
Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, vrijwilligers, 
supporters en anderen. 
 
10. Spant zich in om alleen relaties aan te gaan met integere personen en organisaties. 
Zorg ervoor dat de vereniging intern en extern handelt met personen en organisaties die van 
onbesproken gedrag zijn.  
Ga na of vrijwilligers van onbesproken gedrag zijn in relatie tot hun functie.  
 
11. Ziet toe op naleving van deze gedragscode en andere normen. 
Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere 
normen. 

 

 

 

 

 

 
Vastgesteld op 16 februari 2022 door de het bestuur van HAC’63. 


