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Gedragscode Nextline Swimming 
 
Inleiding 
Deze code beschrijft we hoe we bij Nextline Swimming met elkaar en met anderen willen omgaan. 
Speciale aandacht besteden we hierbij aan afspraken die we maken ten aanzien van de 
gedragscode sport en code blauw. 
Het doel van deze gedragscodes is om het bij onze vereniging veilig, eerlijk, integer, gezond en 
leuk te houden. 
 
De gedragscode is expliciet van toepassing op alle leden, ouders/verzorgers, bestuursleden en 
medewerkers van Nextline Swimming, inclusief stagiaires, vrijwilligers en externen (bv de experts).  
De inhoud van onze gedragscode publiceren we op de website van Nextline. Dit betekent dat 
belanghebbenden die direct of indirect met de vereniging te maken hebben deze code kunnen 
inzien. Zij worden geacht van de inhoud op de hoogte te zijn.  
 
Gedragscode 
Bij Nextline Swimming gaan wij, zowel leden als ouders/verzorgers als bestuursleden als 
medewerkers, respectvol met elkaar, de vereniging, trainingslocaties en externe om. Samen zijn 
wij verantwoordelijk voor een veilige omgeving en een veilig klimaat voor elk lid van de 
vereniging. Wij leren en leven op basis van gelijkwaardigheid waarbij ieder zijn 
verantwoordelijkheid kent, neemt en de ander ook op die verantwoordelijkheid wijst. Wij gunnen 
ieder in vrijheid zijn eigen mening zolang hij of zij daarmee een ander niet kwetst op grond van ras, 
geloof of afkomst. Wij zijn een vereniging waarin een ieder gekend en erkend wordt in een sfeer 
van wederzijds vertrouwen. 
 
Ongewenst gedrag  
Om te weten wat goed gedrag is, is het van belang ook te weten wat ongewenst gedrag is: 
“Handelingen van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen tegen zich 
gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimiderend worden beschouwd”.  
Tot agressie en geweld wordt verbaal, psychisch en fysiek geweld gerekend. Daarbij  kan gedacht 
worden aan uitschelden, bedreigen, vernederen, pesten, slaan.  
Seksuele intimidatie is een vorm van intimidatie, die varieert van dubbelzinnige opmerkingen of 
handtastelijkheden, tot aan (pogingen tot) aanranding en verkrachting.  
Andere vormen van intimidatie zijn o.a. bedreigen, chanteren en achtervolgen. 
Discriminatie is het maken van ongerechtvaardigd onderscheid naar huidskleur, sekse, leeftijd, 
geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. 
 
Beleid ongewenst gedrag  
Bij Nextline Swimming hanteren we een beleid dat ongewenst gedrag tegengaat. We doen dat 
door deze gedragscode en houden ons hieraan. 
Ook hanteren we een klachtenprocedure en is er een externe (integriteits-) vertrouwenspersoon. 
 
Gedragscode sport: atleten 
Iedereen moet met plezier de zwemsport kunnen uitvoeren. Hier zijn we samen verantwoordelijk 
voor en daarom vinden we het belangrijk dat atleten van Nextline Swimming zich aan regels en 
afspraken houden. Houd rekening met anderen en ga vriendelijk met elkaar, de tegenstander, de 
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staf en wedstrijdleiding om. Respecteer elkaars grenzen en kwets (fysiek en psychisch) anderen 
niet. Zorg ook dat je de locatie waar je traint of een wedstrijd zwemt netjes houdt.  
 
Beoefen je sport eerlijk en gebruik geen verboden middelen en prestatie stimulerende middelen. 
Controleer geneesmiddelen voor gebruik altijd via de  dopingwaaier  en gebruik uitsluitend NZVT 
goedkeurde voedingssupplementen. Bij Nextline Swimming verwachten we dat leden en/of hun 
ouders/verzorgers het gebruik van voedingssupplementen altijd eerst overleggen met de 
verantwoordelijke trainer. 
Ken daarnaast de regels van de sport goed, zodat iedereen de sport met plezier, gezond en 
integer kan uitvoeren. 
 
Gedragscode sport: bestuurders 
Ook een bestuurder is bezig om iedereen met veel plezier te laten sporten. Daarom maakt een 
bestuurder beleid over hoe we een goede sfeer kunnen creëren en hoe er met risico´s moet 
worden omgegaan.  Om een financieel veilige situatie binnen de vereniging te hebben worden er 
afspraken gemaakt over wie/welk bedrag mag uitgeven en controleert. Een voorkomt daarnaast 
belangenconflicten.  
Bij aanname van een nieuwe medewerker of bestuurder wordt er altijd een achtergrond check 
gedaan.  
 
Gedragscode sport: trainer en coaches 
De trainer(s)/coach(es) bij Nextline Swimming zijn altijd bezig om de atleten iets te leren en beter 
te maken. Het is belangrijk dat atleten plezier hebben en zich veilig voelen. Een trainer/coach 
heeft hierin een belangrijke rol. Door de trainer/coach worden er afspraken gemaakt met atleten 
en ouders over het gedrag en de rol binnen de vereniging. De trainer/coach realiseert zich een 
voorbeeldrol te hebben en let op signalen om negatief gedrag te voorkomen.  
Atleten worden bewust gemaakt van de risico´s van dopinggebruik en matchfixing. Spelers 
moeten zich veilig voelen en een een trainer/coach kunnen vertrouwen. Daarom heeft een 
trainer/coach respect voor de privacy van de atleten.  
 
Gedragscode sport: scheidsrechters en juryleden 
Als scheidsrechter of jurylid zorg je voor een leuke en eerlijke wedstrijden.  
Je zorgt dat je de spelregels kent en dat je laat zien onpartijdig te zijn tijdens het uitvoeren van je 
functie. Als scheidsrechter of jurylid ben je ook eerlijk en werk je niet aan aan matchfixing. Blijf 
rustig als atleten of andere negatief gedrag laat zien.  
 
Communicatie  
Bij Nextline Swimming vinden we het belangrijk te handelen naar de kernwaarden ´openheid en 
transparantie´. We praten met elkaar en niet over elkaar. 
Wij verwachten dat iedereen volgens de juiste kanalen met elkaar communiceert. Betrokken bij de 
vereniging communiceren op respectvolle wijze met elkaar en in overeenstemming met de 
reguliere fatsoensnormen.   
 
Social media 
Nextline Swimming ziet social media als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, met 
positieve kanten en mogelijke risico´s.  

 
 
Gedragscode Nextline Swimming 2 

https://dopingwaaier.nl/


 
 
 
 
 
 
 

 
Nextline Swimming 

Emmasingel 20 
5611 AZ Eindhoven 

 
 

Wij maken gebruik van de positieve kanten van social media en houden rekening met de risico´s. 
Dit betekend dat wij ons louter positief via social media uitlaten en via geen enkel kanaal 
deelnemen open en online discussies. 
Beeldmateriaal van atleten zal alleen via social media gedeeld worden indien hier door de atleet 
op het moment van inschrijving toestemming is gegeven. En het beeldmateriaal dat gepubliceerd 
wordt via social media kanalen dient in overeenstemming te zijn met de gedragscode van 
Nextline Swimming. 
 
Zakelijke Integriteit  

a. Nextline Swimming kiest ervoor om ondernemend, ambitieus, daadkrachtig, open 
en transparant te zijn. Dat vereist een professionele instelling van medewerkers in de 
richting van elkaar, organisaties, collega-verenigingen, leden en ouders/verzorgers 
van de leden..  

b. We spreken altijd met respect over onze leden, ouders/verzorgers van leden, 
collega’s en relaties, ongeacht hun religie, hun politieke overtuiging, etniciteit of 
afkomst. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een seksistisch of 
discriminerend karakter.   

c. Medewerkers doen zaken met anderen op basis van eerlijkheid, vertrouwen en 
duidelijke afspraken.  

d. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie over leden, 
ouders/verzorgers, collega’s en externen. Privacy wordt gerespecteerd, informatie 
wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk 
gebruik gemaakt. De borging hiervan ligt vast in het privacy-reglement. 

e. Medewerkers houden geen informatie achter en verstrekken geen informatie die 
vertrouwelijk of geheim is.  

 
Integere organisatie 

a. Nextline Swimming wil bekend staan als een integere organisatie. Om de relatie 
met externe partijen zuiver te houden gaan wij uit van een duidelijke scheiding 
tussen werk en privé. Medewerkers dragen er zorg voor dat er geen vermenging 
van persoonlijke en zakelijk relaties ontstaat.  

b. De opdrachtgeversrol wordt niet vermengd met de klantrol. Niet altijd is te 
voorkomen dat er privé contacten zijn met externe verenigingen en instanties met 
een link naar Nextline. Als er toch dienstverlenende afspraken worden gemaakt 
tussen een medewerker Nextline Swimming en een externe waarbij er sprake is 
van privé contacten, dan geschiedt dit tegen normale voorwaarden. De 
medewerker stelt zijn collega´s van een dergelijke afspraak op de hoogte.  

c. De opdrachtverlening door Nextline Swimming aan derden gebeurt zorgvuldig en 
transparant, in het bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven 
waarin familieleden of bekenden van personeelsleden van Nextline Swimming 
werkzaam zijn in invloedrijke posities. Medewerkers dienen bij het maken van deze 
afspraken niet betrokken te zijn en de belangenbehartiging over te laten aan een 
collega.  

d. Opdrachten worden in principe altijd schriftelijk vastgelegd. Bij grotere opdrachten 
hanteren we het 4 ogen principe, d.w.z. dat we- om mogelijke 
belangenverstrengeling te voorkomen - altijd een collega betrekken bij de 
opdracht voordat deze gegund wordt.  
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e. Het is medewerkers niet toegestaan om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen 
voor eigen rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen 
van Nextline Swimming.  

f. Het is niet geoorloofd dat individuele medewerkers voor zichzelf of voor derden 
enige vorm van voordeel of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of 
namens Nextline Swimming betreft.  

 
Code Blauw KNZB 
Code blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport 
aan te pakken. Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons 
samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf 
te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en 
de faciliteiten om te gaan.  
 
Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier! 
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt 
aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt 
samen.  
 
Me lding bij VCP KNZB 
Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het  tuchtreglement seksuele intimidatie  (artikel 3) bij 
het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden 
die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de KNZB. Meldingen bij de 
aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
van de bond. 
 
De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: 
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin 
sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de 
bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van 
de vereniging. 
 
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van 
seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit 
niet verwacht kan worden van iemand. 
 
Vertrouwenscontactpersoon KNZB : 
Petra van den Hoek, 
06 55440359 
vcp@knzb.nl 
 
Ook anoniem melden via een  SpeakupSysteem  is mogelijk. 
Is de vertrouwenscontactpersoon niet bereikbaar en heb je toch dringend behoefte aan advies/hulp? 
 Neem dan contact op met de vertrouwenspersonen van het  Centrum Veilige Sport. 
   
Klachtenprocedure- Melden van grensoverschrijdend gedrag  
Als er in bepaalde situaties niet conform deze gedragdscode is gehandeld, dan vindt er een 
melding plaats. 
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- Een eerste melding vindt plaats bij één van de leden van het bestuur (als het een 
aangelegenheid is waarbij het bestuurslid niet zelf betrokken is).   

- Indien het bestuurslid wel betrokken is, dan moet de melding gedaan worden bij een 
ander bestuurslid of een medewerker van Nextline Swimming. De medewerker kan een 
melding doen bij de voorzitter van het bestuur.  

 
Maatregelen bij overschrijden van de gedragscode  
Als een lid, een ouder/verzorger, medewerker of externe relatie handelt in strijd met de 
gedragscode, beschouwt Nextline Swimming dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk 
van de ernst van de overtreding zal de vereniging stappen ondernemen. Dit kan in het uiterste 
geval leiden tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen betrokkene(n) of tot het verbreken 
van een relatie/contacten met een externe relatie.  
   
Evaluatie  
De evaluatie van deze code vindt jaarlijks plaats door het medewerkers en het bestuur van 
Nextline Swimming. Indien noodzakelijk zal de gedragscode worden aangepast en worden 
gecommuniceerd. 
 
Invoering: per 1 september 2019 
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