
Gedragscode en fair play 

Waterpolo-plezier voor iedereen! 
De gedragscode beschrijft een aantal afspraken die we als leden, 
ouders en vrijwilligers met elkaar maken én naleven, zodat 
iedereen plezier heeft in waterpoloën bij SG De Vliet! In deze 
gedragscode vind je 5 waarden met bijbehorende gedragsregels 
die we met elkaar nastreven. Heb je vragen? Stel ze aan je 
aanvoerder, trainer, coach of de WPC. 

STARTGEMEENSCHAP

Sportief 
•  We spelen sportief, veilig, volgens de regels en met respect. 
•  We verwelkomen nieuwe leden, tegenstanders en officials. 
•  We wensen tegenstanders en officials succes en bedanken 

hen achteraf. 
•  We respecteren de spelleiding en leveren geen commentaar. 
•  We vertonen geen verbaal of fysiek agressief gedrag. 
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Eerlijk, open en helder 
•  We communiceren helder, tijdig en juist. 
•  We spreken elkaar aan op en corrigeren ongewenst gedrag. 
•  We benoemen en belonen positief gedrag. 
•  Klachten meld je bij je trainer/coach of de WPC en worden 

serieus genomen en afgehandeld. 
•  Bij ongewenst gedrag kan de WPC de BHC verzoeken 

maatregelen te nemen. 
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Samen 
•  De leden, ouders en vrijwilligers samen zijn de vereniging. 
•  We vervullen allemaal een vrijwilligerstaak. 
•  We dragen het SG De Vliet-tenue. 
•  We praten met elkaar en niet over elkaar. 
•  We regelen tijdig vervanging voor de jury bij verhindering. 
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Respect 
•  We behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld. 
•  We zijn op tijd voor trainingen en wedstrijden. 
•  We zeggen op tijd af als we niet kunnen trainen of spelen. 
•  We gaan zorgvuldig om met materiaal en het zwembad. 
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Plezier 
•  We lachen met elkaar en niet om elkaar. 
•  We drinken een drankje na de wedstrijd in het clubhuis. 
•  Ouders ondersteunen spelers en coaches op positieve wijze. 
•  We winnen én verliezen met z'n allen. 
•  Plezier gaat niet ten koste van prestatie. 
•  Met en voor elkaar organiseren we leuke activiteiten. 
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