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DE WATERTRAPPERS HAARLEM 'GEDRAGSCODE' 
  
Inleiding 
  
D.W.T. wil als zwemvereniging een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en in 
het bijzonder aan de ontwikkeling van de jeugd tot een volwaardig en gerespecteerd lid 
van de samenleving. DWT hanteert daarbij een gedragscode waarbij normen en waarden 
met respect voor de medemens een belangrijke plaats innemen.  
 
De gedragscode is een bijlage van het Huishoudelijk Reglement. Samen geven deze een 
nadere invulling aan: 

 wet -en regelgeving en afspraken geldende voor het algemeen sociaal-
maatschappelijk verkeer 

 regelgeving zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van de K.N.Z.B. 

 regelgeving zoals vastgelegd in de statuten van zwemvereniging De Watertrappers 
 
De gedragscode dient door de leden van D.W.T. als norm gehanteerd en uitgedragen te 
worden bij alle verenigingsactiviteiten (zowel intern als extern) zoals. 

 de trainingsactiviteiten 

 de wedstrijdactiviteiten 

 de ontspanningsactiviteiten  

 vergaderingen 
 
De gedragcode wordt geacht niet alleen als uitgangspunt te dienen voor alle sporters 
maar ook voor alle andere bij de vereniging betrokken mensen zoals: 

 Trainers 

 Bestuurders 

 Scheidsrechters 

 Ouders en verzorgers  

 Toeschouwers 
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GEDRAGSCODE VAN DE HAARLEMSE ZWEMVERENIGING 'DE WATERTRAPPERS' 
  
 
Artikel 1: Doelstelling, uitgangspunten, vertegenwoordiging. 
  

1. De Haarlemse Zwemvereniging 'De Watertrappers' verkort genaamd 'D.W.T.' stelt 
zich ten doel de beoefening van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en 
meer algemeen te maken (Statuten DWT, art.3, lid.1). 

2. Richtinggevend voor het beleid van de vereniging zijn: 
a. de verscheidenheid aan waarden die de leden aan de zwemsport toekennen 

(prestatie, plezier en ontspanning, gezondheid e.d.); 
b. het belang van de zwemsport in de samenleving m.b.t. sociale processen 

vrijetijdsbesteding en volksgezondheid; 
c. de onderverdeling in elementair zwemmen, sportzwemmen en recreatief 

zwemmen; 
3. DWT is aangesloten bij nationale, regionale en lokale instanties die zich met het 

zwemmen en de zwemsport bezighouden, te weten: 
 de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB); 
 de Regio Mid-West(van de KNZB); 
 de stichting Belangen Haarlemse Zwemverenigingen. (BHZ); 
a. DWT conformeert zich aan de wet -en regelgeving vastgelegd in de statuten van 

de 3-voomoemde instanties. 
  
 
Artikel 2: Verplichtingen leden. 
  

1. Door zich persoonlijk of via de wettelijke vertegenwoordiger in te schrijven als lid 
van De Watertrappers, conformeert deze zich aan de verplichtingen voortvloeiend 
uit het lidmaatschap. 

2. Het bestuur van de vereniging houdt toezicht op de naleving van deze 
verplichtingen en zal bij in gebreke bIijven conform de statuten van de vereniging, 
passende maatregelen treffen. 
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Artikel 3: Algemene verplichtingen. 
  

1. De leden worden gehouden aan de verplichtingen vastgelegd in art. 8 van de 
statuten van de vereniging, te weten: 

a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen 
van de vereniging, na te leven; 

b. de verenigingsbelangen en die van de KNZB in het algemeen niet te schaden; 
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het 

lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden 
aangaat; 

d. zich tegen elkaar en t.o.v. de vereniging te gedragen naar wat in redelijkheid en 
billijkheid verlangd en verwacht kan worden; 

  
 
Artikel 4: Financiële verplichtingen. 
 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een jaarlijkse 
contributie, welke door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.  

2. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende 
contributie betalen, te weten: 

a. categorie all-in-tarief (te voldoen in kwartaal betalingen); 
b. tarief elementair zwemmen (te voldoen in een 4 maandelijkse betalingen) 

 
 
Artikel 5: Sportieve verplichtingen. 
 

1. Tijdens de trainingen worden de leden geacht zich te houden aan: 
a. de voorschriften en regels m.b.t. gebruik van het zwembad, zoals afgesproken 

met de Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO); 
b. de regels en trainingsafspraken die een juiste voortgang van de training 

bevorderen; 
c. sociaal gedrag dat de medemens respecteert en waar men zich wederzijds 

verantwoordelijk weet voor een goede voortgang van de training; 
2. Tijdens wedstrijden worden de leden geacht zich te houden aan: 

a. de voorschriften en regels m.b.t. gebruik van het zwembad waar de wedstrijd 
wordt gehouden; 

b. de regels en afspraken die in het wedstrijdreglement worden aangegeven;  
c. de regels en afspraken die een juiste voortgang van de wedstrijd bevorderen; 
d. sportief gedrag, daarmee het belang van de sport, het team en de vereniging 

dienend; 
e. sociaal gedrag (persoonlijk en in teamverband) voor, tijdens en na de wedstrijd, 

dat de medemens respecteert en waar men zich wederzijds verantwoordelijk 
weet voor een goede voortgang rond de wedstrijd; 
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Artikel 6: Sociale verplichtingen. 
1. DWT-leden worden geacht zich te houden aan wet -en regelgeving en afspraken 

geldende voor het algemeen sociaal-maatschappelijk verkeer, ook buiten 
verenigingsactiviteiten om. 

2. Tijdens activiteiten door of namens DWT georganiseerd worden de leden geacht 
zich: 

a. te houden aan de regels en afspraken die een juiste voortgang van de activiteit 
bevorderen; 

b. te onthouden van wangedrag in woord, daad en gebaar dat schade toebrengt 
aan de (openbare) orde; 

c. te onthouden van discriminatie en discriminerend gedrag in welke vorm dan ook;  
d. te onthouden van seksueel overschrijdend gedrag in welke vorm dan ook;  
e. te houden aan de naleving van het verbod aan het schenken van zwak 

alcoholische dranken aan personen beneden de 18-jaar en aan schenken van 
sterk-alcoholische dranken aan personen beneden de 18-jaar; 

f. zich te onthouden van het schade aanbrengen of wederrechtelijk toe-eigenen 
van verenigingseigendom of eigendom van derden; 

g. te gedragen als sportief lid van DWT en als waardig vertegenwoordiger van de 
zwemvereniging; 
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DE GEBODEN VAN 'DE WATERTRAPPERS' 

  
Gebod nr.1 : 
Ieder lid van DWT (of diens wettelijke vertegenwoordiger) wordt geacht zich te houden 
aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van de vereniging met zich mee brengt! 
  
Gebod nr. 2: 
Kom uw financiële verplichtingen na. Met andere woorden, betaal op tijd uw contributie! 
  
Gebod nr. 3: 
Bedenk dat u te gast bent in het zwembad of het clubhuis. Gedraagt u zich, daarnaar. Het 
spreekwoord zegt niet voor niets 'een goede buur is beter dan een ‘verre vriend'! 
  
Gebod nr. 4: 
De zwemsport is uw vrijwillige keuze. Bedenk echter dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid 
inhoudt. Volg dus, ook in het belang van het team regelmatig de trainingen en verschijn 
op tijd! 
  
Gebod nr. 5: 
Gedraagt u tijdens wedstrijden als een waardige vertegenwoordiger van DWT en u merkt 
dat sportief gedrag en presteren goed samen gaat! 
  
Gebod nr. 6: 
Zwemmen, verziek het niet! Met andere woorden, u wordt geacht zich te houden aan de 
algemeen geldende normen en afspraken in het sociaal-maatschappelijk verkeer, ook 
buiten verenigingsactiviteiten om! 
  
Gebod nr. 7: 
Geef discriminatie, discriminerend gedrag en racisme geen kans. Het is ontoelaatbaar en 
a-sociaal en een DWT-lid onwaardig! 
  
Gebod nr. 8: 
Onthoud u van wangedrag in woord (grof taalgebruik), daad (vernielingen e.d.) en gebaar 
(provocaties e.d.)! 
  
Gebod nr. 9: 
Bij sport geen alcohol (en drugs)! Drink dus met mate en schenk geen alcohol houdende 
dranken aan minderjarigen! 
  
Gebod nr: 10: 
Plaats geen foto's of video's van een ander op internet zonder toestemming of indien 
onder de 16 jaar toestemming van de ouders / verzorgers. 
 
Gebod nr: 11: 
Goed voorbeeld doet goed volgen! Bedenk dat u als (senior) lid een voorbeeldfunctie 
heeft tegenover de jongere leden van DWT. Handel respectvol en u wordt respectvol 
benadert! 


