
 
 
 

Versie  September  2018  
   Pagina  1  
 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 z
et

el
: 

M
ar

ki
ez

en
ho

f 
32

 -
 2

17
0 

M
er

ks
em

 
S
ec

re
ta

ri
aa

t 
m

ai
l:

se
cr

et
ar

ia
at

.z
ol

a@
gm

ai
l.c

om
 

S
po

rt
se

cr
et

ar
ia

at
 m

ai
la

dr
es

: 
sp

or
ts

ec
re

ta
ri
aa

t.
Z
ol

a@
gm

ai
l.c

om
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GEDRAGSCODE	  	  
	  

	  
Voorwoord:	  	  
	  
Iedereen	  binnen	  de	  sportwereld	  en	  dus	  ook	  onze	  zwemclub,	  heeft	  te	  maken	  met	  normen	  en	  waarden.	  	  
Hoe	  gaan	  we	  met	  elkaar	  om,	  welke	  spelregels	  “hanteren”	  we	  binnen	  en	  buiten	  het	  zwembad,	  hoe	  lossen	  we	  
problemen	  op	  binnen	  de	  club	  en	  zo	  veel	  meer.	  .	  	  
Toch	  blijven	  normen	  en	  waarden	  voor	  velen	  een	  wat	  ongrijpbaar	  fenomeen.	  Het	  is	  niet	  altijd	  voor	  iedereen	  
duidelijk	  wat	   er	  mee	  bedoeld	  wordt,	   en	  nog	  belangrijker:	   hoe	  pas	   je	   deze	  normen	  en	  waarden	   toe	   in	   de	  
praktijk.	  Deze	  gedragscode	   tracht	  hierop	  een	  antwoord	   te	  geven.	  Het	   is	  een	  “gereedschap”,	   ‘een	  handige	  
tool’	   voor	   iedereen	   die	   bij	   onze	   zwemclub	   betrokken	   is:	   zwemmers,	   trainersgroep,	   bestuur,	   ouders	   of	  
wettelijke	  vertegenwoordigers	  en	  sympathisanten.	  	  

	  
1. INLEIDING	  

ZOLA	   wil	   ervoor	   zorgen	   dat	   onze	   leden	   met	   plezier	   kunnen	   zwemmen	   en	   zich	   verder	   kunnen	  
ontwikkelen.	  Normen	  en	  waarden	  zijn	  daarbij	  belangrijk.	  ZOLA	  wil	  actief	  werken	  aan	  de	  bewustwording	  
van	  zwemmers,	  begeleiders,	  trainers,	  sympathisanten	  en	  ouders	  of	  wettelijke	  vertegenwoordigers	  van	  
het	   belang	   en	   de	   inhoud	   van	   deze	   normen	   en	   waarden.	   ZOLA	   moet	   een	   ontmoetingsplaats	   zijn	   en	  
blijven	  waar	  jongeren	  gezamenlijk	  met	  plezier	  en	  voldoening	  kunnen	  sporten.	  Dit	  vraagt	  om	  duidelijke	  
gedragsregels.	  ZOLA	  heeft	  gedragsregels	  opgesteld	  die	  hierbij	  kunnen	  helpen.	  De	  trainers,	  begeleiders	  
en	   ouders	   of	   wettelijke	   vertegenwoordigers	   hebben	   een	   belangrijke	   verantwoordelijkheid	   en	  
voorbeeldfunctie	   om	   deze	   gedragsregels	   uit	   te	   dragen	   en	   te	   bewaken.	   Bij	   overtreding	   van	   de	   regels	  
kunnen	  sancties	  worden	  opgelegd.	  De	  gedragscode	  geldt	  voor	  ALLE	  leden.	  
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2.	  ALGEMEEN	  	  
	  
Doelstelling	  	  
	  
ZOLA	   wil	   alle	   leden	   binnen	   hun	   persoonlijke	   mogelijkheden	   zo	   goed	   mogelijk	   laten	   zwemmen.	  
Enthousiasme,	  sportieve	  uitdagingen,	  ontspanning	  en	  plezier	  zijn	  daarbij	  de	  belangrijkste	  elementen.	  Door	  
ontwikkeling	  van	  zowel	  het	  sportieve	  vermogen	  als	  het	  verenigingsgevoel	  zorgen	  we	  er	  voor	  dat	  ZOLA	  een	  
vereniging	  is	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  Deze	  gedragscode	  beoogt	  voornamelijk	  de	  goede	  werking	  tussen	  de	  club,	  
trainers,	  zwemmers	  en	  ouders	  of	  wettelijke	  vertegenwoordigers	  te	  bevorderen.	  	  
	  
	  
Over	  wie	  gaat	  het?	  
	  
Iedereen	  die	  lid	  is	  of	  lid	  wil	  worden,	  moet	  van	  de	  gedragscode	  op	  de	  hoogte	  zijn.	  Voor	  minderjarige	  leden	  is	  
het	  van	  belang	  dat	  de	  ouders	  of	  wettelijke	  vertegenwoordigers	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  gedragscode.	  De	  
gedragscode	  moet	  door	   iedereen	  worden	  uitgedragen	  en	  nageleefd.	  We	  moeten	  elkaar	  hierop	  kunnen	  en	  
durven	  aanspreken,	  op	  een	  hoffelijke	  en	  correcte	  manier.	  Goede	  omgangsvormen	  vormen	  te	  allen	  tijde	  het	  
uitgangspunt	  van	  ons	  handelen.	  	  
	  
	  
Waarover	  gaat	  het?	  	  
	  
Het	   gaat	   over	   een	   aantal	   normen	  en	  waarden	  die	   het	   sociale	   kader	   creëren	  waarbinnen	  wij	   in	   onze	   club	  
willen	  werken.	  Deze	  regels	  zijn	  vertaald	  in	  een	  gedragscode.	  	  Op	  het	  moment	  dat	  er	  tegen	  de	  gedragscode	  
wordt	  gezondigd,	  volgen	  er	  sancties.	  
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3.	  GEDRAGSCODE	  	  
	  
ZOLA	  vraagt	  nadrukkelijk	  aandacht	  voor	  normen	  en	  waarden	  vóór,	  tijdens	  en	  na	  de	  beoefening	  van	  de	  sport.	  
Hieronder	  volgt	  een	  aantal	  algemene	  regels	  die	  van	  toepassing	  zijn.	  	  
	  
Wat	  zijn	  onze	  uitgangspunten?	  
	  
• We	  zwemmen	  met	  elkaar,	  dus	  ook	  met	  de	  tegenstander.	  
• We	  gedragen	  ons	  altijd	  sportief,	  ook	  als	  anderen	  minder	  sportief	  zijn:	  De	  winnaar	  is	  degene	  die	  ook	  

tegen	  zijn	  verlies	  kan.	  
• We	  aanvaarden	  de	  ander	  zoals	  hij/zij	  is	  en	  discrimineren	  niet	  op	  grond	  van	  huidskleur,	  geloof,	  seksuele	  

geaardheid,	  culturele	  achtergrond,	  uiterlijk,	  prestaties	  en	  dergelijke	  (zie	  ook	  Panathlon	  verklaring	  die	  
door	  ZOLA	  onderschreven	  is,	  een	  link	  vind	  je	  op	  onze	  website	  www.zolaswim.be).	  

• We	  schelden,	  pesten,	  roddelen,	  enz.	  niet	  en	  we	  uiten	  geen	  dreigementen	  m.a.w.	  we	  houden	  terdege	  
rekening	  met	  de	  gevoelens	  van	  de	  ander.	  	  

• We	  maken	  ons	  niet	  schuldig	  aan	  seksuele	  intimidatie	  en	  gebruiken	  geen	  enkele	  vorm	  van	  verbaal	  of	  
lichamelijk	  geweld.	  Geen	  enkele	  vorm	  van	  seksueel	  overschrijdend	  gedrag	  wordt	  getolereerd.	  
Hiertegen	  zal	  streng	  worden	  opgetreden.	  

• We	  blijven	  van	  elkaars	  bezittingen	  af;	  we	  houden	  het	  zwembad	  en	  de	  omgeving	  schoon.	  	  
• Sport	  is	  er	  voor	  iedereen;	  niet	  alleen	  voor	  uitblinkers.	  
• Wees	  altijd	  en	  overal	  beleefd!	  De	  club	  verwacht	  van	  alle	  leden	  dat	  zij	  zich	  beleefd	  en	  respectvol	  

gedragen	  tegenover	  zwemmers,	  trainers,	  lesgevers,	  de	  afgevaardigden,	  bestuursleden,	  scheidsrechters,	  
andere	  leden	  en	  publiek.	  We	  dulden	  geen	  grofheden.	  

• Wees	  sportief,	  vertoon	  teamgeest,	  help	  en	  steun	  je	  medezwemmers.	  
• Onderweg	  naar	  of	  van,	  en	  tijdens	  de	  training/les	  en	  wedstrijden	  is	  alcohol-‐	  en/of	  drugsgebruik	  niet	  

toegelaten.	  Ook	  daarbuiten	  moedigen	  wij	  onze	  leden	  aan	  een	  gezonde	  levensstijl	  te	  behouden.	  
• De	  leden	  ontzeggen	  zich	  elke	  vorm	  van	  doping.	  Zij	  zijn	  overtuigd	  van	  hun	  eigen	  kunnen	  en	  dienen	  dus	  

niet	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  nemen	  van	  ongeoorloofde	  middelen	  om	  deze	  prestaties	  te	  behalen.	  	  

Gebruik	  van	  de	  douches:	  
	  
• Voor	  de	  start	  van	  de	  zwemlessen	  en	  de	  trainingen	  nemen	  de	  zwemmers	  altijd	  een	  douche.	  
• Douches	  zijn	  geen	  speelruimten.	  	  
• Beperk	  het	  verblijf	  in	  deze	  zone	  tot	  het	  strikt	  noodzakelijke	  
• Iedere	  gebruiker	  ziet	  erop	  toe	  dat	  de	  douches	  netjes	  achtergelaten	  worden.	  Bij	  problemen	  of	  

onregelmatigheden	  wordt	  de	  toezichter-‐redder,	  de	  trainer	  of	  een	  aanwezig	  bestuurslid	  geïnformeerd.	  
• Het	  verlaten	  van	  de	  douches	  moet	  gebeuren	  binnen	  de	  vijf	  minuten	  na	  het	  beëindigen	  van	  de	  

les/trainingen.	  	  
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Gebruik	  van	  de	  toiletten:	  
	  
• De	  toiletten	  dienen	  door	  de	  gebruikers	  netjes	  achtergelaten	  te	  worden.	  Bij	  problemen	  of	  

onregelmatigheden	  wordt	  de	  toezichter-‐redder,	  de	  trainer	  of	  een	  aanwezig	  bestuurslid	  geïnformeerd.	  

	  
Gebruik	  van	  de	  kleedkamers:	  	  
	  
• De	  kleedkamers	  worden	  alleen	  gebruikt	  om	  je	  om	  te	  kleden.	  	  
• Kleedkamers	  zijn	  geen	  speelruimten.	  	  
• Blijf	  niet	  hangen	  in	  de	  hal,	  kleedkamers	  of	  douches.	  Zorg	  dat	  je	  tijdig	  aan	  het	  zwembad	  aanwezig	  bent	  

voor	  les/training.	  
• De	  kleedkamers	  dienen	  door	  de	  gebruikers	  netjes	  achter	  gelaten	  te	  worden,	  na	  elk	  gebruik.	  Vermijd	  het	  

meebrengen	  van	  kostbare	  voorwerpen	  (sieraden,	  gsm,	  geld	  etc.)	  Indien	  deze	  toch	  meegebracht	  
worden,	  raden	  we	  aan	  deze	  op	  te	  bergen	  in	  een	  locker.	  	  

• De	  club	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  verlies,	  beschadiging	  of	  diefstal	  van	  enigerlei	  voorwerpen.	  	  
• Het	  is	  ten	  strengste	  verboden	  te	  roken	  in	  het	  ganse	  zwembadcomplex,	  dus	  ook	  in	  de	  kleedkamers!	  
• De	  zwemmers	  dienen	  uiterlijk	  15	  minuten	  na	  de	  training	  de	  kleedkamers	  verlaten	  te	  hebben.	  
• Minderjarige	  zwemmers	  die	  zonder	  begeleiding	  huiswaarts	  keren,	  dienen	  de	  kortste	  en/of	  minst	  

gevaarlijke	  weg	  te	  nemen.	  
• Ouders	  zijn	  enkel	  toegelaten	  om	  te	  helpen	  in	  kleedkamer	  2.	  	  
• Er	  zijn	  geen	  ouders,	  vrienden,	  familie	  toegelaten	  in	  de	  gang	  van	  de	  kleedkamers.	  Er	  wordt	  gewacht	  in	  

de	  hall	  van	  het	  zwembad,	  achter	  het	  poortje.	  
• Er	  wordt	  niet	  gegeten	  of	  gedronken	  in	  de	  kleedkamers.	  Wacht	  hiermee	  tot	  je	  omgekleed	  en	  buiten	  

bent.	  
• Er	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  smartphone/gsm	  in	  de	  kleedkamer.	  

	  

In en rond het zwembadcomplex:  
	  

• Alle	  geldende	  regels	  van	  de	  zwembadbeheerder	  Plantin	  Borgerhout	  en	  Wezenberg	  krijgen	  voorrang	  op	  
de	  opgelegde	  gedragscode	  van	  ZOLA.	  	  

• Als	  ambassadeurs	  van	  ZOLA	  letten	  we	  op	  ons	  taalgebruik	  en	  hebben	  we	  ook	  respect	  voor	  de	  redders,	  
medezwemmers,	  zwemmers	  van	  andere	  clubs,	  trainers,	  sympathisanten,	  scheidsrechters,	  ...	  

• Maken	  we	  rommel,	  dan	  ruimen	  we	  die	  zelf	  op.	  	  
• Materiaal	  ter	  beschikking	  gesteld	  door	  ZOLA	  of	  zwembadbeheerder	  wordt	  met	  respect	  behandeld	  en	  

na	  de	  training	  netjes	  opgeruimd	  en	  teruggeplaatst	  waar	  het	  hoort.	  	  
• Er	  wordt	  geen	  glas,	  noch	  aardewerk	  mee	  in	  het	  zwembad	  genomen.	  	  
• Drank	  wordt	  meegebracht	  in	  herbruikbare	  drinkbussen	  voorzien	  van	  naam	  
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• Het	  is	  in	  het	  gehele	  sportcomplex	  ten	  strengste	  verboden	  om	  drugs	  te	  gebruiken	  dan	  wel	  te	  
verhandelen	  

• Fietsen	  en	  brommers	  worden	  in	  de	  daarvoor	  bestemde	  rekken	  in	  de	  fietsenstalling	  geplaatst	  
• Auto's	  worden	  geparkeerd	  op	  het	  daarvoor	  bedoelde	  parkeerterrein.	  	  
• De	  toegangen	  naar	  het	  zwembad	  wordt	  in	  het	  belang	  van	  de	  veiligheid	  vrijgehouden.	  	  
• Matig	  je	  snelheid	  in	  de	  nabijheid	  van	  het	  sportcomplex.	  	  

ZOLA	  aanvaardt	  onder	  geen	  enkele	  omstandigheid:	  
	  
• Misbruik	  van	  medicatie,	  gebruik,	  bezit	  en	  verhandeling	  van	  drugs,	  gebruik	  van	  alcohol	  	  
• Gebruik	  van	  doping	  
• Grensoverschrijdend	  gedrag	  	  

	  
Het	   lid	  waarvan	  bewezen	   is,	  dat	  hij/zij	  schuldig	  maakt	  aan	  deze	  feiten,	  wordt	  hij/zij	  onmiddellijk	  als	   lid	  op	  
non	   -‐actief	   gesteld.	   Bij	   vaststellen	   van	   dopinggebruik	   zal	   de	   sporter	   onmiddellijk	   op	   non-‐actief	   gezet	  
worden.	  De	  bevestiging	  van	  de	  tegenexpertise	  betekent	  het	  einde	  van	  het	  lidmaatschap	  bij	  ZOLA.	  	  
	  
Bij	  vaststellen	  van	  seksueel	  grensoverschrijdend	  gedrag	  wordt	  contact	  opgenomen	  met	  Sensoa	  en	  ICES	  	  
(Internationaal	  Centrum	  voor	  Ethiek	  in	  de	  Sport)	  voor	  het	  treffen	  van	  sancties.	  	  
	  
Alle	  leden,	  ouders	  of	  wettelijke	  vertegenwoordigers,	  lesgevers/	  trainers,	  vrijwilligers	  en	  overige	  betrokkenen	  
worden	  geacht	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  de	  inhoud	  van	  deze	  gedragscode	  en	  dienen	  hiernaar	  te	  handelen.	  
Lid	  zijn	  van	  ZOLA	  houdt	  in	  dat	  men	  de	  regels	  accepteert.	  Iedereen	  kan	  een	  exemplaar	  van	  deze	  gedragscode	  
ontvangen	  indien	  hij/zij	  hierom	  vraagt	  bij	  een	  van	  de	  leden	  van	  het	  bestuur.	  
	  
Naleving	   van	   en	   controle	   op	   deze	   gedragscode	   zal	   een	   grote	   bijdrage	   leveren	   op	   het	  welzijn	   van	   al	   onze	  
leden,	  de	  club	  beschermen	  tegen	  ongewilde	  excessen	  en	  zo	  alle	  betrokkenen	  bij	  onze	  zwemclub	  zo	  mogelijk	  
nog	  meer	  plezier	  verschaffen	  in	  de	  uitoefening	  van	  zwemsport.	  
	  
Alle	   leden,	   zwemmers,	   trainers,	   lesgevers,	   ouders	   of	   wettelijke	   vertegenwoordigers,	   afgevaardigden,	  
actieve	  en	  niet-‐	   actieve	   leden	  die	   zich	  het	   slachtoffer	   voelen	  van	   inbreuken	  op	  de	  gedragscode	  of	  deze	  
vaststellen	   op	   welk	   plaats	   dan	   ook	   binnen	   de	   clubactiviteiten	   of	   deze	   activiteiten	   waaraan	   de	   club	  
deelneemt,	  worden	  gevraagd	  om	  deze	  te	  melden	  aan	  het	  secretariaat:	  secretariaat@zolaswim.be	  	  

	  
 

4.	  	  DE	  ZWEMLESSEN	  IN	  DE	  ZWEMSCHOOL:	  basisprincipes	  –	  zie	  ook	  
aanvullende	  afspraken	  per	  groep	  
	  
• De	  lesuren	  worden	  meegedeeld,	  alsook	  op	  de	  website	  gepubliceerd.	  
• Voor	  de	  reguliere-‐	  en	  zaterdagzwemschool	  wordt	  een	  aanwezigheidspercentage	  van	  80%	  verwacht.	  In	  

de	  reguliere	  zwemschool	  op	  maandbasis,	  in	  de	  zaterdagzwemschool	  per	  kwartaal.	  
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• Deze	   aanwezigheden	   worden	   maandelijks	   opgevolgd.	   Als	   de	   zwemmer	   te	   weinig	   aanwezig	   is,	   krijgt	  
hij/zij	   eerst	   een	   verwittiging.	   Nadien	   moet	   hij/zij	   stoppen	   en/of	   moet	   hij/zij	   overstappen	   naar	   de	  
zaterdagzwemschool.	  	  

• Bij	  afwezigheid	  moet	  dit	  gemeld	  worden	  via	  mail.	  	  
• We	  hebben	  respect	  voor	  de	  lesgevers/trainers/toezichters	  en	  voor	  elkaar.	  	  
• De	  groepen	  worden	  zoveel	  mogelijk	  ingedeeld	  naar	  ieders	  kunnen,	  maar	  verschil	  in	  conditie	  en/of	  

vooruitgang	  is	  onvermijdelijk.	  
• Je	  respecteert	  andermans	  bezittingen	  en	  materiaal	  in	  het	  zwembad,	  alsook	  in	  de	  kleedkamers.	  
• De	  kleedkamers	  zijn	  geopend	  ten	  vroegste	  10	  minuten	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  eerste	  les.	  De	  deuren	  

worden	  gesloten	  bij	  aanvang	  van	  de	  eerste	  les.	  Daarna	  zullen	  de	  deuren	  van	  de	  kleedkamers	  telkens	  
open	  zijn	  vanaf	  een	  kwartier	  voor	  het	  uur	  tot	  een	  kwartier	  na	  het	  uur	  (bv	  18u45	  tot	  19u15/19u45	  tot	  
20u45)	  

• Je	  bent	  ten	  minste	  5	  minuten	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  les	  in	  het	  zwembad	  aanwezig	  en	  zet	  je	  op	  de	  
bank	  aan	  het	  venster.	  

• Indien	  je	  te	  laat	  komt,	  ga	  je	  je	  verontschuldigen	  bij	  de	  lesgever.	  Kom	  je	  na	  het	  sluiten	  van	  de	  deuren	  van	  
de	  kleedkamers,	  kan	  je	  niet	  meer	  meedoen	  met	  de	  les.	  

• Je	  draagt	  in	  het	  zwembad	  altijd	  een	  badmuts,	  uit	  hygiënisch	  oogpunt.	  Je	  krijgt	  1	  waarschuwing,	  daarna	  
moet	  het	  dragen	  van	  een	  badmuts	  in	  orde	  zijn.	  

• Je	  draagt	  een	  aansluitend	  badpak	  of	  een	  aansluitende	  zwembroek,	  	  GEEN	  BIKINI	  OF	  ZWEMSHORT!	  
• De	  “zeesterren”	  en	  “zeepaardjes”	  hebben	  geen	  extra	  materiaal	  nodig.	  Vanaf	  de	  niveaugroep	  “vissen”	  is	  

een	  goedzittende	  zwembril	  vereist.	  Vanaf	  de	  “piranha’s”	  breidt	  het	  materiaal	  uit	  met	  een	  paar	  
zwemvinnen,	  liefst	  aan	  te	  kopen	  binnen	  de	  club,	  dan	  ben	  je	  zeker	  dat	  je	  een	  model	  hebt,	  dat	  zeker	  geen	  
schade	  aanricht	  aan	  voeten	  of	  benen.	  

• In	  de	  zaterdagzwemschool	  heeft	  de	  zwemmer	  vanaf	  de	  Z-‐dolfijnen	  steeds	  zelf	  een	  zwembril	  en	  
zwemvinnen	  bij.	  

• Een	  overgang	  naar	  een	  volgende	  groep	  in	  de	  zwemschool	  wordt	  beslist	  in	  de	  zwemschoolvergadering	  in	  
overleg	  met	  alle	  lesgevers	  en	  verantwoordelijken.	  Hierbij	  is	  geen	  inspraak	  van	  ouders.	  

 
5	  DE	  ZWEMLESSEN	  BIJ	  DE	  RECREAJONGEREN:	  basisprincipes	  -‐	  zie	  ook	  
aanvullende	  afspraken	  per	  groep	  

	  
• Voor	  de	  recreajongeren	  wordt	  een	  aanwezigheid	  van	  minstens	  50%	  op	  kwartaalbasis	  verwacht.	  Wie	  dit	  

niet	  behaalt,	  krijgt	  een	  verwittiging.	  Wordt	  op	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  de	  minimale	  aanwezigheid	  niet	  
behaald,	  zal	  een	  herinschrijving	  niet	  meer	  mogelijk	  zijn.	  

• Bij	  afwezigheid	  moet	  dit	  gemeld	  worden	  via	  mail.	  
• We	  hebben	  respect	  voor	  de	  lesgevers/trainers/toezichters	  en	  voor	  elkaar.	  	  
• De	  groepen	  worden	  zoveel	  mogelijk	  ingedeeld	  naar	  ieders	  kunnen,	  maar	  verschil	  in	  conditie	  en/of	  

vooruitgang	  is	  onvermijdelijk.	  
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• Je	  respecteert	  andermans	  bezittingen	  en	  materiaal	  in	  het	  zwembad,	  alsook	  in	  de	  kleedkamers.	  
• De	  kleedkamers	  zijn	  geopend	  ten	  vroegste	  10	  minuten	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  eerste	  les.	  	  
• Je	  bent	  ten	  minste	  5	  minuten	  voor	  aanvang	  van	  de	  les	  aanwezig	  in	  het	  zwembad	  en	  je	  zet	  je	  op	  de	  bank	  

aan	  het	  venster.	  
• Indien	  je	  te	  laat	  komt,	  ga	  je	  je	  verontschuldigen	  bij	  de	  lesgever.	  Kom	  je	  meer	  dan	  10	  minuten	  te	  laat	  in	  

het	  zwembad,	  kan	  je	  niet	  meer	  meedoen	  met	  de	  les.	  
• Je	  draagt	  in	  het	  zwembad	  altijd	  een	  badmuts,	  uit	  hygiënisch	  oogpunt.	  Je	  krijgt	  1	  waarschuwing,	  daarna	  

moet	  het	  dragen	  van	  een	  badmuts	  in	  orde	  zijn.	  
• Je	  draagt	  een	  aansluitend	  badpak	  of	  een	  aansluitende	  zwembroek,	  GEEN	  BIKINI	  OF	  ZWEMSHORT!	  
• Bij	  de	  recreajongeren	  heeft	  de	  zwemmer	  steeds	  zelf	  een	  zwembril	  bij,	  zwemvinnen,	  zwemplank	  en	  

pullbouy.	  Je	  krijgt	  één	  waarschuwing,	  daarna	  moet	  je	  in	  orde	  zijn	  met	  je	  materiaal.	  
• Een	  overgang	  naar	  een	  volgende	  groep	  wordt	  beslist	  door	  de	  lesgevers/trainers	  in	  samenspraak	  met	  de	  

verantwoordelijken.	  Hierbij	  is	  er	  geen	  inspraak	  van	  de	  ouders.	  

Er	  staan	  heel	  wat	  kinderen	  te	  popelen	  om	  bij	  ZOLA	  te	  komen	  zwemmen.	  Alle	  plaatsen	  moeten	  dus	  nuttig	  ingevuld	  
worden.	  	  
 

 
6.	  	  DE	  TRAININGEN	  IN	  PRE-‐	  COMPETITIE	  EN	  COMPETITIE:	  basisprincipes	  –	  
zie	  ook	  aanvullende	  afspraken	  per	  groep	  
• De	  trainingsuren	  worden	  door	  de	  trainers	  meegedeeld,	  alsook	  op	  de	  website	  gepubliceerd.	  	  
• Voor	  competitiezwemmers	  is	  het	  absolute	  minimumvereiste	  aanwezigheidspercentage	  80%	  zoals	  staat	  

vermeld	  in	  het	  competitieboekje.	  Dit	  percentage	  is	  de	  verhouding	  tussen	  alle	  trainingsdagen	  (6	  of	  4)	  en	  
afwezigheden.	  Enkel	  een	  geattesteerde	  ziekte	  –	  met	  doktersattest	  –	  of	  gestaafde	  klasdagen	  en	  
schooluitstappen	  worden	  als	  geldige	  afwezigheid	  genoteerd.	  	  Indien	  de	  zwemmer	  niet	  voldoet	  aan	  deze	  
quota	  en	  er	  is	  een	  gebrek	  aan	  inzet	  zal	  hij/zij	  moeten	  overstappen	  naar	  een	  andere	  groep	  en	  behoudt	  
ZOLA	  het	  recht	  een	  herinschrijving	  te	  weigeren.	  

• Als	  er	  bijzondere	  omstandigheden	  zijn	  waardoor	  je	  niet	  voldoende	  aanwezig	  kan	  zijn,	  ga	  dan	  steeds	  zo	  
snel	  mogelijk	  in	  gesprek	  met	  de	  trainer.	  

• Afwezigheden	  worden	  steeds,	  voor	  iedere	  training,	  gemeld	  zodat	  de	  trainer	  hiermee	  rekening	  kan	  
houden	  bij	  de	  opmaak	  van	  de	  training.	  Je	  meldt	  het	  via	  mail	  aan	  competitie@zolaswim.be	  en	  aan	  je	  
trainer	  per	  SMS	  of	  privé	  what’s	  app.	  	  

• Je	  bent	  op	  tijd	  aanwezig.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  je	  5	  minuten	  voor	  de	  start	  van	  de	  training	  ten	  laatste	  IN	  het	  
zwembad	  bent.	  Competitiezwemmers	  zijn	  15	  minuten	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  les	  in	  het	  zwembad.	  

• Alle	  zwemmers	  staan	  op	  het	  aanvangsuur	  van	  de	  training	  stipt	  aan	  het	  startblok.	  Hun	  spullen	  liggen	  
klaar,	  ze	  hebben	  hun	  badmuts	  en	  brilletje	  op.	  Alle	  zwemmers	  die	  later	  arriveren,	  mogen	  niet	  mee	  
opwarmen	  in	  het	  water,	  maar	  wel	  zelfstandig	  op	  de	  kant,	  en	  missen	  hierdoor	  een	  essentieel	  deel	  
techniektraining.	  
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• Als	  een	  zwemmer/zwemster	  komt	  trainen,	  is	  dat	  altijd	  voor	  het	  volledig	  voorziene	  trainingsblok.	  
Doorheen	  het	  reguliere	  trainingsjaar	  is	  het	  dus	  niet	  toegestaan	  om	  vroeger	  het	  zwembad	  te	  verlaten.	  
Een	  uitzondering	  wordt	  voorzien	  tijdens	  de	  examenperiode,	  die	  op	  voorhand	  is	  vastgelegd.	  Je	  werkt	  de	  
volledige	  training	  af	  volgens	  de	  richtlijnen	  van	  de	  trainer.	  

• Indien	  de	  zwemmer	  gekwetst	  is,	  gelieve	  de	  trainer	  hier	  dan	  altijd	  tijdig	  van	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen.	  De	  
trainingen	  kunnen	  aangepast	  worden	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  zwemmer.	  Op	  die	  manier	  kan	  hij/zij	  de	  
training	  nog	  wel	  afwerken,	  zij	  het	  met	  aangepaste	  oefeningen/	  trainingen.	  

• Elke	  competitiezwemmer	  is	  verplicht	  na	  een	  training	  een	  stretching	  onder	  begeleiding	  van	  de	  trainer	  af	  
te	  werken.	  Dit	  is	  evengoed	  een	  onderdeel	  van	  de	  training	  en	  moet	  door	  iedereen	  worden	  afgewerkt.	  

• TIP:	  zoek	  zelf	  naar	  een	  oplossing	  om	  de	  verloren	  training	  in	  te	  halen.	  
• We	  hebben	  respect	  voor	  de	  lesgevers/trainers/toezichters	  en	  voor	  elkaar.	  De	  groepen	  worden	  zoveel	  

mogelijk	  ingedeeld	  naar	  ieders	  kunnen.	  	  
• Respect	  laat	  je	  zien,	  door	  je	  trainer	  te	  begroeten	  met	  een	  handdruk,	  je	  medezwemmers	  hun	  training	  

ongestoord	  te	  laten	  afwerken.	  	  
• Je	  respecteert	  andermans	  bezittingen	  en	  materiaal	  in	  het	  zwembad,	  alsook	  in	  de	  kleedkamers.	  	  
• Je	  draagt	  in	  het	  zwembad	  altijd	  een	  badmuts,	  uit	  hygiënisch	  oogpunt.	  	  
• Er	  wordt	  steeds	  een	  badpak	  of	  en	  aansluitende	  zwembroek	  gedragen.	  Een	  wedstrijdbadpak	  of	  –

zwembroek	  moet	  voldoen	  aan	  de	  FINA-‐normen.	  Een	  gewone	  zwembroek	  of	  badpak	  met	  deze	  FINA-‐
norm	  is	  voldoende.	  Het	  hoeft	  geen	  duur	  zwempak	  te	  zijn.	  

• Je	  helpt	  spontaan	  met:	  	  
o	  klaarmaken	  van	  het	  zwembad	  van	  het	  bad	  voor	  de	  training	  start	  op	  aangeven	  van	  je	  trainer;	  
banen	  leggen	  en	  vlaggetjes	  klaarzetten	  
o	  opruimen	  na	  de	  training,	  ook	  op	  aangeven	  van	  je	  trainer,	  indien	  nodig	  	  

• Droogopwarming	  is	  verplicht	  
• Je	  legt	  je	  eigen	  materiaal	  klaar	  aan	  je	  trainingsbaan	  vooraleer	  de	  training	  start.	  	  
• Zorg	  ervoor	  voldoende	  drank	  bij	  te	  hebben	  tijdens	  de	  training,	  bij	  voorkeur	  een	  isotone	  drank	  of	  water.	  
• Als	  ambassadeurs	  van	  ZOLA	  in	  het	  zwembad	  letten	  we	  op	  ons	  taalgebruik	  en	  hebben	  we	  ook	  respect	  

voor	  de	  redders	  en	  andere	  zwembadbezoekers.	  	  
• Onderweg	  naar	  of	  van	  en	  tijdens	  de	  training,	  is	  alcohol-‐	  en/of	  drugsgebruik	  niet	  toegelaten,	  ook	  

daarbuiten	  moedigen	  wij	  een	  gezonde	  lijvensstijl	  aan.	  
• De	  leden	  ontzeggen	  zich	  elke	  vorm	  van	  doping.	  Zij	  zijn	  overtuigd	  van	  hun	  eigen	  kunnen	  en	  dienen	  dus	  

niet	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  nemen	  van	  ongeoorloofde	  middelen	  om	  deze	  prestaties	  te	  behalen.	  
• Het	  overstappen	  naar	  een	  volgende	  of	  andere	  groep	  wordt	  door	  het	  trainerscomité	  beslist.	  Hierbij	  is	  er	  

geen	  inspraak	  van	  de	  ouders.	  De	  belangrijkste	  criteria	  hierbij	  zijn	  gedrag,	  tijden,	  capaciteit,	  inzet,	  
weerstandsvermogen	  en	  het	  aantal	  aanwezigheden	  op	  trainingen	  en	  wedstrijden	  

• Bij	  overgang	  naar	  een	  andere	  of	  volgende	  groep	  zullen	  zwemmer	  (en	  de	  ouders	  voor	  minderjarige	  
zwemmers)	  uitgenodigd	  worden	  voor	  een	  gesprek	  waarbij	  de	  afspraken-‐doelen-‐criteria	  van	  de	  nieuwe	  
groep	  toegelicht	  zullen	  worden.	  De	  overgang	  naar	  de	  nieuwe	  groep	  zal	  pas	  plaats	  vinden	  na	  formeel	  
akkoord	  van	  de	  zwemmer	  (en	  de	  ouders	  voor	  minderjarige	  zwemmers)	  met	  de	  afspraken-‐doelen-‐
criteria	  van	  de	  nieuwe	  groep.	  
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7.	  GEDRAGSCODE	  TRAINERS/LESGEVERS/AFGEVAARDIGDEN/OFFICIALS	  
	  
De	  trainer/lesgever:	  
• Wordt	  verwacht:	  	  

o Wees	  een	  voorbeeldfunctie	  	  
o Wees	  steeds	  op	  tijd,	  draag	  aangepaste	  kledij	  en	  wees	  naar	  buiten	  uit	  steeds	  positief	  over	  ZOLA	  
o Tracht	  positief	  te	  coachen.	  	  
o Bespreek	  problemen	  zo	  snel	  mogelijk	  met	  de	  zwemmers.	  	  

• Wordt	  niet	  verwacht:	  	  
o Zelf	  kritiek	  geven	  of	  kritiek	  dulden	  op	  officials,	  publiek,	  bestuur.	  	  

De	  official/afgevaardigde:	  	  
• Wordt	  verwacht:	  	  

o De	  vertegenwoordiger	  te	  zijn	  van	  het	  bestuur	  van	  ZOLA	  bij	  de	  scheidsrechters	  en	  bij	  de	  
delegatie	  van	  de	  tegenstrevers.	  	  

o Waakt	  samen	  met	  de	  trainer	  over	  het	  correcte	  gedrag	  van	  zwemmers.	  	  
o Een	  afgevaardigde	  engageert	  zich	  voor	  een	  dagdeel.	  Hij/zij	  vertrekt	  niet	  vroeger.	  

• Wordt	  niet	  verwacht:	  	  
o Zelf	  kritiek	  geven	  of	  kritiek	  dulden	  op	  officials,	  tegenstrevers,	  publiek,	  bestuur.	  	  	  	  

	  

	  

8.	  GEDRAGSCODE	  OUDERS/WETTELIJKE	  VERTEGENWOORDIGERS	  
	  
• ZOLA	  kan	  enkel	  slagen	  in	  haar	  doelstellingen	  en	  in	  geslaagde	  sportieve	  carrière	  van	  de	  zwemmers,	  elk	  

op	  hun	  eigen	  niveau	  volgens	  hun	  eigen	  keuze,	  indien	  de	  ouders	  de	  gedragscode	  en	  sportreglement	  
steunen	  en	  onderschrijven.	  Bij	  de	  inschrijving	  wordt	  aan	  de	  ouders	  wordt	  de	  gedragscode	  en	  het	  
sportreglement	  meegedeeld.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  zwemmer	  én	  de	  ouder(s)	  of	  wettelijke	  
vertegenwoordigers	  zich	  eraan	  houden.	  Gelieve	  u	  ervan	  te	  onthouden	  uw	  kind	  te	  coachen	  tijdens	  de	  
lessen,	  trainingen	  en/of	  wedstrijden,	  laat	  dit	  over	  aan	  de	  bevoegde	  trainers/lesgevers.	  Uw	  
welgemeende	  goede	  raad	  doet	  niets	  anders	  dan	  uw	  kind	  in	  verwarring	  brengen.	  Supporteren	  voor	  uw	  
kind	  kan	  uiteraard	  wel.	  	  

• Geen	  ouders	  naast	  het	  bad,	  in	  en	  rond	  de	  kleedkamers	  (uitgezonderd	  kleedkamer	  2)	  
• Ook	  ouders	  of	  wettelijke	  vertegenwoordigers	  en	  sympathisanten	  worden	  bij	  aanwezigheid	  op	  

lessen/trainingen	  en/of	  wedstrijden	  als	  ambassadeurs	  van	  ZOLA	  beschouwd.	  Ook	  van	  de	  ouders	  wordt	  
gevraagd	  de	  gedragscode	  na	  te	  leven.	  	  
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• ZOLA	  maakt	  beeldopnames	  van	  haar	  leden	  tijdens	  de	  evenementen/wedstrijden	  die	  ze	  organiseert	  of	  
waar	  ze	  aan	  deelneemt.	  Bij	  de	  inschrijving	  wordt	  gevraagd	  uw	  toestemming	  te	  geven	  tot	  het	  nemen	  en	  
het	  gebruiken	  van	  deze	  beeldopnames.	  Indien	  u	  geen	  toestemming	  geeft,	  zullen	  wij	  hiermee	  zoveel	  
mogelijk	  rekening	  houden.	  De	  club	  zal	  bij	  door	  haar	  georganiseerde	  activiteiten	  vooraf	  communiceren	  
of	  er	  beeldopnames	  genomen	  zullen	  worden.	  Verder	  wijst	  de	  club	  erop	  dat	  een	  weigering	  om	  
toestemming	  te	  verlenen	  tot	  gevolg	  kan	  hebben	  dat	  u	  of	  uw	  kind	  niet	  aanwezig	  kan	  zijn	  op	  activiteiten,	  
evenementen	  of	  wedstrijden	  waar	  beeldopnames	  worden	  gemaakt	  van	  de	  deelnemers.	  Indien	  u	  bij	  de	  
inschrijving	  uw	  toestemming	  geeft,	  kan	  u	  deze	  toestemming	  op	  een	  tijdige	  manier	  intrekken	  door	  u	  te	  
wenden	  naar	  info.zola@gmail.com.	  Indien	  de	  toestemming	  ontijdig	  wordt	  ingetrokken,	  zullen	  de	  kosten	  
die	  hiermee	  gepaard	  gaan,	  op	  u	  worden	  verhaald.	  

• De	  overgang	  naar	  een	  volgende	  (competitie)	  groep	  wordt	  door	  het	  zwem(school)comité	  beslist.	  Hierbij	  
is	  er	  geen	  inspraak	  van	  de	  ouders.	  	  

• De	  belangrijkste	  criteria	  in	  de	  competitie	  zijn	  gedrag,	  tijden,	  capaciteit,	  inzet,	  weerstandsvermogen	  en	  
het	  aantal	  aanwezigheden	  op	  trainingen	  en	  wedstrijden.	  In	  de	  zwemschool	  zijn	  het	  zwemtechnische	  
vaardigheden,	  gedrag,	  inzet	  en	  aanwezigheden.	  

• Voor	  vragen	  of	  problemen	  i.v.m.	  het	  sportieve	  kunt	  u	  altijd	  terecht	  bij	  de	  trainer/lesgever.	  Voor	  alle	  niet	  
sporttechnisch	  gerichte	  vragen	  kunt	  u	  altijd	  contact	  opnemen	  met	  het	  secretariaat:	  
secretariaat@zolaswim.be	  ,	  dat	  het	  bestuur	  zal	  verwittigen.	  

 
 

9.	  SANCTIES	  
	  
• De	  trainer	  of	  lesgever	  kan	  een	  zwemmer	  die	  een	  inbreuk	  maakt	  tegen	  de	  gedragscode,	  bestraffen	  door	  

hem/haar	  het	  water	  te	  doen	  verlaten	  en	  desbetreffende	  niet	  verder	  deel	  te	  laten	  nemen	  aan	  de	  
training	  of	  wedstrijd.	  Indien	  een	  zwemmer	  zondigt	  tegen	  de	  gedragscode	  tijdens	  een	  stage,	  kan	  de	  
trainer	  /lesgever	  beslissen	  dat	  de	  zwemmer	  niet	  meer	  actief	  mag	  deelnemen	  aan	  de	  stage.	  De	  
zwemmer	  blijft	  wel	  aanwezig	  in	  het	  zwembad	  of	  op	  de	  locatie	  tot	  het	  einde	  van	  de	  training	  of	  de	  
activiteit.	  De	  trainer/	  lesgever	  heeft	  de	  bevoegdheid	  om	  deze	  beslissing	  te	  nemen.	  De	  Raad	  van	  Bestuur	  
komt	  hier	  niet	  in	  tussen.	  Zij	  wordt	  door	  de	  trainer/lesgever	  wel	  op	  de	  hoogte	  gebracht.	  

• Op	  aangeven	  van	  de	  trainer	  of	  lesgever	  zal	  de	  raad	  van	  bestuur	  een	  zwemmer	  die	  zich	  schuldig	  maakt	  
aan	  onaanvaardbaar	  gedrag	  zoals:	  het	  niet	  opvolgen	  van	  de	  instructies	  van	  de	  trainer,	  het	  herhaaldelijk	  
storen	  van	  de	  trainingen	  of	  ongepast/agressief	  gedrag	  tijdens	  de	  trainingen	  of	  lessen,	  sanctioneren	  en	  
dit	  in	  overleg	  met	  de	  trainers/	  lesgevers.	  	  

• De	  raad	  van	  bestuur	  kan	  ook	  zwemmers,	  leden,	  trainers,	  zwemlesgevers,	  ouders	  of	  wettelijke	  
vertegenwoordigers,	  officials	  en	  afgevaardigden	  die	  zich	  in/naast	  het	  zwembad	  schuldig	  maken	  aan	  
onaanvaardbaar	  gedrag	  zoals:	  het	  ontvreemden	  van	  kledij	  of	  materiaal,	  onverdraagzaamheid,	  pesten,	  
vandalisme,	  diefstal,	  geweld,	  grensoverschrijdend	  gedrag,	  agressiviteit…)	  sanctioneren.	  	  

• In	  geen	  geval	  kunnen	  lidgelden	  worden	  teruggevorderd	  na	  een	  ontslag.	  	  
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10.	  PROCEDURE	  BIJ	  AANHOUDENDE	  INBREUK	  OP	  DE	  
GEDRAGSCODE	  

	  
-‐ Melding	  aan	  het	  secretariaat,	  die	  de	  bestuursleden	  en	  hoofdtrainer/	  zwemschoolverantwoordelijke/	  

groepsverantwoordelijke	  asap	  informeert	  
-‐ Raad	  van	  Bestuur	  of	  de	  vooraf	  aangeduide	  afgevaardige	  zitten	  ASAP	  samen	  met	  de	  trainer	  en	  

hoofdtrainer/	  zwemschoolverantwoordelijke/	  groepverantwoordelijke	  om	  specifiek	  geval	  te	  bespreken	  
en	  te	  zoeken	  naar	  een	  gepaste	  maatregel	  

-‐ Sanctie/maatregel	  worden	  gecommuniceerd	  aan	  de	  voltallige	  Raad	  Van	  Bestuur	  
-‐ Indien	  er	  binnen	  de	  24u	  geen	  protest	  komt	  van	  iemand,	  wordt	  de	  beslissing	  vervolgens	  uitgevoerd.	  De	  

voorkeur	  wordt	  eraan	  gegeven	  dat	  er	  eerst	  een	  gesprek	  wordt	  gevoerd	  met	  de	  zwemmer,	  al	  dan	  niet	  
samen	  met	  de	  ouders	  vooraleer	  de	  sanctie	  wordt	  opgelegd	  afhankelijk	  van	  het	  soort	  vergrijp.	  Opvolging	  
van	  sanctie	  wordt	  ook	  duidelijk	  afgesproken	  en	  wie	  er	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  opvolging.	  

-‐ Als	  een	  zwemmer	  uit	  de	  competitie	  wordt	  verwijderd,	  krijgt	  hij	  de	  kans	  om	  naar	  de	  recreajongeren	  te	  
gaan	  –	  of	  begeleiding	  naar	  een	  andere	  club	  als	  hiervoor	  de	  noodzaak	  bestaat.	  

-‐ Als	  er	  sprake	  is	  van	  grensoverschrijdend	  gedrag,	  zal	  de	  vertrouwenspersoon	  worden	  betrokken.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


