
GEDRAGSCODE ZTZ 

Houding 

1. We verwachten van alle leden een positieve inzet. 
2. Begroet elkaar. 
3. Spreek je verantwoordelijke aan als je vragen hebt, maar doe dit beleefd en correct. 
4. Alle zwemmers schikken zich naar de richtlijnen van de trainers/lesgevers - zowel op sportief 

vlak als voor afspraken i.v.m. orde en tucht. 
5. Hou je humeur in bedwang. Verbale of fysieke agressie en pestgedrag zijn 

onaanvaardbaar, ongeacht of dit gericht is aan zwemmers van ZTZ/andere clubs, 
trainers, lesgevers, officials of derden. 

6. Fair-Play: wees sportief en positief ingesteld. Toon enthousiasme voor goede prestaties 
van anderen. 

7. Respecteer de rechten, de waardigheid en het belang van zwemmers van ZTZ/andere clubs, 
trainers, officials, toeschouwers, bestuur en sponsors - maak daarbij geen onderscheid inzake 
geslacht, talent, etnische of religieuze achtergrond, culturele of morele invalshoek… 

8. Onwaardig gedrag kan een procedure voor disciplinaire maatregelen en sancties 
opstarten. 

9. Voor, tijdens en na het zwemmen zijn alcoholische dranken en roken ongewenst! 
10. Verzorg jezelf. Neem verantwoordelijkheid voor een verantwoorde en gezonde 

sportbeoefening. 
11. Zorg dat je de belangrijkste contactpersonen van de club goed kent en dat je weet hoe je hen 

kan bereiken. 

 

Algemeen 

1. Laat geen waardevolle voorwerpen ( gsm, portefeuille, muziekspelers,…) achter in de 
kleedkamers. 

2. Gelieve geen kleren meer te laten liggen in de individuele kleedhokjes. Er kan gebruik 
gemaakt worden van de kastjes ( €1/€2 ). De begeleidende ouder/grootouder kan natuurlijk 
altijd de zwemzak bij zich houden. In de groepscabines mogen kleren wel nog altijd blijven 
liggen ( uiteraard op eigen verantwoordelijkheid ). 

3. Het is wenselijk dat er enkel meisjes/dames zich bevinden in de meisjesgroepscabine en 
enkeljongens/heren in de jongensgroepscabine. Op deze manier proberen we te bekomen dat 
iedereen zich op haar/zijn gemak kan uit- en aankleden in de groepscabines. Indien je kind 
echter nog uw hulp nodig heeft en deze regel niet kan gerespecteerd worden, gelieve dan een 
individueel kleedhokje te kiezen. 

4. Het gebruik van een gsm in de kleedkamer is niet wenselijk. Weet dat het maken van beeld- 
of geluidsopnames in de kleedkamer verboden is. Hiertegen zondigen kan zorgen voor 
sancties. Dit kan ook inhouden dat politie wordt ingeschakeld. 

5. Laat de ruimte van het zwembad en kleedkamers netjes achter. 
6. Elke zwemmer helpt mee met het klaarzetten en opbergen van het materiaal indien dit 

gewenst wordt door de zwemclub. 
7. We hebben respect voor materiaal van ons eigen/ZTZ/anderen. 
8. Meld elke anomalie/onregelmatigheid/abnormaliteit, van welke aard ook aan de club. Dit 

kan zeker bij je trainer/trainster, lesgever/lesgeefster of bij iemand van het bestuur. ( Je vindt 
de contactgegevens van het bestuur op onze website ). Je kan je ook wenden tot Liesbeth 
Huys of Levi De Backer, onze API ( aanspreekpunt integriteit ) : ethiek.ztz@gmail.com 

 

De competitiezwemmers verwijzen we verder door naar het competitiereglement dat 

ze eerder kregen en waarvan de laatste versie ook op onze site staat. 
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