DE SPORT ALS INSPIRATIEBRON

Sport is een ongeëvenaarde manier om
enthousiasme en cohesie tussen mensen
te creëren. De kern van de sport is: willen
winnen, het beste uit jezelf willen halen.
Goed kunnen winnen en verliezen is daarbij
de kunst. Beide zijn ervaringen, waarmee
je om moet leren gaan. De emotie die bij
sport hoort, kan voor prachtige momenten
zorgen, maar ook voor grote teleurstellingen. Soms krijgt na een verlies de emotie
de overhand en gaan spelers, trainers of
toeschouwers zich te buiten aan onwenselijk gedrag.
Als sportbestuurders gaan we daar gezamenlijk wat aan doen: wij spelen een
belangrijke rol om op en rond de velden
mensen, jong en oud, man en vrouw op
alle niveaus hun sport te laten beoefenen
en begeleiden in een sportief en respectvol
klimaat. Wij gaan zorgen, dat sportiviteit &
respect een intrinsieke waarde van de sport
blijft, voor iedereen.

Sportiviteit & respect
Sportiviteit & respect is voor ons:
> Samen tot de beste prestaties komen
> Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
> Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
> Je inleven in anderen
> Een veilige omgeving bieden
> Waardering tonen aan alle betrokkenen
> Het beste uit jezelf halen op en fatsoenlijke manier
Wij, als sportbestuurders, hebben een sleutelrol
We (h)erkennen een viertal rollen waarmee we de voorwaarden gaan creëren voor een sportief en respectvol
klimaat in onze sporten:
> Persoonlijk het goede voorbeeld geven
> Integreren van sportiviteit in beleid en de
uitvoering van het beleid
> Weerbaar en consequent zijn als er problemen
of vragen zijn
> Belang van sportiviteit & respect uitdragen
Ons persoonlijke commitment
Als sportbestuurders van de aan dit programma
deelnemende sporten base- en softball, basketball,
handbal, hockey, ijshockey, korfbal, rugby, voetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen sluiten wij ons aan bij dit
Manifest en spreken we hiermee uit naar onszelf, naar
onze medesportbestuurders en naar de mensen die bij
onze sport zijn betrokken, dat wij ons hard gaan maken
voor het thema sportiviteit & respect in onze sport.
Wij erkennen de urgentie van het onderwerp en we committeren onszelf aan de volgende vier onderwerpen:
1. We zorgen, dat sportiviteit & respect op vaste
momenten een onderwerp van gesprek is tussen
onze medebestuurders en onszelf;
2. We gaan met onze leden de dialoog aan welk
sportiviteit- & respect beleid binnen onze sport
het beste werkt;
3. We zorgen, dat het beleid wordt uitgevoerd;
4. We zijn hierop aanspreekbaar.

