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GEDRAGSCODE LEDEN 

 
Inleiding: 
 
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 9-11-2005 is naast de missie het 
onderstaande verenigingsprofiel vastgesteld. 
 
GZC DONK is de toonaangevende zwemsportvereniging in Gouda en omgeving. 
Met circa 1300 leden is GZC DONK een van de grootste zwemsportverenigingen van Nederland. 

GZC DONK levert een maatschappelijke bijdrage door haar kwalitatief hoogwaardige aanbod van reguliere 
zwemopleidingen. Eenmaal in het bezit van de diploma’s van het zwem-ABC heeft men bij onze vereniging de 
keuze uit drie wedstrijddisciplines van de zwemsport: wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo. 
Vanzelfsprekend biedt de vereniging ook de mogelijkheid om alle aanvullende zwemvaardigheidsdiploma’s te 
behalen.    

GZC DONK werkt aan een evenwichtige benadering van topsport en breedtesport. 

GZC DONK biedt haar leden de mogelijkheid tot individuele ontplooiing en stimuleert ieders bijdrage aan de 
realisatie van gemeenschappelijke verenigingsdoelstellingen. In het kader hiervan worden rondom de 
sportbeoefening ook meer sociaal gerichte activiteiten georganiseerd. 

GZC DONK hecht grote waarde aan een sportieve en correcte houding van haar leden. Respect voor elkaar, de 
tegenstander, opleidings- en wedstrijdfunctionarissen en de (sport)omgeving waarin wij actief zijn is essentieel. 
Daarnaast zijn doorzettingsvermogen en zelfkritiek kernwaarden bij onze vereniging.  

 
Om dit te concretiseren heeft het bestuur voor alle leden onder andere een gedragscode 
vastgesteld. Aan iedereen die lid is c.q. lid wil worden wordt deze gedragscode bekend 
gesteld en de leden dienen zich hieraan te conformeren. Het bestuur kan conform de 
statuten en het huishoudelijk reglement maatregelen nemen tegen personen die zich hier 
niet aan houden. 
 
 
 
 
 

Gedragscode GZC DONK 
  
• we behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en 

fatsoenlijk taalgebruik. 
• we gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de 

zwemsport in brede zin bij GZC DONK in een sportieve en veilige sfeer. 
• we vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten 

en seksuele intimidatie. 
• we houden met ons gedrag rekening met de grenzen van de ander. 
• we gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van GZC DONK en de 

gebruikte accommodaties. 
• we brengen kritiek bij de persoon waar het hoort. 
• bij activiteiten van GZC DONK zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet 

geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. 
• we gedragen ons in en buiten het zwembad zodanig dat de goede naam van GZC DONK 

niet in diskrediet wordt gebracht.  


