Met Fair Play
win je altijd!

Gedragscodes

Standaard bericht dat je kunt
gebruiken richting de leden van jouw
vereniging

Algemene gedragscode
Arbitragefunctionaris
Tennisouder

Met Fair Play win je altijd!

Toptennisser

Wij vinden het belangrijk dat tennissen op ons park

Begeleider

bijdraagt aan een plezierige sportbeoefening. Met

Vrijwilliger KNLTB

elkaar zijn we verantwoordelijk voor een integere

Verenigingsvrijwilliger

tennissport. Omdat we Fair Play in tennis zo belang-

Medewerker KNLTB

rijk vinden, hebben we een informatiebord geplaatst

Meer informatie en downloaden
documenten

op ons terrein. We willen iedereen laten zien waar we

Gedragscodes, Model Tuchtreglement Vereniging, Re
glement Fair Play en overige documenten in het kader
van Fair Play zijn te downloaden op www.knltb.nl/fair
play of op www.centrecourt.nl/fairplay

misdragingen plaatsvinden en zorgen dat deze gemeld worden. Vergeet nooit: Tennis wint als jij je niet
verliest!
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Meer informatie:
www.knltb.nl/fairplay of
www.centrecourt.nl/fairplay

voor staan, bewustwording creëren en voorkomen dat

Waarom Fair Play in het tennis?

Belangrijke rol verenigingen

Sport moet sportief blijven, want sportiviteit en res
pect dragen bij aan een plezierige sportbeoefening.
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de
sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij
de KNLTB staan we voor een integere tennissport. Be
langrijk onderdeel daarvan is het gedrag op en rond de
baan. Fair Play is hier erg belangrijk in. Op en naast de
tennisbaan dient iedereen zich eerlijk en sportief te
gedragen, ook als er geen scheidsrechter bij is.

De KNLTB wil samen met verenigingen optrekken om ongewenst gedrag tegen te
gaan. Er is daarom een Model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld, spe
ciaal ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen de verenigingen.
Wij raden verenigingen sterk aan hiervan gebruik te maken. Ernstige misdragingen
(seksuele intimidatie, matchfixing, doping, het toebrengen van lichamelijk letsel
en ander ernstig wangedrag) dient de vereniging verplicht bij de KNLTB te melden.
De bond neemt dan de zaak over van de vereniging en zal deze behandelen.

Wat doet de KNLTB?
De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van
de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen
van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheids
rechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwil
liger behoort zich sportief en integer te gedragen.
Om ongewenst gedrag te voorkomen zijn er ge
dragscodes voor verschillende doelgroepen en een
Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen in
de tennissport zich aan heeft te houden. We willen
hiermee onze verantwoordelijkheid nemen als het
aankomt op integriteit binnen onze sport.
De KNLTB neemt het voortouw bij de aanpak van
belangrijke integriteitskwesties als wangedrag
op en om de baan, matchfixing, seksuele intimi
datie, discriminatie en doping. We proberen met
deze nieuwe aanpak bewustwording te creëren bij
iedereen binnen de tennissport en te voorkomen
dat misdragingen plaatsvinden. De nieuwe aanpak
moet er daarnaast ook voor zorgen dat een over
treding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdra
ging’ – daadwerkelijk wordt gemeld en aangepakt.

Jan Siemerink:
“Samen zijn we verantwoordelijk
voor een integere tennissport en
ook voor een integere
KNLTB gemeenschap.
Met z’n allen zorgen we ervoor
dat onze sport zuiver blijft.”

We kunnen echter niet alleen onze sport integer
houden. Daarvoor hebben wij jullie, de verenigin
gen, nodig om samen met de KNLTB te zorgen voor
Fair Play in tennis. Het uitgangspunt is samenspel
en afstemming tussen de vereniging en de KNLTB.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere
tennissport in Nederland en de integriteit van onze
KNLTB tennisgemeenschap.

Wat kan jouw vereniging bijdragen aan Fair Play?
De KNLTB heeft jouw vereniging nodig bij het voorkomen van en de aanpak
van misdragingen. Door binnen jouw vereniging bewustwording te creëren,
kunnen mogelijk misdragingen voorkomen worden. Daarnaast zullen men
sen beter weten hoe zij iets kunnen melden. Het is daarbij van groot belang
dat bij de ingang van jouw terrein de mensen op de gedragscodes van de
KNLTB worden gewezen, zodat iedereen zich bewust is van deze gedrags
codes en daar aan gehouden kan worden. Je kunt hiervoor het informatie
bord gebruiken dat je in dit informatiepakket vindt. Zonder dit informatie
bord zijn bepaalde mensen die bijvoorbeeld niet lid zijn van jouw vereniging
niet gebonden aan de gedragscodes. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk
dit bord op een goed zichtbare plek bij de ingang van het terrein op te han
gen. Het informatiebord kan desgewenst aangepast worden door er een ei
gen QR code aan toe te voegen, met een link naar eigen huisregels als de
vereniging deze heeft. Ook kan de vereniging er uiteraard voor kiezen om
een eigen bord te laten maken. Daarbij is het wel zeer wenselijk dat verwe
zen wordt naar de regelgeving en gedragscodes van de KNLTB en de website
van de KNLTB. Daarnaast kun je de poster ophangen in de kantine van jouw
vereniging, om iedereen te wijzen op Fair Play.
Samen sta je sterker als je iets wilt doen tegen iemand die zich ernstig mis
draagt. De aanpak van de KNLTB en de tennisvereniging bij integriteitskwesties
versterken elkaar op deze manier.

Meldpunten
KNLTB
Er zijn verschillende mo
gelijkheden bij de KNLTB
om een melding van (een
vermoeden van) een mis
draging te doen. De melding
van de misdraging kan zo
wel mondeling als schrifte
lijk plaatsvinden. De melding
kan ook anoniem worden ge
daan.
Het meldpunt van de KNLTB is
het eerste aanspreekpunt van
de KNLTB voor alle meldingen
over een (vermoedelijke) mis
draging. Het meldpunt wordt
bemand door de Compliance
Officer (CO).
Mocht er ernstig wangedrag
op de vereniging plaatsvinden,
meld het dan altijd aan het
KNLTB meldpunt.
De CO kan middels fairplay@
knltb.nl dan wel telefonisch
(088 1302671) bereikt worden.
Ook kan de CO desgewenst
anoniem bereikt worden mid
dels een websysteem waarmee
het mogelijk is om anoniem
een melding te doen.
Dit kan via de website:
www.knltb.nl/fairplay of
www.centrecourt.nl/fairplay.

Advies- en hulpvragen
Voor vragen en advies kun je
terecht bij de vertrouwensper
sonen. De vertrouwensper
soon speelt een adviseren
de rol en helpt om de juiste
stappen te zetten en biedt
daarbij waar nodig onder
steuning.
Contactgegevens zijn op
bovenstaande websites te
raadplegen.

