
Amsterdam, 18 augustus 2014

Onze uitgangspunten

Ekijsa ziet erop toe dat er een veilige en positieve omgeving wordt gecreëerd voor iedereen,

schaatsers, ouders, familieleden en coaches.

Ekijsa is gericht op de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van de schaatsers en zal

ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk vrij is van wangedrag.

De essentiële elementen van bouwen aan het karakter van de schaatsers en ethiek in de

sport zijn samengevat in deze zes kernprincipes:

RESPECT

VERANTWOORDELIJKHEID

EERLIJKHEID

ZORGZAAMHEID

BETROUWBAARHEID

GOED GEDRAG

De hoogst haalbare potentie en het meeste plezier in sport wordt behaald wanneer training,

concurrentie en kameraadschap terug te leiden zijn naar deze 6 principes.

Onze gedragscode

Als ouder en/of begelieider verklaar ik hierbij:

1. Ik zal sportief gedrag aanmoedigen door een positieve houding uit te stralen naar alle

schaatsers en trainers, bij elke training, wedstrijd en proefsessie.

2. Ik moedig mijn kind aan om in een veilige en gezonde omgeving te schaatsen. Mijn kind

zal zich respectvol gedragen naar anderen.

3. Ik zal het emotionele en fysieke welzijn van mijn kind en die van anderen boven het
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verlangen om te winnen plaatsen.

4. Ik respecteer de coach van mijn kind en onthoud mij van ‘zijlijn’ training aan mijn kind en

andere schaatsers tijdens een trainingssessie.

5. Ik zal de trainer van mijn kind op tijd informeren over enige fysieke/mentale blessure die

invloed kan hebben op de veiligheid van mijn kind en die van anderen.

6. Ik zal mijn uiterste best doen om anderen niet belachelijk te maken, te pesten of te

schreeuwen naar mijn kind of andere schaatsers, trainers of vrijwilligers.

7. Ik zal mijn kind leren om andere schaatsers, trainers, fans, vrijwilligers en personeel met

respect te behandelen.

8. Ik zal elke inspanning voor zowel overwinning als verlies aanmoedigen en nadruk leggen

op positieve prestaties en op het leren van je fouten.

9. Ik zal een positief rolmodel zijn voor mijn kind en voor iedereen op de ijsbaan en op de

club.

10. Ik eis een drugs- en alcoholvrije schaatsomgeving voor mijn kind. Ook zal ik geen

medewerking verlenen aan het gebruik van verboden middelen door atleten, zoals

beschreven door het International Olympic Committee, International Skating Union, en KNSB

11. Ik zal mijn verantwoordelijkheden nakomen om Ekijsa te helpen met lidmaatschappen,

speciale projecten, wedstrijden en proef sessies

12. Ik zal alle schaatsers, en hun recht om deel te nemen, ondersteunen en respecteren.

13. Ik zal mijn best doen om schaatsen altijd leuk te maken en zal onthouden dat mijn kind

meedoet voor zijn of haar eigen plezier.
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