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Inleiding 
 

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als BFGA 

hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair play. 

BFGA wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk 

gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van 

de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, 

evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan leiden tot een sanctie. Dit betekent dat de 

persoon in kwestie bijvoorbeeld tijdelijk of permanent kan uitgesloten worden van 

activiteiten die door de BFGA georganiseerd worden. 
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Doel 
Het doel van deze gedragsregels is om ervoor te zorgen dat iedereen ten volle van de 

mooie sport die FootGolf is, kan genieten. Daarenboven ziet BFGA het als een opdracht 

om deze relatief nieuwe sport in België, te promoten en in een positief daglicht te 

stellen naar de buitenwereld.  

Uitgangspunten 
Onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond de kernwaarden die wij als 

bestuur hoog in het vaandel dragen  

- Respect: Alle betrokkenen tonen zowel op als naast het terrein ten allen tijde 

respect voor elkaar. 

- Fair Play 

- Plezier en waardering 

- Neen tegen grensoverschrijdend gedrag 

- Integriteit 

- … 

 

Alle regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, 

drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, 

agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. De 

sporter dient hiertoe zijn steentje bij te dragen en zijn verantwoordelijkheid op te 

nemen. 

Gedragsregels 
Voor spelers 

- Toon respect voor je medespelers en bestuursleden. 

- Wanneer je in FootGolfuitrusting bent of op de golfbaan voor, tijdens en na een 

training of wedstrijd, ben je een ambassadeur van de sport. Zorg ervoor dat je 

door je houding op en naast de baan de sport altijd in een positief daglicht stelt. 

- Gedraag je steeds op een waardige manier. 

- Kom naar trainingen, wedstrijden en toernooien om te sporten en plezier te 

maken, niet om je af te reageren. 

- Focus op de mogelijkheden, niet op de tekortkomingen. 
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- Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. medespelers, Marshalls, 

bestuursleden, supporters of medewerkers van de golfbanen.  

- Help je medespelers en moedig hen aan. 

- Durf bestuursleden aan te spreken wanneer er iets schort of wanneer je niet 

goed in je vel zit. 

- Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van BFGA en de sport.  

- Heb respect voor materialen van medespelers en voor de infrastructuur van de 

golfbaan. 

- Elke golfbaan heeft een etiquette. Pas je aan. 

- Toon respect voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de sport. 

- Geef je medespelers positieve en opbouwende feedback; breek ze niet af. 

- Onsportiviteit van een ander kan nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn. 

- Bekritiseer de beslissingen van een Marshall niet of doe dat volgens de officiële 

procedure.  

- Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig. 

- Wens winnaars proficiat met de glimlach. 

- Geef blijk van een sportieve attitude en fair play naar alle partijen. 

- Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. 

- We blijven van andermans spullen af. Als je iets wilt lenen, vraag dat. 

- De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om 

iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport of de 

club. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de 

sporter dit onmiddellijk aan het bestuur of de organiserende instantie. 

- De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar 

gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij 

wedt niet op de sportwedstrijden van de club of federatie waarin hij deelneemt. 

- Alle leden en bestuursleden onthouden zich van gedragingen en uitlatingen 

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ze gedragen zich hoffelijk en 

respectvol, onthouden zich van kwetsende en/ of beledigende opmerkingen. Dit 

geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van 

communicatiekanalen zoals social media, apps of internet, of het maken van 

geluids- of beeldmateriaal. 
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Gebruik social media en digitale communicatiekanalen 

Media zijn niet meer weg te denken en zijn een goed promotiekanaal. Laat je 

supporters via (social) media meeleven met jou en de sport. Denk wel van tevoren na 

over wat je plaatst en daarbij wil uitstralen of uitdragen. Let hierbij op je taalgebruik en 

verstrek in elk geval geen vertrouwelijke of schadelijke informatie over collega sporters, 

sportbonden, sponsoren, etc. Wees je er van bewust dat mensen via social media ook 

jou persoonlijk kunnen bereiken of makkelijk iets over jouw gedrag kunnen delen. Wees 

vooral origineel, inspirerend en jezelf, en zorg voor balans in je uitlatingen en beschadig 

niemand.  

 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is totaal onaanvaardbaar binnen de sport. 

Met grensoverschrijdend gedrag worden alle omgangsvormen bedoeld die door de 

persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. 

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in 

verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die:  

- door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt 

ervaren en/of  

- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én  

- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 

beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.  

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag staat de ervaring van de 

sporter centraal. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te 

ervaren dit altijd ernstig dient genomen te worden.  

 

We onderscheiden volgende vormen van grensoverschrijdend gedrag: 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, digitaal, 

non-verbaal of fysiek seksueel gedrag of seksuele toenadering. 

- Pesten: gewelddadig en meestal herhaald gedrag van één of meer personen, met 

de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, 

seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. (Verschil met plagen: plagen gebeurt 

spontaan en duurt niet lang, en is nooit bedreigend). 
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- Bedreigen: elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of 

pestgedrag waar de persoon bang van wordt en waardoor hij of zij zich onveilig 

voelt. 

- Discriminatie: het ongelijk of oneerlijk behandelen en achterstellen van mensen 

op basis van persoonlijke kenmerken (ras, huidskleur, leeftijd, seksuele 

geaardheid, godsdienst, geslacht, nationaliteit, beperking, politieke overtuiging 

…) 

- Beledigingen: is een kwetsende uiting (verbaal, geschreven, via gebaren, of via 

gelaatsuitdrukking) die iemands eer en goede naam kan aantasten. 

 

Specifieke gedragsregels voor bestuursleden van BFGA of sportclubs 

- Draag de geldende gedragsregels van de club of de federatie uit in woorden en 

daden. 

- Zorg voor een goed clubklimaat. 

- Bewaak de kwaliteit van de sportwerking.  

- Neem beslissingen in functie van de sport en haar leden en nooit uit eigenbelang. 

- Ken en handel naar alle regels en de richtlijnen, informeer de sporter erover, en 

zie erop toe dat alle reglementen, regels, gedragscode en andere normen door 

eenieder toegepast worden. 

- Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw 

bestuursbesluiten, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds 

een correcte belangenafweging maken. Als een onderwerp raakt aan zakelijke of 

privébelangen van het bestuurslid, dan zal het bestuurslid niet deelnemen aan de 

discussie en besluitvorming. Over dit onderwerp zal de bestuurder zich 

onthouden van het geven van adviezen of beïnvloeding van de besluitvorming. 

- Voorkom belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Vervul geen 

bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met de 

functie en ga geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie. 

Wees transparant inzake financiële belangen in andere organisaties en 

nevenfuncties. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van 

bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Tracht te komen 

tot een situatie waarin het bestuur intern en extern handelt met personen en 

organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Om de reputatie van de sport, de 

club en federatie te beschermen, wees transparant in je handelen. Neem geen 

gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te 
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laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt 

aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit onmiddellijk aan de overige 

bestuursleden van de club of federatie. Stel nooit informatie beschikbaar aan 

derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het 

plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sportwedstrijden en 

sportcompetitie van de sportvereniging of federatie. 

Optreden 
 

Vaststellen van overtredingen 

Melding van een incident gebeurt steeds bij een bestuurslid of één van de voorzitters 

van de clubs. Het bestuur buigt zich over de ernst van het incident. Voor kleine 

incidenten kan de voorzitter van BFGA de betrokken persoon wijzen op de overtreding 

en een waarschuwing geven.   

 

Tuchtcommissie 

Voor meldingen die om een ernstig incident gaan of die herhaaldelijk voorkomen kan er 

beslist worden om een sanctie te geven. Deze sanctie kan tijdelijk of permanent zijn. 

Hiervoor wordt steeds een tuchtcommissie geïnstalleerd. De samenstelling van de 

tuchtcommissie is als volgt: 

- Voorzitter van BFGA en een bijkomend bestuurslid 

- Voorzitters van de aangesloten sportclubs (uitzondering: indien een voorzitter 

van een club zelf betrokken is bij het betroffen incident) 

- De tuchtcommissie kan aangevuld worden met een extern lid om tot een oneven 

aantal leden te komen of de stem van de voorzitter is bij een gelijke stemming 

doorslaggevend. 

 

Sancties  

Mogelijke sancties kunnen zijn: 

- Officiële waarschuwing 

- Tijdelijke schorsing 

- Schorsing of ontslag van een bestuursfunctie indien het geval 
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- Bij zware overtredingen kan het bestuur het lidmaatschap van de speler 

permanent intrekken.  

 

Beroepsprocedure 

Indien de betrokkene niet akkoord is met de opgelegde sanctie, kan de betrokkene 

beroep aantekenen bij het ‘Ethical and disciplinary committee’ van de EFA (European 

FootGolf Association). 

 


