Gedragscode Duivensport
door Annette Espeldoorn

Inleiding
Een gedragscode is een middel om gedrag in organisaties te reguleren. Het is een
document dat de basale verantwoordelijkheden jegens belanghebbenden aangeeft
en daarvoor een aantal waarden, normen of regels expliciet beschrijft voor de gehele
organisatie.
Het is een vorm van zelfregulering. Een gedragscode kan over veel meer specifieke
zaken gaan dan een beroepscode. Het helpt bij zeer effectief implementeren van
beleid. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de
branche.
Voor veel mensen is de duivensport een hobby die intensief wordt beleefd.
Postduiven houden is een vak apart, het wordt namelijk een deel van je leven. In
Nederland is postduiven houden vrij populair. Het bijzondere aan duiven is dat ze de
weg naar huis altijd terug weten te vinden, ook al zijn ze honderden kilometers van
huis. Dit is de reden waarom er wedstrijden mee gespeeld kunnen worden.
Door de komst van het digitale tijdperk en dan met name de komst van sociale media
(Facebook, Twitter etc.) zien wij dat het makkelijk is geworden om een mening te
delen, te ventileren en daarbij bestaat het risico dat anderen geschoffeerd worden.
Ook binnen de duivensport komt dit voor en dit maakt dat de duivensport een slecht
imago heeft naar buitenstaanders.
Zoals ook vermeld in het beleidsplan van de NPO heeft niet alleen de NPO een taak
bij het verantwoord houden van en spelen met duiven. Ook de individuele liefhebber
en bestuurder binnen verenigingen en afdelingen dragen deze verantwoordelijkheid.
Verantwoord duiven houden is niet alleen goed zorgen voor duiven en verantwoord
spelen met de duiven, maar omvat ook zaken zoals:
•
•

Zorg je als eigenaar ervoor dat verdwaalde duiven weer op hun plek komen.
De duivensport op een positieve manier uitdragen.

Aan deze en meerdere zaken schort het helaas in de praktijk nog wel eens.
De duivensport is beleving, passie en plezier!
Om dit behouden is het NPO Bestuur van mening dat er een gedragscode moet
komen voor de duivensport. Deze gedragscode is een beschrijving van normen en
waarden, van regels binnen onze sport en de NPO. Kort gezegd in de gedragscode
staat wat wij als liefhebbers belangrijk vinden, hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij
ons naar de ‘buitenwacht’ presenteren (het imago dat wij voor ogen hebben).
Deze gedragscode is bedoeld voor liefhebbers en bestuurders binnen de
duivensport.
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Gedragscode liefhebbers
Duivenliefhebber ben je niet zomaar, het is mede een manier van leven. Als
liefhebber:
•

heb je respect voor jezelf:
o draag de duivensport op een positieve manier uit;
o wees een ambassadeur voor de duivensport;
o praat met enthousiasme over je hobby;
o hou je te allen tijde aan deze gedragscode.

o heb je respect voor anderen:
o heb oog voor anderen en sluit niemand buiten;
o heb waardering over en weer hoe we met elkaar omgaan;
o laat je iedereen in zijn waarde; discriminatie tolereren we niet in de
duivensport;
o kom afspraken na en ben op tijd;
o respecteer de vrijwilligers die de duivensport mogelijk maken;
o gekend zijn en gekend worden, dit is ook belangrijk voor de werving
van nieuwe leden.
•

heb je respect voor duiven (dieren):
o het welzijn van de duiven staat altijd bovenaan;
o respect voor duiven, hun welzijn en welbevinden is vanzelfsprekend;
o ben je ervan bewust dat je verantwoordelijk bent voor je duiven;
o zorg ervoor dat de duiven goed verzorgd worden en gezond kunnen
deelnemen aan wedvluchten;
o zorg ervoor dat overtollige duiven op een humane wijze worden
verwijderd;
o zorg je als eigenaar ervoor dat verdwaalde duiven weer op hun plek
komen.

•

ben je transparant en open:
o wees transparant en benaderbaar in je sportbeleving;
o deel kennis en help andere liefhebbers waar nodig;
o misstanden of onregelmatigheden meld je bij het bestuur.

•

ben je eerlijk en sportief:
o ken de belangrijkste (spel)regels en houd je eraan;
o het gezamenlijk beleven van de duivensport staat voorop bij
wedvluchten;
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o zet je in, doe je best en respecteer iedereen ongeacht de klassering;
o speel nooit vals;
o gebruik geen doping of andere middelen om het spel te beïnvloeden.
•

gebruik je (sociale) media verantwoord:
o het plaatsen van berichten/reacties is altijd eigen verantwoordelijkheid;
o plaats nooit berichten die het imago van de duivensport schaden; bij
twijfel geldt: niet plaatsen;
o plaats nooit berichten die andere liefhebbers kunnen schaden of
kwetsen;
o reageer niet op berichtgeving die de duivensport schade kan
toebrengen;
o ben je ervan bewust dat wat gepubliceerd wordt op sociale media/
internet voor zeer lange tijd openbaar is, met mogelijke gevolgen voor
je privacy.

•

lever je een positieve bijdrage aan de gezelligheid/sfeer binnen de vereniging:
o koester gezelligheid in de club;
o gebruik alcohol met mate; drink niet als je nog aan het verkeer
deelneemt.

Deze gedragscode is een aanvulling op het Algemeen Tuchtreglement van het
Instituut Sportrechtspraak. Algemeen Tuchtreglement ISR met aanklager - juli 2020.pdf
Overtredingen van deze gedragscode kunnen worden voorgelegd aan het Instituut
Sportrechtspraak.
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Gedragscode bestuurders in de duivensport
Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:
•

zorgt voor een veilige omgeving:
o schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

•

is dienstbaar:
o handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon
en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

•

is open en toegankelijk:
o handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om
verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de
beweegredenen.

•

is betrouwbaar:
o houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten
van de nationale bond en afspraken;
o verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste
van anderen te gebruiken.

•

is zorgvuldig:
o handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen
worden op een correcte wijze gewogen;
o is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies;
o gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie;
o Onderbouwt bestuursbesluiten goed, zodat men begrip heeft voor de
gekozen richting.

•

voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling:
o vervult geen nevenfuncties die in strijd (kunnen) zijn met zijn functie en
gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie;
o neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een
persoonlijk voordeel te geven;
o geeft uit hoofde van de functie geen geschenken.
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•

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en
uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht:
o gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of
beledigende opmerkingen.

•

zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle liefhebbers gebonden zijn aan
regels/reglementen:
o brengt het wedvluchtreglement en het dopingreglement actief onder de
aandacht.

•

neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag
serieus:
o stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op
tegen het schenden van regels en normen.

•

ziet toe op naleving van regels en normen:
o ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze
gedragscode en andere normen.

Deze gedragscode is een aanvulling op het Algemeen Tuchtreglement van het
Instituut Sportrechtspraak. Algemeen Tuchtreglement ISR met aanklager - juli 2020.pdf
Overtredingen van deze gedragscode kunnen worden voorgelegd aan het Instituut
Sportrechtspraak.
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