
 

Gedragscode (2015) 
 

“Danssport Vlaanderen vraagt respect en solidariteit” 

Danssport Vlaanderen hecht veel belang aan respect en solidariteit binnen de 

danswereld. Daarom heeft ze 5 geboden opgesteld voor alle actoren binnen het dansen 

en daarnaast nog 5 gedragsregels voor wedstrijddansen, 5 voor dansdocenten en 

clubbestuurders en 5 voor ouders en supporters. 

Onthoud ook, en vooral, dat dansen gelijk is aan: 

- Plezier beleven en ontspanning 

- Fysieke conditie en zelfvertrouwen verbeteren 

- Communicatie en groepsleven ontwikkelen 

- Langdurige vriendschap ontwikkelen 

- Zelfdiscipline en verantwoordelijkheid stimuleren 

5 geboden van respect en solidariteit 

1) Heb respect voor je eigen dansclub/dansschool: 

- Respecteer de regels in je dansclub/-school; 

- Wees een goede ambassadeur van je dansclub/-school. 

2) Respecteer jezelf: 

- Gebruik geen alcohol, drugs of doping; 

- Luister naar je lichaam en verzorg het goed; 

- Wees blij met wie je bent en hoe je eruit ziet; 

- Stel geen te hoge eisen aan jezelf; 

- Vraag uitleg bij onduidelijkheden. 

3) Ga respectvol en solidair om met alle collega-dansers/-docenten/-vrijwilligers: 

- Er is geen plaats voor roddelen, concurrentie of pesten; 

- Gebruik geen (fysiek, mentaal, verbaal, seksueel) geweld; 

- Respecteer het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit 

van anderen; 

- Helpende handen zijn overal welkom; 

- Iedereen is welkom (ongeacht geaardheid, huidskleur, geloof, beperking,…). 

4) Respecteer de dansdocenten, clubmedewerkers/-bestuur en hun beslissingen. 

5) Respecteer de infrastructuur en materialen. 

5 gedragsregels voor wedstrijddansen 

1) Pas fairplay toe en heb respect voor trainer/docent, teamgenoot of danspartner, 

jury en tegenstrevers, federatie en organisator. 

2) Respecteer de tegenstanders: zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

3) Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid. 

4) Respecteer de reglementen en de beslissing van de jury. 



5) Geniet van de danswedstrijd en applaudisseer ook bij goede prestaties van de 

tegenstrevers. 

 

5 gedragsregels voor dansdocenten en clubbestuurders 

1) Wees een voorbeeld voor de dansers: 

- Voorkom roddelen, pesten en (fysiek, mentaal, verbaal, seksueel) geweld bij de 

dansers en in de club; 

- Laat de gezondheid en het welzijn van de dansers op de eerste plaats komen; 

- Leer dansers respect te hebben voor zichzelf, anderen, regels en materialen; 

- Dansers kijken naar je op: wees je bewust van de machtspositie die je 

daarmee hebt tegenover hen en maak daar geen misbruik van. 

2) Heb respect voor iedereen: 

- Behandel iedereen gelijkwaardig (ongeacht geaardheid, huidskleur, geloof, 

beperking,…); 

- Iemand is niet meer of minder waard omdat hij/zij meer of minder talent heeft; 

- Respecteer het beleid van de federatie en wees een ambassadeur van de 

federatie. 

3) Respecteer het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit van 

de dansers. 

4) Blijf zelf op de hoogte van nieuwe technieken, richtlijnen, etc. en school je 

regelmatig bij. 

5) Zorg voor goede, veilige infrastructuren en materialen en gepaste muziek. 

5 gedragsregels voor ouders en supporters 

1) Hou je als ouder aan de afspraken die gemaakt worden met de 

dansclub/dansschool en met de dansdocenten. 

2) Hou als ouder rekening met de mogelijkheden van je kind en stel geen te hoge 

eisen: dansplezier staat voorop. 

3) Heb respect voor lesgevers, wedstrijdofficials, clubmedewerkers/-bestuur en voor 

hun beslissingen. 

- Heb je opmerkingen, meld die dan aan de verantwoordelijke van de club. 

4) Wees een supporter, geen trainer. 

5) Wees een positieve supporter: niet schelden, toon fairplay en applaudisseer ook 

voor andere dansers, ook al zijn het tegenstanders. 

 

Met deze gedragscode gaan we samen voor een (nog) fijnere danswereld. Inbreuken op 

de gedragscode kunnen gemeld worden bij Jolien van Danssport Vlaanderen via 

jolien@danssportvlaanderen.be. De geschillencommissie van Danssport Vlaanderen zal 

dan bijeen geroepen worden om te bemiddelen of sancties op te leggen. 
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