
 
 
 

Gedragscode officials SFN  
 

Officials van de SFN aanvaarden met het aangaan van een officialfunctie binnen de SFN  

onderstaande gedragscode.  

Overwegend, dat:  

1. Officials van de SFN zijn SFN-leden die daarnaast zijn ingeschreven in het 

officialregister van de SFN.   

2. Officials van de SFN hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven 

van de integriteit en de reputatie van de SFN voorbeelden hiervan zijn juryleden, 

trainers, opleiders, vrijwilligers of ZZP’ers;   

3. Deze integriteit houdt in, dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt 

wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen 

aan de SFN.  

Gedragscode integriteit  

1. Toepassingsgebied 

1.1. Deze Gedragscode geldt voor officials van de SFN.   

1.2. De Gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.  

1.3. De officials ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de Gedragscode en 

aanvaarden met het aangaan van de officialfunctie deze gedragscode.  

1.4. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet 

eenduidig is, vindt bespreking plaats door het SFN-bestuur.   

2. Grondbeginselen 

2.1 De official zal de reglementen en besluiten van de SFN naleven, alsmede de 

bepalingen welke worden vermeld in de vraagprogramma’s van de evenementen 

waaraan de official in zijn hoedanigheid van official deelneemt.   

2.2 De official verklaart zich te allen tijde correct, fatsoenlijk en behoorlijk te gedragen, 

opdat een positief beeld van de sport wordt overgebracht, ook ten opzichte van de SFN, 

de andere officials, de deelnemers of SFN-sponsors.   

2.3 Als onbehoorlijk gedrag naar buiten toe geldt elk optreden van de official, als SFN-

official,  in woord, geschrift of daad, waardoor de belangen van de SFN en/of haar 

sponsors en/of collega officials en/of organisatoren van SFN-evenementen dan wel leden 

van de SFN worden geschaad, dan wel aan de sport in het algemeen afbreuk wordt 

gedaan.   

2.4 De official draagt door gedrag en uitlatingen bij aan een positief imago van de 

skateboardsport in het algemeen en het officialkorps in het bijzonder.   

2.5 Van officials wordt verwacht dat zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet 

gedreven door eigenbelang, handelen en dat zij situaties vermijden, die tot persoonlijke 

belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven.  

2.6 Iedere official is desgevraagd verplicht verantwoording af te leggen over zijn 

gedragingen als bedoeld in deze Gedragscode aan het SFN-bestuur.  



 
 
 

3. Belangenverstrengeling m.b.t. jury 

3.1 Wanneer een official gevraagd wordt te jureren zal hij/zij moeten afwegen of er 

sprake is van conflicterende belangen. Is dat het geval, dan informeert de official direct 

de wedstrijdorganisatie zodat er een andere indeling gemaakt kan worden of een andere 

official ingezet kan worden. Is dat niet mogelijk, dan zal in overleg met de betreffende 

deelnemer afgesproken worden voor dat deze start.   

3.2 Er is onder meer sprake van belangenverstrengeling als:   

a) een jurylid trainer is van een deelnemer (of andersom);  

b) een jurylid bloedverwant of aanverwant in de rechte lijn is, of een 

ouder/echtgenoot/levenspartner is van een deelnemer, dan wel een andere relatie heeft 

met een deelnemer waarbij objectiviteit niet gewaarborgd is;  

c) een jurylid financieel afhankelijk is van een deelnemer en/of financieel belang heeft bij 

de prestaties van een deelnemer.  

4. Informatie  

4.1 Een official gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van 

zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden, die tot het 

verkrijgen van deze informatie niet gerechtigd zijn.  

4.2 Een official maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen gebruik 

van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.   

4.3 Een official houdt geen informatie achter tenzij deze geheim of vertrouwelijk is.  

 5. Giften 

Het aannemen en behouden van giften van een deelnemer door een official, hetzij van 

financiële, hetzij van niet-financiële aard, is niet toegestaan.   

 6. Gebruik sociale media  

6.1 Officials, die gebruik maken van de sociale media, doen dat op een wijze die past bij 

het gestelde onder 2 (Grondbeginselen) van deze Gedragscode.  

6.2 De communicatie voldoet ook aan de merkwaarden (respectvol, betrokken, 

deskundig, open) en de ‘tone of voice’ (sportief, toegankelijk, enthousiast en met een 

meerwaarde), die de SFN in zijn communicatiebeleid hanteert, is respectvol en conform 

de binnen de skateboardsport gebruikelijke gedragsregels en omgangsvormen.  

6.3 De official respecteert vertrouwelijkheid, eigendomsrecht, copyright, wet- en 

regelgeving en publiceert geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over persoon, 

product, bedrijf of anderszins zonder de toestemming van betrokkene(n).  

6.4 De official maakt zijn rol binnen de SFN kenbaar, spreekt niet namens de SFN, 

gebruikt een disclaimer in het geval hij een eigen blog en/of kanaal heeft. Verkeerd 

opgevatte, negatieve of slecht onderbouwde informatie kan direct nadelige gevolgen 

hebben voor de SFN en/of de skateboardsport.  

6.5 De official is te allen tijde ambassadeur van de SFN en de skateboardsport en 

publiceert geen informatie die de reputatie van de SFN en/of de skateboardsport negatief 

kan beïnvloeden.   

6.6 Indien het gebruik van de sociale media, in welke vorm dan ook, ontspoort of dreigt 

te ontsporen neemt de official zo spoedig mogelijk contact op met de social media-

coördinator van de SFN.  


