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Stichting  DCA  Basis Huishoudelijk Reglement / Basis Gedragscode: 

Gedragsregels: 

1.Inleiding 

De stichting genaamd Dutch Cheerleading Association, hierna te noemen DCA, is  opge-
richt in 2007, en is gevestigd te Steenwijk. 
De DCA wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen Cheerleaden en zich ver-
der kunnen ontwikkelen. Normen en waarden hanteren bij de beoefening van Cheersport
vinden wij daarbij zeer belangrijk. De stichting wil actief werken aan de bewustwording bij
Atleten, begeleiders, coaches en ouders/verzorgers op dit vlak. De stichting moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar leden gezamenlijk met plezier en voldoening kun-
nen Cheerleaden dan wel de sport kunnen beleven. 
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels die hierbij kunnen helpen. Voor DCA zijn deze
vastgelegd in onderstaande gedragscode. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. 
Met name de coaches, begeleiders, vrijwilligers en ouders / verzorgers hebben een be-
langrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en be-
waken van gedragsregels. 

2. Algemeen

Deze gedragscode omvat de algemene gedragsregels die voor alle leden (zowel senioren
als jeugd) alsmede bezoekers geldend zijn en daarnaast per doelgroep (Atleten, coaches,
begeleiders, ouders/verzorgers, bezoekers enz.) specifieke gedragsregels. 
De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Wed-
strijdkosten gaan na opgave per nota, ongeacht of de Atleet heeft deelgenomen. 

Doelstelling

De algemene doelstelling van DCA staat beschreven op de website www.dutchceer.nl. De
stichting stelt zich ten doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen en al haar
leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk in de beoefening van de
Cheersport te vormen en te begeleiden in overeenstemming met zijn of haar leeftijd, am-
bitie en talent. Elk lid is daarbij even belangrijk, ongeacht diens geslacht, ras, huidskleur,
geaardheid en levensbeschouwing.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven
is om alle leden op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat dit vol-
doende uitdaging biedt om beter te gaan Cheerleaden. 
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Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als atleet / coaches / vrijwilliger bij DCA dient
van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ou-
ders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. 
De gedragscode moet door iedereen bij DCA worden uitgedragen en nageleefd. We moe-
ten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uit-
gangspunt voor ons handelen. 

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst pro-
beren we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we
daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen
(Atleten, coaches, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? 

3. De algemene gedragsregels

• Toon respect voor anderen.
• Wees voorzichtig met oordelen.
• Trek niet te snel conclusies.
• Verifieer.
• Bemoei niet onnodig met anderen, laat met rust als men daar om vraagt.
• Bij thuiswedstrijden een goede gastheer, bij uitwedstrijden een goede gast!
• Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!
• Onthoud je van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover anderen!
• Spreek een ander aan op ontoelaatbaar gedrag!
• De stichting kan geen verantwoording nemen voor het vervoer.
• Leef de stichtingsregels na en ben aanspreekbaar op wangedrag!
• Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus MET elkaar en niet over elkaar!
• Respecteer de gezagsverhoudingen binnen je club!
• Heb respect voor een ordelijke sfeer in de zaal.
• Hanteer goede omgangsvormen en draag deze uit!
• Bij aanhoudend verkeerd gedrag kan de toegang ontzegd worden 
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4a. Op en rond de evenmenten / accommodatie en het gebruik van materialen
Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende
punten: 

•  Alvorens een kleedlokaal binnen te gaan worden schoenen goed schoongemaakt 
•  Wees zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de toestellen en 
kleedkamers. 
•  De kleedkamers worden na gebruik weer schoon en gebruiksklaar achtergelaten. 
•  Atleten, leiders en trainers kunnen gezamenlijk verantwoordelijk worden gehouden voor
het gebruik en 
opruimen van de gebruikte materialen. 
•  Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 
•  Eten en drinken zijn in de zaal niet toegestaan. Tijdens langdurige evenementen kan
hier van afgeweken worden. Eten en/of drinken is daarbij uitzondering toegestaan op een
door de DCA aangewezen plaats. 

4b Gedragsregels per categorie

4b.1 Gedragsregels voor de Atleet 

De Atleet zijn als de leden van DCA de kern van de stichting. 

De Atleet: 

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een stichting.
• Denkt met de teamgeest ook aan elkaar, je hebt elkaar nodig om mee te mogen doen,
laat elkaar niet midden in het seizoen in de ‘kou staan’ 
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de
DCA als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. 
• Is bij trainingen en wedstrijden minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Draagt tijdens de training degelijke kleding, goede Cheer- of sportschoenen
• Haren vast. 
• Draagt tijdens de wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties end. gepaste kleding. 
• Heeft tijdens trainingen en wedstrijden geen sieraden om.
• Heeft tijdens trainingen en wedstrijden geen eten/kauwgum in zijn mond 
• Heeft respect voor de tegenstander, de organisatie en het publiek.
• Spreek mede-atleten gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
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•  Bemoeit zich niet onnodig met andere atleten, coaches en laat deze met rust als deze
daar om vraagt.
•  Maakt direct melding bij de organisatie van onsportief of onplezierig gedrag.
• Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en aan wedstrij-
den kunt deelnemen. 
• Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de toestellen en kleed-
kamers. 
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de stichting als iets kapot is gegaan. 
•  Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, wij raden aan om waardevolle
spullen thuis te laten. Het bestuur nog de coaches van DCA is verantwoordelijk voor dief-
stal of vermissing. 
•  Is zelf (ouder/verzorgers) verantwoordelijk voor het vervoer van en naar evenementen of
betalen evt. reiskosten. 
•  Is in het bezit van een geldig starbewijs.

4b.2 Gedragsregels voor de coaches

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de coaches van toepassing.

De coach: 

•  Heeft een voorbeeldfunctie voor de Atleten. 
•  Heeft respect voor atleten, ouders/verzorgers en organisatie.
•  Bepaald welke Atleten wanneer mogen komen trainen en deelnemen. 
•  Gebruikt passend taalgebruik en maakt kinderen niet belachelijk bij fouten of het verlies 
van een wedstrijd. 
•  Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel thuis als op wedstrijd. 
•  Bepaald samen (met Atleet) het niveau van de Atleten 
•  Respecteert de waardigheid van de Atleet en dringt niet verder door in diens 
privéleven, dan nodig. 
•  Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de Atleet. 
•  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige Atleet 
zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen 
strafrechtelijk worden vervolgd. 
•  Gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de Atleet en onderneemt ook niet 
zelf dergelijke toenaderingspogingen. 
•  Raakt de Atleet niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de Atleet deze aanraking 
naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans
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het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en bor-
sten. 
•  Verzorgt het opgeven/ invullen en verder afhandelen van wedstrijdformulieren
•  Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die
binnen de stichting worden georganiseerd. 
•  Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de At-
leten. 
•  Bemoeit zich niet onnodig met andere coaches, atleten en laat deze met rust als deze
daar om vraagt.
•  Wangedrag of andere problemen worden onderzocht en gerapporteerd.
•  Indien wangedrag zich tijdens een evenement zichtbaar herhaald zal desbetreffende
persoon het evenement direct moeten verlaten.
•  Bij melding van wangedrag na het evenement wordt er geen toegang meer verleent.

4c.3 Ouders/verzorgers/toeschouwers/publiek 

• Hebben respect voor elkaar, atleten, coaches, organisatie.
• Zijn niet aanwezig tijdens trainingen, dit voor de concentratie van de kinderen. 
Voor sommige kinderen geen probleem maar voor andere des te meer (Alleen tijdens
proef/open trainingen mogen ouders aanwezig zijn). 
• Helpen bij verzoek met het opzetten/opruimen van de toestellen. 
• Zijn in het bezit van een geldig entreebewijs.
• Mogen voor- tijdens en na de wedstrijd niet naar de jury.

5. Social Media

•  Leden kunnen kennis en andere waardevolle informatie online delen, mits die informatie
niet vertrouwelijk is en het de Dutch Cheerleading Association (hierna te noemen DCA)
niet schaadt. Leden publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden
informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan
de DCA.

• Leden mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over andere
leden, juryleden en soortgelijke personen zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen on-
derscheid gemaakt tussen informatie over de sport, de bond en de evenementen. 

• Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een buiten-
staander of andere vereniging. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kun-
nen direct nadelige gevolgen hebben voorde DCA.
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• De DCA ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van
kennis. Leden die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van
De DCA over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met de DCA, maken kenbaar
of zij op persoonlijke titel publiceren. Als leden namens de DCA spreken, vermelden zij
hun organisatie en functie.

• Bestuurders, coaches, leidinggevenden en degene die namens de vereniging het beleid
en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik
maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als
lid van de DCA – ook als hij of zij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie
moeten leden nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren. 

• Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot
hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn
op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere
tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy. 

• Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ont-
spoort is, neem dan direct contact op met de verantwoordelijke afdeling/persoon binnen
de vereniging en de DCA, en overleg over de te volgen strategie. 

• Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de DCA is het ver-
standig contact te zoeken met de club verantwoordelijke of de daarvoor verantwoorde-
lijke afdeling/persoon. Daarnaast dient deze contactpersoon contact op te nemen met de
DCA.
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Addendum: ICU Code van gedrag

Inleiding
Het doel van deze code van gedrag vanuit de Dutch Cheer is om de cheer sport, en de
sportiviteit hiervan, te bewaken. 

Principes van de ethiek van de Cheer sport

A. GELIJKHEID 
1. Geen discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, geloof, religie, seksuele oriënta-
tie, lichamelijke of geestelijke handicap wordt gedoogd of toegestaan.

B. ETHIEK EN WAARDIGHEID
1. Alle vormen van intimidatie, of ze nu fysiek, psychisch, professioneel of seksueel zijn, is
strikt verboden.

C. EERLIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID
1. Fair play is het basisprincipe in de sport van Cheer en in de sport.
2. Elke vorm van invloed of manipulatie in de jurering, scores of interpretatie 
daarvan, en andere corrupte praktijken, zoals het wedden op wedstrijden en dergelijke,
aan de sport van Cheer door een persoon onderworpen is aan deze Code, met inbegrip
van oneigenlijk beïnvloeden van de uitkomsten en resultaten van een evenement zijn ten
strengste verboden. 
3. Iedere persoon die onderworpen is aan deze code wordt de nodige zorg en zorgvuldig-
heid te betrachten bij het vervullen van zijn of haar rol voor of namens de Dutch Cheer As-
sociation en maakt geen informatie bekend welke degelijke potentiele schadelijk kan
leveren voor de belangen van de DCA.
4. Het is de ICU leden (en haar aanhang), personeel, externe werknemers en dergelijke
niet toegestaan om negatieve opmerkingen over het beleid van de DCA, buiten de Alge-
mene Leden Vergadering, te uiten. Zowel via social media als wel in een persoonlijk con-
tact.

D. NEUTRALITEIT
Alle juryleden en ambtenaren dragen zich neutraal, in overeenstemming met de beginse-
len en doeleinden van de DCA, ten opzichte van competities en clubs.
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E. BELANGENVERSTRENGELING
1. Bij de vervulling van hun activiteiten voor de DCA, zullen alle juryleden en ambtenaren
handelen in het belang van de DCA bij het maken van beslissingen die van invloed zijn of
kunnen beïnvloeden op.
2. Juryleden en ambtenaren vermijden situaties die kunnen leiden tot belangenverstrenge-
ling. 

Bij overtreding van een of meerdere begrippen dient men direct melding te maken bij de
DCA via e-mail. Binnen 5 werkdagen ontvangt de e-mail verzender een bewijs van ont-
vangst en de te volgen stappen. Bij direct bewijs van bovenstaande potentiele overtredin-
gen wordt een lid, al dan niet vereniging, jurylid en ambtenaar, in dienst van de DCA, een
sanctie opgelegd welke kan leiden tot (tijdelijke) schorsing. Deze maatregel wordt in over-
leg met de ICU genomen en is niet weerlegbaar.

Coaches gedragscode
Het lid zijn van de DCA, en daarbij de ICU, is een privilege, niet een gegarandeerd recht.
Zodanig moet men ten alle tijden aan de verwachtingen en gedragscode van de DCA
houden, als zijnde een land of club vertegenwoordigd. De DCA behoudt zich het recht
voor om een coach te schorsen voor deze functie mocht hij of zij zich niet aan de ge-
dragsprotocol houden.

Coaches staan voor de eer van de sport.
In elk persoonlijk contact met studenten, sporters, officials, juryleden, ouders, toeschou-
wers, de media en het publiek, zal de coach streven naar een voorbeeld van de hoogste
ethische en morele gedragsregels.
Op geen enkele wijze dient men persoonlijke informatie over hun eigen sporters te delen.
Men kijkt altijd uit naar de belangen van de atleet, het team en de DCA die zij vertegen-
woordigen. Men heeft een positie van leiderschap en verantwoordelijkheid, een positie
van zorg en aandacht voor de atleten. 
Een coach uit geen kritiek over officials, juryleden en de DCA tegen over toeschouwers.
Men accepteert de beslissingen van het evenement, met daarbij de uitslag vanuit de jury-
leden.  Ook is het niet toegelaten om grove of beledigende taalgebruik toe te passen. 
Een coach zorgt er voor dat haar atleten geen drugs en/of alcohol gebruiken tijdens een
evenement. 
De coach moet zich er van bewust zijn dat hij of zij een enorme invloed heeft, in zowel
nega- als positieve zin.



AANLEVEREN MUZIEK
CD VOOR
PIONEER CDJ 2000:

De coach levert per team 1 AUDIO CD -
met daarop 1 NUMMER - 3 minuten voor-
dat zij het podium op gaan - in bij de DJ.
ALLEEN AUDIO CD'S WORDEN
GEACCEPTEERD.

Alle overigen, CD's met meerdere num-
mers, Data/gegevens CD's, iPods, Mobiele
telefoons etc. zijn te onzeker in gebruik en
vergroten de kans op fouten en worden
daarom niet door de organisatie ingezet.

ZORG ALTIJD VOOR EEN RESERVE-
KOPIE VAN DE CD

AUDIO CD VOORBEREI-
DING VOOR PIONEER
CDJ 2000:

Een Audio CD is één (1) cd met concreet
1 (één) nummer dat gewoon in de / met
een basic huis-tuin-en-keuken Audio CD
speler afgespeeld kan worden.

DUS GEEN CD MET MP3, WAV, MP3,
AAC, WMA ETC. EN/OF
DATA BESTANDEN, EXTERNE HARD-
DISKS EN SMARTPHONES.

USB STICK VOOR-
BEREIDING VOOR
PIONEER CDJ 2000:

Aanleveren op USB stick kan strikt enkel
en alleen als:

Via Apple / Mac : USB formateren : 1 parti-
tie : Fat32 : MBR (Master Boot Record)
OF Via Windows: 1 partitie : Fat32

DE USB STICK MAG STRIKT MAAR 1
NUMMER BEVATTEN.
PER DANS DIEN JE DUS EEN 1 USB
STICK AAN TE LEVEREN.

Dit nummer mag de volgende bestansde-
ling hebben: MP3, AAC, WAV, AIFF.

Zorg dat op de buitenkant staat vermeld
van wie de stick is.

BACK-UP:

Een back-up, STRIKT VOOR EIGEN
PRIVÉ GEBRUIK van de coach, maak je
eenvoudig via www.nelson.wetransfer.com

Het niet respecteren van bovenstaand
= dis-respect van de wedstrijd, de andere
tegenstanders èn de DCA. 

De muziek kan dan niet gebruikt worden
tijdens de wedstrijd.

AANLEVER-EISEN, SPECIFICATIES
& UITLEG VOOR AUDIO CD & USB



Team: Divisie: Provincie:O: K:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

W-up: Check-in: Wedstrijd:

9:45:

9:50:

9:55:

10:00:

10:05:

10:10:

10:15:

10:20:

10:25:

10:30:

10:35:

10:40:

10:45:

10:50:

10:55:

11:00:

11:05:

11:10:

11:00:

11:35:

11:43:

11:51:

11:59:

12:07:

12:15:

12:23:

12:31:

12:39:

12:47:

12:55:

13:03:

13:11:

13:19:

13:32:

13:40:

13:48:

13:56:

14:04:

14:12:

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg

Zuid-Holland

Limburg

Noord-Holland

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Friesland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Limburg

Limburg

Limburg

Nederland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Friesland

Overijssel

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Friesland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Friesland

Zuid-Holland

Noord-Holland

Overijssel

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Limburg

Friesland

Junior All-Girl Group-Stunt

Junior All-Girl Group-Stunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Partnerstunt

Senior All-Girl Group Stunt

Senior All-Girl Group-Stunt (Exhibition)

Junior Coed Group-Stunt

Junior Coed Group-Stunt 

Senior Coed Group Stunt

Senior Coed Group-Stunt

Senior Coed Group-Stunt

Senior Coed Group-Stunt

Senior Coed Group-Stunt

Senior All-Girl 

Peewee`s

Peewee`s

Peewee`s

Peewee`s

Peewee`s (Exhibition)

Mini`s

Mini`s

Mini`s

Junior All-Girl Level 3

Junior All-Girl Level 3 (Exhibition)

Junior All-Girl Level 4

Junior Coed Level 5

Junior All-Girl Level 5

Junior All-Girl Level 5

Senior All-Girl Level 5

Senior Coed Level 4

Senior Coed Level 4

Senior Coed Level 5

Senior Coed Level 5

Senior All-Girl Level 5

010 Pretty Girls

Vision

Patrick & Janneke

Jeurissen/Hutschemaekers

Jeroen En Jennifer

Cies Vanden Heuvel/Justine Bernadac

Ray & Dendi

Canisius/Barfknecht

Rob & Mayke

Eindhoven University All-Girl

Déjà Vu

Frisian Cheer Junior Stars

010 Mixed Junior

Eindhoven University Coed

Lions's Roar

Maastricht Madness

Um Blackbirds

Moffel En De Piertjes

Olympische Spelen Routine

Pauze (15 Min.)

Dream

Little Athletics

010 Sparkling Stars

Frisian Cheer Peewee Stars 

Usc Sparkle

Mini Athletics

Magic

Frisian Cheer Mini Stars

Lion's Pride

Legends

Athletics Elite

Frisian Cheer Junior Stars

Mystery

Pantherettes

Pauze (5 Min.)

Usc Royalty

010 Rising Rebels

Illusion

Partisans Athletics

Maastricht University Coed

Frisian Cheer Stars

Start wedstrijd

10:30:

10:35:

10:40:

10:45:

10:50:

10:55:

11:00:

11:05:

11:10:

11:15:

11:20:

11:25:

11:30:

11:35:

11:40:

11:45:

11:50:

11:55:

12:00:

12:23:

12:31:

12:39:

12:47:

12:55:

13:03:

13:11:

13:19:

13:27:

13:35:

13:43:

13:51:

13:59:

14:07:

14:20:

14:28:

14:36:

14:44:

14:52:

15:00

Prijsuitreiking

Run-through:

10:15:

10:20:

10:25:

10:30:

10:35:

10:40:

10:45:

10:50:

10:55:

11:00:

11:05:

11:10:

11:15:

11:20:

11:25:

11:30:

11:35:

11:40:

11:45:00 (10 min.)

12:05:

12:13:

12:21:

12:29:

12:37:

12:45:

12:53:

13:01:

13:09:

13:17:

13:25:

13:33:

13:41:

13:49:

14:02:

14:10:

14:18:

14:26:

14:34:

14:42:

10:30:

10:35:

10:40:

10:45:

10:50:

10:55:

11:00:

11:05:

11:10:

11:15:

11:20:

11:25:

11:30:

11:35:
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