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Gedragsregels CTO Papendal  
 

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal is een onderdeel van de juridische entiteit Sportcentrum Papendal (SCP). Overal 

waar CTO of SCP wordt genoemd, dient daaronder mede te worden verstaan alle personen, accommodaties en materialen van 

Sportcentrum Papendal én de samenwerkingspartner Hotel Papendal.  

 

1. Algemene bepalingen  

• Het doel van de overeenkomst is om de rechten en plichten 

van sporters van CTO Papendal weer te geven samen met de 

daarbij horende maatregelen. 

• Het CTO beoogt sporters te faciliteren in een complete 

vorming. Sporters krijgen daarvoor de beschikking over een 

kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket. Om kwaliteit te 

waarborgen voor alle sporters, dienen zij zich te houden aan 

de volgende gedragsregels, die door middel van sancties 

kunnen worden gehandhaafd.  

• Deze gedragsregels zijn vanaf ondertekening van het 

document van toepassing op alle sporters die deelnemen aan 

een CTO programma dat in samenwerking met de bond 

wordt uitgevoerd op SCP.  

• CTO Papendal kan alleen sancties opleggen bij gedrag dat 

SCP of andere sporters op SCP schade toebrengt.  

 

2.  Rechten 

• Sporters hebben het recht om gebruik te maken van die 

faciliteiten die het CTO beschikbaar stelt ten behoeve van de 

betreffende sportbond en vastgelegd zijn in het contract met 

diezelfde sportbond. 

 

3.  A. Plichten 

• De sporter heeft de plicht om alles wat in zijn/haar vermogen 

ligt te doen om zijn of haar sporttalent maximaal tot 

ontwikkeling te brengen (mits legaal).  

• Sporters hebben de plicht om deel te nemen aan 

onderwijsactiviteiten die voor hen worden geregeld via CTO 

Papendal, mits ze leerplichtig zijn of gekozen hebben om een 

opleiding te volgen. 

• Sporters hebben de plicht respectvol om te gaan met de 

speciale onderwijsregelingen voor hen georganiseerd.  

• Sporters dienen zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie 

die zij als topsporter hebben op, onder andere, de 

onderwijsinstelling. 

• Sporters hebben de plicht zich respectvol te gedragen 

tegenover alle personen waarmee ze in aanraking komen 

binnen SCP,  alsook het materiaal en de faciliteiten van het 

centrum. Tot respectvol gedrag behoort ook het nakomen 

van afspraken.  

- Sporters hebben de plicht alle reglementen van het centrum 

na te komen. 

- Sporters spreken elkaar aan op gedrag als dit gedrag niet 

binnen deze regels past.  

- Sporter zoekt eventueel hulp bij expert van het CTO zoals 

coach, arts, lifeskillcoach of studie-intermediair. 

 

B.   Imagoschade 

• Sporter is zich te allen tijden bewust dat hij een 

vertegenwoordiger van SCP is en gedraagt zich daar ook naar. 

Gedrag dat het imago of de reputatie van SCP kan schaden 

wordt bestraft.  

• Indien de sporter zich in de (social) media negatief over 

SCP uitlaat dient hij zich ervan bewust te zijn welke 

schade dit aan SCP kan toebrengen. SCP vraagt de 

sporter eventuele kritiek rechtstreeks met SCP te delen 

zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.  

 

C.  Alcohol, drugs, doping  

•    Gebruik van en/of onder invloed zijn van drugs, alcohol, 

doping of andere schadelijke middelen is verboden op 

het terrein van Papendal en haar externe 

woonaccommodaties.  

•    Handel in bovengenoemde middelen of medeplichtig zijn 

aan handel is verboden. 

 
4.  Overtredingen, sancties en procedures 

• De directie van het SCP is bevoegd overtredingen te 

bestraffen met een sanctie, zulks ter vrije beoordeling van 

de directie en altijd in overleg met de sportbond. 

 

4.1 Overtredingen 

Als lichte overtreding wordt aangemerkt: 

- Ontoelaatbaar gedrag tegenover personen. 

- Ontoelaatbaar gebruik van materiaal of spullen. 

- Elke niet-naleving van de plichten zoals omschreven in 

artikel 3a. 

- Gedrag dat het imago van SCP kan schaden zoals bepaald 

in 3b ter beoordeling door de directie.  

 

Als ernstige overtreding wordt aangemerkt: 

- Het opzettelijk veroorzaken van schade aan 

accommodaties en/of materiaal. 

- Elke ongerechtvaardigde handeling die de normale 

gang van zaken betreffende de activiteiten verstoort, 

zowel in woonruimtes aangeboden door het CTO als in 

haar accommodaties. 

- Drie lichte overtredingen. 

- Gedrag dat het imago van SCP kan schaden zoals bepaald 

in 3b ter beoordeling door de directie.  

- Een overtreding van artikel 3c ter beoordeling van de 

directie. 

 

Als zware overtreding wordt aangemerkt: 

- Twee ernstige overtredingen. 

- Fysieke agressie. 

- Ongedisciplineerde, beledigende en kwetsende 

handelingen. 

- Racistisch gedrag/ discriminatie. 

- Diefstal. 

- Seksueel geweld of seksuele intimidatie 

- Gedrag dat het imago van SCP kan schaden zoals bepaald 

in 3b ter beoordeling door de directie.  

- Een overtreding van artikel 3c ter beoordeling van de 

directie. 

 



Versie januari 2019          paraaf: … 

4.2 Sancties 

De volgende sancties kunnen apart of tegelijk worden opgelegd, 

een en ander onder voorbehoud van alle rechten en weren. 

 

Sancties bij lichte overtredingen: 

- Persoonlijke waarschuwing in gesprek met een 

vertegenwoordiger van CTO Papendal. 

- Schriftelijke of mondelinge waarschuwing aan de 

ouder/voogd, sporter en de betreffende sportbond. 

- Een boete indien een speciaal voor de sporter geplande 

behandeling, consult, test of les ongeoorloofd wordt 

verzuimd.  

 

Sancties bij ernstige overtredingen: 

- Vergoeding van de veroorzaakte schade.  

- Schriftelijke waarschuwing aan de ouder/voogd,  sporter 

en de betreffende sportbond. 

- Tijdelijke ontzegging van toegang tot faciliteiten van SCP. 

- Tijdelijke schorsing van het recht om dienstverlening van CTO 

Papendal te ontvangen, met uitzondering van medische en 

psychologische bijstand en onderwijs. 

 

Sancties bij zware overtredingen: 

- Tijdelijke of definitieve schorsing van het recht om 

dienstverlening van het CTO te ontvangen, uitgezonderd  

medische en psychologische bijstand en onderwijs.  

 

Procedures 

• De desbetreffende coach en/of sportbond wordt op de 

hoogte gebracht van de naam van de overtreder en de 

begane overtreding. 

• Voor ernstige en zware overtredingen wordt geen sanctie 

opgelegd voordat daarover een disciplinair rapport is 

opgesteld en behandeld door het CTO. 

• De sporter en/of diens ouders krijgt gedurende de 

behandeling van het disciplinair rapport de gelegenheid 

mondeling of schriftelijk alle argumenten aan te voeren 

die hij nodig acht voor zijn zaak. Deze argumenten zullen 

worden gehoord door de directie van SCP voordat zij een 

sanctie oplegt. 

• De betreffende coach en/of sportbond zal worden 

gehoord alvorens de directie een sanctie oplegt. 

• CTO Papendal is bevoegd om eerdere overtredingen van 

invloed te laten zijn op de hoogte van de sanctie. 

• Nadat het sanctierapport is opgesteld worden de sporter 

en de vertegenwoordiger van de sportbond 

geïnformeerd over de sanctie. 

• De voltooiing van het sanctierapport dient zo snel 

mogelijk plaats te vinden. 

 

 

Activiteiten Reglement 

Wonen 

De paragraaf wonen heeft betrekking op alle bewoners 

(permanent en tijdelijk) van huisvestingsaccommodaties van 

CTO Papendal. 

• Tussen 22:00 en 07:30 uur is het stil op de gangen. 

Sporters respecteren elkaars (nacht)rust! 

• Een groot deel van de bewoners rust (deels) overdag en 

gaat vroeg naar bed. Daarom is het niet toegestaan om 

muziek te draaien die hoorbaar is op andere kamers.  

• De kamers dienen onderhouden en schoongehouden te 

worden door de sporters zelf. 

• Sporters gebruiken de faciliteiten zoals wasmachines, 

drogers en huiskamer- en keukenfaciliteiten respectvol. 

Wasmachines, drogers en magnetrons worden schoon 

gehouden, mogelijk in overleg met de andere sporters 

uit het huis.   

• Was wordt gedroogd in de daarvoor aangewezen 

ruimtes en niet in de gangen. 

• Gezamenlijke ruimtes zoals, gangen, de huiskamer(s), 

keukens en studieruimtes worden opgeruimd achter 

gelaten. 

• Afval wordt door de sporters zelf naar de containers 

gebracht die buiten staan en wordt niet in de gangen 

geplaatst.  

• Technische defecten dienen direct gemeld te worden bij 

het Servicepunt (026-4834555) of bij de conciërge. 

• Alle deuren en ramen worden altijd goed afgesloten. 

• SCP is niet verantwoordelijk voor waardevolle spullen 

die zich in de kamers bevinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De sporter dient voor zijn/haar eigendommen zelf een 

inboedelverzekering af te sluiten. Sporter leest de 

richtlijnen beschreven in het welkomstboekje van de 

betreffende woonaccommodatie en handelt daarnaar.   

• Voor het ontvangen van bezoek kan een aanvraag 

worden ingediend bij de begeleidingsstaf. Bezoek is 

toegestaan tot 22:00 uur. 

• Logees zijn toegestaan voor bewoners boven de 18 jaar, 

mits er toestemming is van de coach. Logeren is 

incidenteel toegestaan. 

• De inventaris zoals aanwezig bij het betrekken van de 

woonruimte, blijft eigendom van SCP. 

• Vluchtroutes in de woonaccommodatie dienen te allen 

tijden vrij gehouden te worden. 

 

Algemeen  

• Dieren zijn verboden in de woonruimtes en in de 

sportaccommodaties. Er wordt een uitzondering gemaakt 

voor hulphonden. 

• Er mag in geen enkele accommodatie van SCP en op het 

terras van het topsportrestaurant worden gerookt en 

open vuur worden gebruikt.  

 

Voeding 

• De CTO pas dient een sporter altijd bij zich te hebben. 

Hiermee kan een sporter gebruik maken van het 

Topsportrestaurant en kan tevens de afgesproken CTO 

kortingen verrekend worden. 

• De CTO pas is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 

• Het is niet toegestaan om te koken in de woonruimte. 

 

  



Versie januari 2019          paraaf: … 

 

Medisch 

• Indien een sporter de huisarts of de tandarts nodig 

heeft, informeert hij/zij eerst de begeleidingsstaf en 

neemt daarna zelf contact op om een afspraak te 

maken.  

• De sporter heeft de plicht alert te zijn op de dopinglijst 

m.b.t. medicatie en voedingssupplementen en heeft de 

plicht noodzakelijke informatie met betrekking hierop 

door te geven aan de zijn/haar sportarts. 

 

Studeren 

• De sporter is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop 

van zijn/haar studie. 

• Bij knelpunten dient de sporter direct contact op te 

nemen met de studie-intermediair van CTO Papendal of 

met de mentor/begeleider vanuit de opleiding. 

 

Trainingsaccommodatie 

• Bij gebruik van de trainingsaccommodaties worden de 

daar geldende regels in acht genomen. 

 

 

Toestemmingsformulier  

Sportcentrum Papendal B.V. (Sportcentrum Papendal) registreert persoonlijke gegevens van topsporters ten behoeve van 

optimalisatie van dienstverlening met als doel dat de topsporter in staat gesteld wordt zijn sporttalent maximaal tot ontwikkeling 

te brengen. Sportcentrum Papendal beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevens en beveiligt deze gegevens tegen inzage 

door onbevoegden. Voor verwerking van de in dit formulier genoemde gegevens is goedkeuring van de topsporter vereist.  

 

We vragen je om via dit formulier toestemming te geven voor het gebruik van jouw gegevens voor de hieronder genoemde 

doeleinden. Het geven van toestemming is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om voor een deel van de doeleinden wel en 

voor andere geen toestemming te geven. 

Wij informeren je over de gegevens die over jou worden uitgewisseld en die over jou worden geregistreerd. Als gegevens niet 

meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt dan zal Sportcentrum Papendal deze niet meer verwerken dan wel 

verwijderen. Daarvan is in ieder geval sprake na het verstrijken van één jaar nadat je gestopt bent met trainen op Papendal. 

Geanonimiseerde data van testen en meten ten behoeve van onderzoek kunnen wij wel langer bewaren omdat dan geen sprake 

meer is van persoonsgegevens. 

 

Je kunt jouw toestemming, per doeleinde, op elk moment intrekken. Intrekking van jouw toestemming tast de rechtmatigheid van 

reeds verrichte verwerkingen niet aan. Je kunt jouw toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan privacy@papendal.nl.  

 

Wij vragen jouw toestemming voor de gegevensverwerkingen 1 tot en met 6 om jouw training en begeleiding optimaal te kunnen 

personaliseren. Indien je ervoor kiest om geen toestemming te geven voor één of meer verwerkingen of om jouw toestemming 

voor één of meer verwerkingen in te trekken dan heeft dat geen impact op jouw toegang tot onze voorzieningen. Jouw 

begeleiding zal wel minder optimaal gepersonaliseerd zijn. Wij vragen jouw toestemming voor de gegevensverwerkingen 7 en 8 

om jou als topsporter en de topsport in het algemeen te kunnen promoten. Hier geldt dat het niet geven of intrekken van jouw 

toestemming geen impact heeft op jouw toegang tot onze voorzieningen en tot onze begeleiding. 

 

Toestemming 

Met dit formulier geef ik ……………………………………………………. aan Sportcentrum Papendal toestemming om gegevens over mij te 

verwerken.  

 

Hieronder, bij gegevensverwerkingen, kruis ik aan voor welke verwerkingen ik toestemming geef.  

 

Gegevensverwerkingen 

Geef toestemming per gegevensverwerking door het vakje voor de verwerking aan te kruisen. Let op! Niet alle CTO-voorzieningen zijn 

beschikbaar voor hybride topsporters. Vink de betreffende gegevensverwerkingen [1 t/m 6] alleen aan als deze voor jou van 

toepassing zijn.   

 

☐  De studie-intermediairs van Sportcentrum Papendal mogen persoonsgegevens omtrent mijn studie (school, niveau, opleiding,  

     leerjaar) en studievoortgang registreren om mij te kunnen begeleiden in de combinatie topsport en onderwijs. De studie-      

     intermediairs hebben inzage in de cijferlijsten en absentie-registratie van de topsporters op de Topsport Talent School.   

 

☐  De medisch specialisten (sportarts, fysiotherapeut, masseur) betrokken bij mijn programma mogen medische en fysiologische  

     gegevens registreren en onderling uitwisselen. Wanneer dit nodig wordt geacht, en enkel in overeenstemming met de    

     topsporter, kan relevante medische informatie worden gedeeld met de coaches, strength & conditioning coaches of andere 

     experts in het multidisciplinaire team.   

 

mailto:privacy@papendal.nl
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☐  De sport scientists van Sportcentrum Papendal mogen persoonsgegevens verkregen middels dagelijkse  

     vragenlijsten (daily monitoring), videomateriaal t.b.v. videoanalyse en data van testen en metingen (onder andere testen tijdens  

     trainingen op Papendal en/of wedstrijden en ISAK-metingen) registreren, analyseren en delen met mijn coaches of eventuele  

     bewegingswetenschappers in dienst bij de betreffende bond, om mijn voortgang te monitoren. Relevante data uit de dagelijkse 

     vragenlijsten wordt gedeeld met de betrokken experts uit het multidisciplinaire team.  

 

☐  De lifeskills coaches van Sportcentrum Papendal mogen persoonsgegevens die betrekking hebben op mijn mentale  

     gezondheid (voor eigen gebruik) registreren om mij te kunnen begeleiden en coachen op het gebied van prestatiegedrag. De 

     functie van lifeskills coach is vertrouwelijk. In uitzonderlijke situaties, wanneer dit nodig wordt geacht en enkel in 

     overeenstemming met de topsporter, kan informatie gedeeld worden met het CTO-kantoor en management van Sportcentrum  

     Papendal, met de coaches of met andere experts uit het multidisciplinair team.  

 

☐  De sportdiëtisten verbonden aan Sportcentrum Papendal en betrokken bij het betreffende sportprogramma mogen  

     persoonsgegevens die betrekking hebben op mijn lichamelijke gezondheid verwerken. Denk aan lengte, gewicht en metingen 

     met betrekking tot lichaamssamenstelling ten behoeve van mijn monitoring en begeleiding op voedingsgebied. Hiertoe kan de 

     voedingsdiëtist mijn eetpatroon inzien via het diëtistenportal van de VoedingsApp (zie ook de verwerking hieronder). 

     Resultaten en rapporten worden gedeeld met mij, mijn coach en de bij mijn programma betrokken medische experts. 

 

☐  Het kassasysteem in het Topsportrestaurant van Sportcentrum Papendal mag persoonsgegevens van mij registreren, namelijk  

     de producten die ik koop en de bijbehorende voedingswaarden. Een overzicht hiervan is voor mij inzichtelijk in de 

     VoedingsApp. Doel is om mij inzicht te geven in mijn eetpatroon en mij hulpmiddelen te bieden om met mijn eetpatroon aan 

     de slag te gaan, zodat dit aansluit bij mijn eetbehoefte als topsporter. 

 

☐  De afdeling communicatie van Sportcentrum Papendal mag actie-, portret- of teamfoto’s of video’s van mij delen op social  

     media accounts van Sportcentrum Papendal, bijvoorbeeld om mij succes te wensen met een aankomend toernooi of mij te 

     feliciteren met het behaalde resultaat.  

 

☐  Sportcentrum Papendal mag, zolang ik train op Papendal, gegevens over mijn prestaties op nationale en internationale  

     toernooien opslaan en bewaren om de prestaties en successen van de topsporters op Papendal over meerdere jaren te kunnen 

     monitoren en analyseren.  

 

Benieuwd hoe we met je gegevens omgaan? Lees ook onze privacyverklaring op www.papendal.nl/privacy.  

 

Handtekening voor akkoord met de gedragsregels, het activiteiten reglement en aangekruiste gegevensverwerkingen.  

(Bij minderjarigen is tevens een handtekening vereist van de ouder of wettelijke voogd). 

 

Datum  Naam sporter  Handtekening sporter  

 

 

Datum  Naam ouder  Handtekening ouder  

 

 

 

http://www.papendal.nl/privacy

