Omgangs- en gedragsregels Windsurfvereniging Goirle
Hoe gaan we met elkaar om?
Deze regels gelden voor alle leden, functionarissen binnen de vereniging en derden die het terrein
van de Windsurfvereniging betreden. Deze regels zijn aansluitend op de huisregels.
























Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
Iedereen telt mee binnen de WSVG.
Ik ben eerlijk en sportief.
Ik ga netjes om met de omgeving en (andermans) spullen: ik maak niets stuk, respecteer
ieders eigendommen, laat de ruimtes netjes achter, gooi afval weg en ruim gebruikte spullen
op. Als ik stuk iets maak, meld ik dit bij de eigenaar of een van de vrijwilligers.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Ook niet online.
Ik gebruik in het openbaar geen afbeeldingen/foto’s waarop een ander herkenbaar staat,
zonder toestemming van de betrokkene.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar
niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
Ik behandel tijdens wedstrijden mijn tegenstanders met respect en gebruik geen geweld of
scheldwoorden tegen mijn tegenstanders.
Ik behandel de officials/bestuursleden/wedstrijdcommissie en trainers met respect en
gebruik geen geweld of scheldwoorden.
Ik kom niet in een kleedkamer die bedoeld is voor het andere geslacht. Voor ouders die hun
kind helpen met omkleden geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedruimte
het kind moet worden omgekleed.
Ik meld ongewenst gedrag bij vertrouwenscontactpersoon en/of bestuursleden.

Gedragsregels bestuurders en vrijwilligers, aanvullend op de omgangsregels
Hoe gedragen we ons als bestuurder/vrijwilliger?



Ik zorg voor een veilige (sociale) omgeving.
Ik handel altijd in het belang van de vereniging en haar leden.













Ik ben collegiaal naar andere bestuurders/vrijwilligers.
Ik ben open, transparant en eerlijk en leg verantwoording af als daarom gevraagd wordt.
Ik ben betrouwbaar, hou me aan de regels en afspraken.
Ik ben bekend met de regels en richtlijnen die binnen de vereniging gelden. Ik zie toe op
naleving van regels en richtlijnen en spreek anderen hier vriendelijk op aan.
Ik gebruik vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin.
Ik ben zorgvuldig, handel met respect en stel gelijke behandeling voorop.
Ik voorkom elke vorm van belangenverstrengeling.
Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen waardoor de club of de
sport in diskrediet wordt gebracht.
Ik neem meldingen van onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag serieus en treed
hiertegen op indien noodzakelijk.
Ik ben van onbesproken gedrag en kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen als het
bestuur daarom vraagt bij mijn aantreden.
Ik ben mij bewust dat er soms machtsongelijkheid geldt en misbruik mijn positie niet op
onredelijke of ongepast wijze.

Grensoverschrijdend gedrag
De Windsurfvereniging Goirle wijst af elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel
misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contacten en relaties met minderjarigen is geoorloofd. De
WSVG onderschrijft de Gedragscode Sport van NOC*NSF.
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon
die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een
ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, trainer-leerling, trainer-pupil,
leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het
Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend
gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een ondervraging waarin hoor en wederhoor zal
plaatsvinden. De sancties kunnen bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van
vrijwilligerswerk. Een vermoeden van seksuele intimidatie wordt volgens wettelijke regelingen
gemeld bij het Centrum Veilige Sport.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het
Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

