Bijlage 5 Omgangsregels voor alle leden van OZ&PC De Warande
Richtinggevend voor alle leden, ouders/ familieleden, vrijwilligers en bestuur
zijn de gedragsregels uit artikel 5 van het Huishoudelijk reglement . 1
OZ&PC De Warande wil zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij de vereniging op elk moment en in
elke situatie. Wij zijn er trots op dat we werken jeugdtrainers en zweminstructeurs en dat incidenten
beperkt blijven. Dat tekent dus een vrienden- en familieclub.
Toch kiezen we er als vereniging voor dat we meedoen aan de KNZB Code Blauw en dat we een
beleid hebben opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en waar nodig daartegen
op te treden.
De onderstaande gedragsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag.
Deze gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels
geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen
leden onderling en voor contacten tussen begeleider en sporter. Kort samengevat houdt dit in:
1) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen de vereniging en bij de activiteiten.
2) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3) Ik val een ander niet lastig en berokken geen schade aan personen en materiaal.
4) Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
5) Ik negeer de ander niet, doe niet mee aan schelden, pesten uitlachen of roddelen.
6) Ik vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
7) Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht, ik kom niet ongewenst te dichtbij
en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
8) Ik stel geen ongepaste vragen en/of maak geen ongewenste opmerkingen over de ander.
9) Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een trainer/toezichthouder/ ouder om hulp.
10) 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 aan de vertrouwenspersoon of aan het bestuur.
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Vastgesteld door het bestuur op ……..en gepubliceerd op de website

Aanvullende gedragsregels voor alleen zweminstructeurs
1. Gedurende de gehele les dient de focus 100% gericht te zijn op de leerlingen. In feite zijn
conversaties tussen instructeurs tijdens de les verboden. Zéér kort overleg in het kader van de
les valt hier uiteraard buiten.
2. Tijdens de les dienen instructeurs altijd verspreid over de baan te staan zodat alle leerlingen
aandacht krijgen. Dus instructeurs staan niet bij elkaar.
3. Leerlingen dienen tijdens de gehele les zéér actief begeleid te worden. Altijd moet er direct een
aanwijzing gegeven worden of een compliment. Het mag niet gebeuren dat na een opdracht
leszwemmers zonder aandacht zomaar voorbij zwemmen.
4. Instructeurs mogen tijdens de zwemles hun groep nooit verlaten. Materiaal halen dient voor de
les te gebeuren. Als een leszwemmer naar het toilet moet wordt de coördinator ingeschakeld.
5. Extra aandacht voor de leszwemmers tijdens de leswisseling. Leswisselingen zijn onrustige en
drukke momenten. Hier dient extra opgelet te worden dat alle leszwemmers veilig het water
verlaten.
6. Leerlingen mogen niet rennen in het bad. Er dient altijd ingegrepen te worden als er wordt
gerend door leerlingen.
7. Materiaal mag nooit rondslingeren. Een gladde mat of plankjes dienen altijd aan de kant te
worden gezet.
8. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de verantwoordelijkheid van
de zweminstructeur in de geest hiervan te handelen.
9. De zweminstructeur zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die
bij de leerling is betrokken. Indien de zweminstructeur gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij of zij dit melden aan de verantwoordelijke
coördinator of bij diens afwezigheid een bestuurslid.

