Visie van onze vereniging
Bij Roeivereniging Iris accepteren en respecteren wij de ander zoals hij/zij is en
discrimineren niet.
Het is van belang dat we rekening met elkaar houden, geduld voor elkaar op kunnen
brengen en elkaar positief stimuleren, zodat we een vereniging hebben met een
sportief klimaat en een prettige sfeer. Een vereniging waar mensen het gevoel
hebben erbij te horen en met plezier naar toe komen.
Omgangsregels
Waaraan houd ik mij:
• Ik houd rekening met de grenzen van de ander;
• Ik heb respect voor andermans eigendommen;
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtpositie;
• Ik let erop dat mijn gedrag niet intimiderend overkomt op de ander;
• Ik vloek en scheld niet;
• Ik maak geen gemene grappen of ongepaste opmerkingen over anderen;
• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of kwaadspreken;
• Ik bedreig een ander niet en gebruik geen geweld;
• Ik houd gepaste afstand en raak de ander niet aan tegen de wil van de ander;
• Ik kom niet in kleedkamers die bedoeld zijn voor het andere geslacht;
• Ik val de ander niet lastig met ongewenste seksueel getinte aandacht;
• Ik behandel tijdens wedstrijden de officials en mijn tegenstanders met respect en
gebruik geen scheldwoorden;
• Ik meld ongewenst gedrag bij begeleider/coach, vertrouwenscontactpersoon
en/of bestuur.
Hoe handel ik:
• Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik diegene 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 op aan. Ik meld dit zo nodig bij de begeleider/coach, de
vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur;
• Ik meld ongewenst gedrag bij de begeleider/coach, vertrouwenscontactpersoon
en/of bestuur.
N.B. Voor begeleiders/coaches geldt ook de “Gedragscode begeleiders/coaches”
zoals vermeld in het ledenportaal.
De Vertrouwenscontactpersonen bij RV Iris zijn Ada en Marien, te bereiken via mail:
vck.rv.iris@gmail.com In het ledenportaal vind je hun telefoonnummers.

