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Met het doel de tafeltennissport en ons verenigingsleven op een prettige en veilige wijze te beleven 

zijn onderstaande omgangsregels zijn van toepassing op leden van TTV Hoogland alsmede op 

anderen die werken in opdracht van- of onder verantwoordelijkheid van TTV Hoogland - of bezoekers 

zijn van activiteiten van TTV Hoogland. 

In het algemeen zijn als basis de in Nederland  gebruikelijke fatsoensregels van toepassing op onze 

vereniging.  

Daarnaast zijn van toepassing  de gedragsregels voor trainers of begeleiders in de sport zoals 

opgesteld door het NOC NSF in de blauwdruk Seksuele Tuchtreglement intimidatie van 15 november 

2011.  

Aanvullend daarop zijn de volgende omgangsregels van toepassing.  

1. Ieder lid  accepteert en respecteert de ander zoals hij of zij is en discrimineert niet. Een lid 

stelt geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijke leven of uiterlijk. 

2. Ieder lid houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft en valt de ander niet lastig of 

hindert de ander niet. Als een lid toch een ander persoon hindert of lastig valt en niet stopt als 

dat gevraagd wordt, heeft de gehinderde persoon het volste recht dit aan anderen te melden, 

om hulp te vragen of te melden bij de begeleider, trainer of bestuurslid. Indien dit niet helpt of 

bij ernstige gevallen moet de vertrouwenspersoon van de vereniging worden ingeschakeld.  

3.     Een lid mag op geen enkele wijze misbruik maken van zijn of haar machtspositie ten opzichte 

van andere leden.  

4.     Een lid berokkent een ander persoon geen materiële en immateriële schade en brengt 

anderen niet in gevaar.  

5.  Beledigen, pesten, verspreiden van laster, roddelen, verspreiden van gemene grappen of 

opmerkingen over anderen, direct of via sociale media, is niet toegestaan. Ook groepsgewijs 

aanzetten tot het negeren van een lid is een vorm van pesten en is verboden. Indien een lid dit 

waarneemt, moet dit bij de begeleider of een bestuurslid worden gemeld die hier vervolgens 

tegen moet optreden. Bij voortdurende pesterijen moeten de ouders worden geïnformeerd.  

6. Vechten, geweld gebruiken, bedreigen, intimideren van anderen is verboden. Wapens dragen, 

er mee dreigen of gebruiken is vanzelfsprekend verboden en strafbaar. 

7.  Ongewenste seksueel getinte aandacht voor een ander is niet toegestaan. Ook ongewenst te 

dichtbij komen en de ander tegen zijn of haar wil aanraken is niet toegestaan. Seksuele 

handelingen of seksuele relaties tussen volwassenen en jeugdleden onder 16 jaar zijn onder 

geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Hierbij moet de 

vertrouwenspersoon van de vereniging worden ingeschakeld.  

8. Herhaaldelijke een-op-een situaties van een volwassene met een jeugdlid onder 16 jaar 

zonder dat een van de ouders of voogd van het jeugdlid daarvan op de hoogte is en heeft 

goedgekeurd moet worden vermeden. Als een ander lid dat merkt moet dat worden 

gerapporteerd aan de begeleider of een bestuurslid die hierop actie moet nemen.  

9 Het is ongewenst dat volwassenen en kinderen van verschillende seksen zich in dezelfde 

kleedkamer bevinden. Tevens mag in de kleedkamer niet gelijktijdig worden gedoucht door 

volwassenen en jeugdleden. Verder is in de kleedkamers het maken van foto’s, films, video’s 

en dergelijke verboden.  

10.  Van Ieder lid  wordt verwacht anderen te helpen om zich aan deze omgangsregels te houden 

en degene die zich daar niet aan houdt erop aan te spreken en zo nodig de verantwoordelijke 

begeleider, trainer of bestuurslid hierover te informeren.. 
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11 Van ieder lid wordt verwacht op te letten wat er in zijn of haar omgeving in de club gebeurt en 

te beoordelen  of  de wijze van omgang tussen leden onderling en tussen leden en 

begeleiders niet in strijd is met de gedrags- en omgangsregels. Als er twijfels zijn over 

ongewenst gedrag wordt er van elk lid verwacht dat hij of zij nog scherper oplet totdat de 

twijfels zijn weggenomen. Er mag niet worden weggekeken. Zo nodig moet het lid andere 

leden of de begeleider erbij betrekken of moet er worden gerapporteerd  aan het bestuur.  

12  Leden die een ernstige inbreuk maken op deze gedragsregels kunnen worden geroyeerd als 

lid en verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen.   


