WELKOM B I J
TC E E R B E E K

GEDRAGSREGELS TC EERBEEK
TC Eerbeek is een vereniging waar we veel waarde hechten aan een veilig en plezierig sportklimaat. Iedereen
moet kunnen sporten in een veilige omgeving. Wanneer er sprake is van (seksuele) intimidatie of pesten, dan is
van die veilige omgeving geen sprake meer. Om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te
voorkomen hebben wij een aantal maatregelen genomen.
Binnen TC Eerbeek hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden
ze herkennen en naleven. De volgende gedragsregels zijn vastgesteld.

Iedereen is welkom
✓ Iedereen is welkom bij onze vereniging ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of
seksuele geaardheid.
EEerlijk en professioneel
✓ Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen.
Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd.
Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.
✓ Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is.
✓ Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
✓ Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden.
✓ Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd.
✓ Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar.
✓ Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
✓ Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal.

RRespect
✓ Toon respect voor alle betrokkenen op en rond tennisbaan. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters,
trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen
en dat ze gerespecteerd worden.
✓ Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand
buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd
of andere kenmerken. Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de
tennisbaan.
✓ Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
✓ Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken
en verstrekken van gegevens.

✓ Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de
clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter.

VVoorbeeldfunctie
✓ Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een
bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed
mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
✓ Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar
je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels.
Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen
misbruik van een machtspositie.

SSchending van deze gedragsregels
✓ Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragsregels de juiste
invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragsregels te
melden bij de trainer of het bestuur.
✓ Bij overtreding van de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd.
✓

