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Gedragsregels voor leden en ouders 

 
Leden 

 We komen zo veel mogelijk op tijd.  

 We kleden ons zelfstandig om. Indien we toch hulp nodig hebben dan bepaalt het geslacht van 

de helpende ouder in welke kleedkamer dit plaatsvindt. 

 We maken geen beeldmateriaal in de kleedkamers. 

 We nemen geen waardevolle spullen mee. Indien we deze wel bij ons hebben worden deze 

opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. Waardevolle spullen geven we niet in bewaring bij 

bestuurs- of kaderleden. 

 We mogen alleen zwemmen in het lesbad (bad met de duikplanken). Tenzij anders aangegeven 

door het kader. 

 We gaan niet op de lijnen hangen. 

 Tijdens het opruimen helpen we elkaar mee. 

 We volgen de aanwijzingen van het kader en bestuur op. 

 We gaan respectvol met elkaar om, elkaars spullen, de spullen van het Golfbad en de vereniging. 

 We gebruiken geen fysiek, mentaal of verbaal geweld. Dus we vechten niet, pesten niet en 

schelden niet. 

 Bij problemen of een vraag dan zoeken we een kaderlid of bestuurslid op. 

 Bij, voor het bestuur of kader, onacceptabel gedrag of taalgebruik zullen gepaste maatregelen 

genomen worden. Dit kan o.a. betekenen een officiële waarschuwing of een schorsing. 

 

 

Ouders 

 Beeldmateriaal maken van ons eigen kind is prima, maar we zijn terughoudend met social media 

indien er ook andere kinderen en/of bestuurs- en kaderleden op staan.  

 We maken geen beeldmateriaal in de kleedkamers. 

 Het is niet toegestaan broertjes/zusjes/vriendjes/vriendinnetjes/etc. mee te brengen om mee te 

laten zwemmen. Uiteraard zijn ze welkom op het balkon om naar de les te kijken. 

 Als we een vraag hebben dan stellen we deze tijdens de wisseling van de lessen om 19.40 uur 

voor in de hal. Mits de situatie aan het bad het toelaat zal een bestuurs- of kaderlid dan aanwezig 

zijn om de vraag te beantwoorden of aan te nemen. 

 Als we online een vraag hebben dan stellen we deze via de officiële kanalen van de vereniging 

en niet via de privé kanalen van onze bestuurs- of kaderleden. Deze vragen worden niet 

beantwoord.   

 We bekijken (indien gewenst) de lessen vanaf het balkon tenzij anders aangegeven, en we 

verstoren de lessen niet. 

 We volgen de aanwijzingen van het kader of bestuur op. 

 We gaan respectvol met elkaar om. 
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