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Gedragsregels
Blauwborgje 16, 9717 AC Groningen
Website: www.golfbreker.org – Mail: bestuur@golfbreker.org

Gedragsregels
Binnen G.S.Z.V. De Golfbreker streven we naar een respectvolle en veilige omgangssfeer.
Hierom zijn aan de hand van adviezen van Centrum Veilige Sport Nederland deze
gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle leden van
G.S.Z.V. De Golfbreker.
Algemeen

1. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de gedragsregels van G.S.Z.V. De
Golfbreker en gedraagt zich conform de statuten, het huishoudelijk reglement, de
gedragsregels en andere afspraken.

2. Zowel fysiek als verbaal geweld en grensoverschrijdend gedrag is binnen de
vereniging te allen tijde verboden.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is te allen tijde verboden.
Ieder lid wordt geacht verantwoordelijk met alcohol om te gaan.
Het gebruik van alcohol en drugs is verboden voor iedereen onder de 18 jaar.
Het gebruik van softdrugs wordt afgekeurd.
Het gebruik van harddrugs en het dealen van soft- en harddrugs is verboden.
Ieder lid wordt geacht zijn financiële verplichtingen na te komen.
Ieder lid wordt geacht met respect met andermans eigendommen om te gaan en het
is verboden om andermans eigendommen onrechtmatig toe te eigenen.

10. Tijdens de training worden instructies van de (assistent)trainer(s) opgevolgd en zij
word(t)(en) met respect behandeld.

11. Onder geen enkele voorwaarde mag een lid onder druk gezet worden om tegen
zijn/haar zin ergens aan mee te doen.

12. Gezondheidsproblemen dienen voorafgaand aan de activiteit te worden
doorgegeven aan de verantwoordelijke commissie en/of het bestuur.

13. Het overtreden van de gedragsregels wordt gemeld bij het bestuur en/of de
vertrouwenscontactpersoon.
Wedstrijden en (gast)locaties(/omgeving)

14. De reglementen opgesteld door de KNZB worden altijd nageleefd.
(https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/).

15. De officials en andere vrijwilligers worden met respect behandeld en hun
beslissingen worden geaccepteerd.

16. Alle leden gaan met respect om met de (gast)locatie en haar beheerders.
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Bestuur

17. De bestuursleden handelen in het belang van de vereniging en zijn transparant in
hun handelen.

18. De bestuursleden gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
19. Bestuursleden nemen (meldingen van) het overtreden van de gedragsregels serieus
en streven voortdurend naar een veilig klimaat.

20. Als er een melding binnenkomt bij het bestuur volgen zij te allen tijde de stappen
zoals beschreven in de ‘Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport’ van
Centrum Veilige Sport Nederland.

21. De bestuursleden zorgen ervoor dat de reglementen, gedragsregels en andere
afspraken worden nageleefd en gehandhaafd.

22. Het bestuur kan zich beroepen op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement als
een lid zich niet aan de gedragsregels van G.S.Z.V. De Golfbreker houdt.
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