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Gedrags- en omgangsregels 
 
Aqualero vindt het belangrijk een prettige, veilige en sportieve omgeving te bieden bij het beleven 
van onze zwemsport. Als je actief betrokken bent bij Aqualero gelden een aantal gedrags- en 
omgangsregels. De regels dienen om duidelijkheid te geven wat er verwacht wordt qua gedrag en 
omgang naar en met elkaar, om klachten en incidenten te voorkomen en om handhavend op te 
kunnen treden.  
 

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet! 
 
 
1. Je bent lid van een Aqualero om samen plezier te beleven aan je hobby zwemmen. Tijdens 

clubactiviteiten ben je vooral bezig met het zwemmen. Help en steun elkaar in positieve zin. 
2. Heb respect voor elkaar en voor de leiding (trainers en ploegleiders).  
3. Een clubactiviteit is geen omgeving voor seksueel getinte gedragingen, maar gelden de normale 

omgangsregels. 
4. Tijdens clubactiviteiten is gebruik van alcohol, drugs of rookwaar verboden. Ook niet buiten het 

zwembad of uit het zicht van de leiding. 
5. Respecteer het gebruik van de zwembaden en het gebruik van de materialen. Houd alles schoon 

en netjes. Ruim voor vertrek alles weer netjes op en meld beschadigingen als je ze ziet.  
 
Bij het zien van gedragingen die niet in lijn met onze omgangsregels, zal de leiding de persoon hierop 
aanspreken. Aqualero verwacht dat hier naar wordt geluisterd, wordt begrepen en naar wordt 
gehandeld. Is dit niet het geval en ontstaat er daardoor kans op een onprettige, onveilige of 
onsportieve situatie, dan kan de leiding beslissen de persoon niet mee te laten doen aan de 
clubactiviteit. Als herhaling optreedt zal dit gerapporteerd worden aan het bestuur en kan het 
bestuur een periodieke schorsing van clubactiviteiten, zoals trainingen of wedstrijden, als maatregel 
toepassen. In het uiterste geval kan het bestuur besluiten tot royering van het clublid. 
 
Deze regels hebben uitsluitend het doel om er voor te zorgen dat we met elkaar in een prettige, 
veilige en sportieve sfeer, met respect voor elkaar, kunnen sporten. Voor de vereniging is een 
vertrouwenscontactpersoon beschikbaar, onafhankelijk te bereiken via e-mail 
vcp.aqualero@gmail.com.  Daar kun je terecht met vragen die je niet bespreekbaar kunt maken bij je 
trainer, ploegleider of bij het bestuur. 
 
Het bestuur van Aqualero. 


