SPW, dat zijn we met elkaar!
Afspraken en regels van SPW














Je bent als lid van SPW een voorbeeld voor anderen
Je let op je gedrag, vloekt niet, beledigt niemand en maakt geen vervelende
opmerkingen
Je gebruikt naar niemand toe lichamelijk geweld
Je respecteert en accepteert zonder tegenspraak de beslissingen van de
scheidsrechter, grensrechter en je trainer(s) en begeleider(s)
Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk
Je bent zuinig op de spullen van de vereniging zoals trainingsmateriaal,
kleding en kleedkamers en houdt de boel netjes
Je accepteert en respecteert de aanwijzingen en beslissingen van je leider(s),
trainer(s), vrijwilligers en bestuursleden
Je meldt je af voor wedstrijden en trainingen
Je gedraagt je bij uitwedstrijden net zo netjes als bij thuiswedstrijden
Na de wedstrijd geven we de tegenstander een hand
Douchen bij de vereniging is niet verplicht
Ga na de trainingen (vooral als het donker is) bij voorkeur met z'n tweeën of
meer naar huis
Je mag geen drugs gebruiken op en nabij het sportpark

Sociale Media
Sociale media zoals Facebook, Whatsapp, Twitter etc. bieden de mogelijkheid te laten
zien dat je trots bent op vv SPW. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een
positief beeld van vv SPW. Het bestuur verwacht van een ieder om hier verantwoord
mee om te gaan. Hier wordt onder verstaan:



Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect
Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER elkaar








Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of vv SPW niet
schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig
Sociale media gebruik je niet tijdens de training en in de kleedkamer
Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan
schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media
Wil je via sociale media foto's, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar
ook anderen op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daar persoonlijk
toestemming voor hebben gegeven
vv SPW accepteert niet dat de sociale media gebruikt worden om anderen te
pesten, te kwetsen, te bedreigen, te stalken, zwart te maken op of een andere
manier te beschadigen

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er door de
vereniging maatregelen genomen.

Ik heb bovenstaande regels gelezen en begrepen
Naam:

