Huisregels en gedragscode Erkende Sportclub Etage Tropical
Gedragsprotocol
Een sportclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn
regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te
laten verlopen. Belangrijk is dus dat de regels duidelijk en bekend zijn en
dat ze worden nageleefd. Bij ETP hechten we aan de regels. Niet om de
regels zelf maar om het doel erachter. Sportiviteit, plezier en respect zijn
de kernbegrippen die we met onze regels nastreven. Bij een sport ben je
afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd
consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je
verantwoordelijkheid. Dit geldt op de dansvloer maar zeker ook
daarbuiten. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele
vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan
een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat volwassenen, een
voorbeeld voor de jeugd moeten zijn maar ook voor elkaar. ETP heeft
daarom een gedragsprotocol. Een gedragsprotocol is geen vrijblijvende
notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.
Er is géén sportparkpolitie. Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen
dat de regels worden nageleefd. Spreek elkaar erop aan als regels
worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct en met een positieve
houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een bestuurslid
in. Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich
misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er
sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht
worden door de leider/ trainer/ jeugdcoördinator of jeugdbestuurslid.
Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement
en/of verwijdering van het de school.
Uitgangspunten: Lid zijn van ETP is meer dan alleen danslessen
volgen. Ieder actief lid levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook,
ieder naar kunnen en naar mogelijkheden. Leden van ETP tonen in
gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers,
tegenstanders en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht,
handicap of godsdienstige overtuiging. Leden van ETP praten met
respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te
interesseren. Pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag
worden binnen ETP niet getolereerd.
Regels
1. Afval: Afval op de dansvloer dient in de daarvoor bestemde
afvalbakken te worden gegooid. Het is een kleine moeite met elkaar het
sportpark schoon te houden.

2. Alcohol/Drugs:
Drugs is niet toegelaten binnen de gebouwen van ETP.
3. Diefstal: Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon
die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen
voorgedragen aan het bestuur voor het treffen van sancties. Van diefstal
wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging ETP kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
4. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen en kleding worden
verzameld bij het beheer. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de
gastheer/vrouw.
5. Geweld en misdragingen: Geweld en misdragingen in de school
tijdens de lessen en na worden volgens de regels van de sportdienst
nageleefd. Geweld en misdragingen voor of na de lessen of evenement
of voor, tijdens en na de lessen moeten worden gemeld aan de
betreffende jeugdcoördinator/ bestuurslid. Daarna zullen, na hoor en
wederhoor, eventueel sancties opgelegd worden.
6. Kleedkamers: Houd de kleedkamers bij ons en bij de andere
verenigingen zo netjes mogelijk.
7. Meningsverschillen: Meningsverschillen, die betrekking hebben op
het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen, materiaal enz.),
worden aan het bestuur voorgelegd.
8. Persoonlijke bezittingen: Laat waardevolle spullen, zoals geld,
horloges en mobiele telefoons, nooit achter, maar geef. Het bestuur of
de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van
persoonlijke eigendommen. Zorg als ouders/verzorgers ervoor dat uw
kind niet zijn duurste dingen meeneemt naar de club.
9. Roken: In het kleed- en clubgebouw is roken verboden, conform de
Tabakswet.
om overbelasting van het veld te voorkomen.
10. Taalgebruik: Vloeken, schelden en het maken van discriminerende
opmerkingen is kwetsend en hoort in ieder geval niet thuis bij onze
vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en
gedrag. Spreek een ander er correct en beheerst op aan als het gebeurt.
Nawoord: Dit gedragsprotocol is een theoretisch document met mooie
woorden en vooral veel goede bedoelingen. Het geeft in elk geval
duidelijk aan waar we als vereniging voor willen staan. De uitvoering in
de praktijk is een zaak van ons allen en dus niet een taak van alleen
bestuursleden en /of clubleden. Help mee om de hierboven genoemde
doelen te realiseren. Coach elkaar hierin op een positieve manier om
zodoende van ETP een sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging
te maken en te houden.

