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Omgangsregels SVM  
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij SVM betrokken is zichzelf kan zijn en dat we goed met 
elkaar omgaan. Daarom spreken wij het volgende met elkaar af: 
 

1. Iedereen is verschillend en dat vind ik prima. Iedereen telt mee! 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik pas goed op mijn medeleden, ons gebouw en onze spullen en veroorzaak niet expres 

schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.  
7. Ik negeer de ander niet.  
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 

Dus ook geen grote messen. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn / haar wil aan. 
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk 
12. Ik rook niet in het bijzijn van kinderen. Ik ben nooit onder invloed van verdovende middelen. 

Met alcohol blijf ik onder de grens. 
13. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem / haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag ik een ander om hulp. 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 

niet aan houdt erop aan of ik meld het bij de leiding / het bestuur. 
15. Niet alles wat een ander kan kwetsen staat hier, maar dat betekent niet dat we het wel 

mogen doen.  
 
Wij verwachten van alle vrijwilligers, jeugdleden en ouders dat zij zich aan deze regels  houden en dat 
zij helpen bij het naleven van deze omgangsregels.  
 
 
Indien je jezelf bedreigt voelt om wat voor reden dan ook! Vragen wij je uitdrukkelijk je te melden bij 
een van de vertrouwenspersonen van SVM. 
SVM Gym: Barbara Vereecken. 
SVM Jeu de Boules: nvt 
SVM Voetbal : Jannie Doosje 
SVM Volleybal : Caroline Bovée 
Je behoeft je niet persé bij de vertrouwenspersoon van eigen afdeling te melden, bij anderen mag 
ook, afhankelijk van jouw keus.  
Binnen SVM algemeen worden zaken behandeld indien daartoe aanleiding toe is.  
 


