Algemene gedragscodes voor leden
L.T.C. Aeolus-Oledo wil haar spelers een veilige en goede sportomgeving bieden. Het bestuur van
Aeolus-Oledo heeft aanvullende algemene gedragscodes opgesteld die bindend zijn voor alle leden
van Aeolus-Oledo.
Algemene gedragsregels
•
Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of
andere kenmerken
•
Toon respect voor alle betrokkenen op en rond het tennispark
•
Sluit niemand buiten en wees tolerant
•
Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van
seksuele intimidatie.
•
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
•
Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan,
beheers je
•
Personen die agressief of ander (norm)afwijkend gedrag vertonen kunnen van het park
verwijderd worden
•
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen
•
Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het
verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens
•
Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen
•
Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
Algemene spelregels
•
Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of commissieverantwoordelijken
•
Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd (niet zolang de Covid-19
maatregelen gelden!)
•
Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelfEen compliment voor een goede bal (van je
tegenstander) is heel normaal
•
Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
•
Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
•
Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden J
•
Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
•
Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
•
De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine of op het terras

