Gedragsregels en Omgangsregels KLM Flying Divers
Normen, waarden, omgang & gedrag
Bij de KLM Flying Divers (KFD) onderschrijven wij de gedragsregels en de omgangsregels als
beschreven bij onze overkoepelende instantie de NOB en het NOC*NSF. De mens als individu
staat bij deze regels centraal. Hiermee willen wij bereiken dat ieder individu, zowel als KFD
lid of als gast bij een KFD activiteit, zich veilig en gerespecteerd kan voelen.
Hiertoe hanteren wij onderstaande uitgangspunten:
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen de sportclub. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Ik val de ander
niet lastig. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. Ik kom niet
ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Als iemand mij hindert, kwetst of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken
te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij
het KFD bestuur of KFD vertrouwenscontactpersoon.

Verantwoordelijkheden KFD bestuur
Alle leden en gasten van de KFD kunnen er op vertrouwen dat het KFD bestuur toeziet op de
volgende punten op het gebied van gedrag en omgangsnormen.
1. Met potentiële nieuwe KFD leden wordt altijd een kennismakingsgesprek gevoerd
over wie hij of zij is, waar hij of zij qua sport vandaan komt en wat zijn of haar doel is.
2. Bij potentiële nieuwe begeleiders van buiten de KFD, vraagt het bestuur naast een
kennismakingsgesprek altijd referenties. (begeleiders zijn: bestuursleden, trainers,
activiteiten- en/of training begeleiders die lid zijn van de KFD)
Veiligheid staat binnen de duiksport centraal en is altijd in ontwikkeling. Om dit te borgen,
streven wij openheid na om zaken binnen een vertrouwelijk en veilig kader te kunnen
bespreken en gebruiken.

Verklaring Omtrent Gedrag
Al onze actieve trainers, onze VCP, onze penningmeester en onze voorzitter hebben allemaal
een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG dient iedere 3 jaar vernieuwd te
worden.

Vertrouwenscontactpersoon
Wij hebben twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen de KFD vereniging. Bij de VCP
kunnen mensen zaken (indien gewenst anoniem) bespreekbaar maken. Onze VCP staat met
naam benoemd op onze website. (menu informatie)
Alle actieve KFD leden (en KFD vrijwilligers) zijn bekend met de bovenstaande gedragsregels
& omgangsregels.
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