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Watersportvereniging Schiphol 

 

Met plezier watersporten bij WVS      

Het doel van Watersportvereniging Schiphol is om de watersport te beoefenen en te 

bevorderen.  

Leden die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste 

uithangbord voor de watersport en onze vereniging in het bijzonder!  

Om als vereniging succesvol te zijn, zijn we afhankelijk van elkaar en maken wij het 

samen succesvol.  

We gaan ervan uit dat iedereen omgaat met de ander zoals eenieder zelf benaderd wil 

worden. Als dat op een of andere manier niet lukt zijn we er om je te helpen.  

Het goede voorbeeld dat wij als bestuur willen uitdragen:  

1. Sportief gedrag tonen, positief taalgebruik hanteren en een positieve houding 

uitstralen. 

2. Elkaar altijd met respect benaderen. 

3. Voor verbaal, mentaal en fysiek geweld, intimidatie, pesterijen en discriminatie is 

geen plaats in onze vereniging. 

4. Bij WVS zijn alle leden gelijk, ongeacht afkomst, milieu, leeftijd, geloof, 

huidskleur, geslacht, type lidmaatschap of nationaliteit. 

5. Elkaar helpen en ons voor elkaars veiligheid verantwoordelijk voelen is de norm. 

Dat betekent dat we altijd de veiligheid waarborgen door ons aan de regels 

daarvoor te houden.  

6. De WVS-accommodaties en ter beschikking gestelde faciliteiten (‘t Kombuis, 

loodsen, sanitaire- en kleedruimtes, diverse middelen, schepen, training- en 

wedstrijdmaterialen) worden op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier 

gebruikt, en na het gebruik is alles netjes en opgeruimd. 

7. Ook eigendommen van derden zijn bij ons in goede handen  en worden niet 

vernield of beschadigd.   

8. We onthouden ons van overmatig alcoholgebruik en gebruik van 

bewustzijnsbeinvloedende middelen. 

9. De statuten, reglementen en overige gepubliceerde regels (AVG, deze 

gedragsregels) respecteren we. 

10. Iedereen kan een ander lid aanspreken op eventueel incorrect gedrag. 

Mocht je afwijkend gedrag ervaren, heb je hulp of raad nodig of heb je suggesties, aarzel 

dan niet en neem contact op met een bestuurslid.  

  

 Bestuur Watersportvereniging Schiphol 
  

 


