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Huishoudelijk	  reglement*	  

	  

SV	  Sportlust	  is	  een	  vereniging	  waarbij	  het	  plezier	  in	  wandelen	  en	  hardlopen	  hoog	  in	  het	  vaandel	  
staat.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  dit	  plezier	  kan	  worden	  verstoord,	  hanteren	  wij	  algemene	  normen	  en	  
waarden	  die	  een	  ieder	  binnen	  onze	  vereniging	  dient	  te	  volgen.	  Wees	  er	  van	  bewust	  dat	  een	  ander	  
zich	  zal	  kunnen	  storen	  aan	  uw	  gedrag.	  	  Normen	  en	  waarden	  kunnen	  voor	  iedereen	  verschillend	  zijn,	  
daarom	  meent	  het	  bestuur	  om	  in	  ieder	  geval	  het	  volgende	  te	  benoemen.	  	  

• Wees	  respectvol	  naar	  elkaar	  en	  behandel	  elkaar	  gelijkwaardig	  

• Pas	  het	  taalgebruik	  aan	  zodat	  anderen	  er	  zich	  niet	  aan	  hoeven	  te	  storen.	  Denk	  hierbij	  aan	  
vloeken,	  scheldwoorden	  of	  discriminerende	  grappen	  

• 	  Elke	  vorm	  van	  sexuele	  intimidatie,	  ongewenste	  intimiteiten	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook	  is	  niet	  
toegestaan	  

Schroom	  niet	  om	  elkaar	  op	  een	  respectvolle	  wijze	  hierop	  aan	  te	  spreken.	  	  	  

	  

Het	  lopen	  in	  een	  groep	  op	  de	  openbare	  weg	  dient	  veilig	  te	  gebeuren.	  Om	  ongelukken	  of	  ander	  
ongemak	  te	  voorkomen,	  volgen	  hieronder	  enkele	  aanwijzingen	  zodat	  we	  veilig	  samen	  uit	  en	  thuis	  
kunnen	  komen	  

• Volg	  te	  allen	  tijde	  de	  aanwijzingen	  van	  de	  trainers	  op	  en	  geef	  aan	  wanneer	  u	  voortijdig	  de	  
groep	  verlaat	  

• Loop	  zoveel	  mogelijk	  op	  fiets-‐	  en	  voetpaden.	  Spreek	  af	  aan	  welke	  kant	  je	  van	  de	  weg	  loopt	  en	  
houdt	  rekening	  met	  andere	  weggebruikers.	  	  Denk	  aan	  je	  eigen	  en	  andermans	  veiligheid	  

• Bij	  het	  lopen	  in	  schemer	  of	  donker	  is	  het	  dragen	  van	  verlichting	  of	  een	  reflecterend	  hesje	  
verplicht	  

• Waarschuw	  elkaar	  voor	  obstakels	  en	  voor	  achteropkomend	  of	  tegemoetkomend	  verkeer	  

	  

Ongetwijfeld	  kunnen	  er	  situaties	  ontstaan	  waarbij	  de	  genoemde	  aanwijzingen	  niet	  volledig	  de	  lading	  
dekken.	  Uw	  gezond	  verstand	  zal	  helpen	  om	  hierbij	  de	  juiste	  keuzes	  te	  maken	  om	  veilig	  uw	  weg	  te	  
vervolgen.	  

	  


