Regeling normen en waarden
In hoofdstuk 4 (overige regelingen en protocollen) paragraaf 1 van het huishoudelijk
reglement c.v. de Toetenburgers 2016 is geregeld dat er een normen en waarden regeling
wordt vastgesteld door het bestuur met als doel eenheid te brengen in de representatie en de
betrokkenheid van de vereniging naar de leden toe.

1.Normen:

Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk
reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen, uitgangspunten
waarvan je mag veronderstellen dat elk verenigingslid ze als bekend mag en zal
veronderstellen.

2. Waarden:

Waarden zijn die uitgangspunten die je als vereniging belangrijk acht. Het onderscheid, te
maken tussen prestatief en recreatief carnaval is daarbij een belangrijke leidraad.
Hoe om te gaan met normen en waarden bij onze vereniging, legt de vereniging in dit
document vast.
Handelen naar de waarden en normen vereist een mentaliteit van de verenigingsleden die bij
onze vereniging past. Een mentaliteit, gebaseerd op human gedrag en een
ambassadeursgeest, die men voor onze vereniging voortdurend wil uitstralen en doorgeven.
Wij vinden dat iedereen die bij cv de Toetenburgers actief zijn, er altijd voor moet zorgen dat
de vereniging niet benadeeld wordt of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.
Op het overtreden van de regels staan sancties. De op te leggen straf wordt bepaald door het
bestuur conform de verenigingsstatuten.
Om het handelen naar onze normen en waarden concreet te maken gebruikt de vereniging de
volgende gedragsregels:

3.Gedragsregels:










Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden
communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is
onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres
van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
cv de Toetenburgers toont zich een goed gastheer voor bezoekende verenigingen.
Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is
aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-)intimidaties
tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
Een verenigingslid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en opruiend
taalgebruik via sociale media jegens anderen, die direct of indirect een relatie hebben
met de vereniging.
Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in
het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.









Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert,
dient dit te melden bij een bestuurslid.
Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag.
vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze
gedragsregels of onze normen en waarden en/of met de nakoming van de aan leden
opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden
voor het bestuur.
Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande
gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen,
vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor
hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
Van bestuursleden en ereleden mag worden verwacht dat zij onberispelijk en
voorbeeldgedrag laten zien, zowel binnen als buiten de vereniging.

Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Zevenaar op <datum>
2016.

