
Omgangs- en gedragsregels 
Omgangsregels voor de vrijwilligers en gasten van het Loodsvaartuig Texelstroom. 
Deze regels gelden zowel aan boord als daarbuiten 

1. Je accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen 
onze stichting.  

2. Aan boord is schipper eindverantwoordelijke. Je volgt de aanwijzingen van de schipper en zijn 
bemanning op. 

3. Je houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  
4. Publiceren van fotomateriaal waarop -voor jou- onbekenden te zien zijn doe je pas nà 

goedkeurig van die anderen. Voor het niet naleven hiervan kan de stichting geen verantwoording 
nemen. We hopen dat iedereen zich houdt aan deze gedragsregel.  
Voor publicatie van dergelijk materiaal door de stichting (bijvoorbeeld op de eigen website) geldt 
overigens de strengere eis dat de stichting voorafgaand aan gebruik of publicatie van 
fotomateriaal waarop opvarenden herkenbaar te zien zijn deze voorafgaand schriftelijk 
toestemming moeten geven, welke toestemming de stichting actief moet vragen. 

5. Je doet niet mee aan pesten, schelden, uitlachen, buitensluiten en roddelen.  
6. Je respecteert onze vrijwilligers, trainers en bestuursleden en onthoud je van negatief 

commentaar.  
7. Je onthoudt je van elke vorm van ongewenst seksueel getinte aandacht.  
8. Je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn wil aan. 
9. Vechten, bedreigingen wapenbezit en -gebruik worden niet getolereerd. 
10. Signaleer je ontoelaatbaar gedrag dan spreek je de ander aan op dit gedrag.  
11. Als iemand jou hindert of lastigvalt, maak hem of haar duidelijk hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt vraag dan een ander om hulp. 
12. Wij helpen elkaar om ons aan bovenstaande regels te houden en spreken elkaar erop aan. Heb je 

hierover vragen of kom je er samen niet uit, neem dan contact op met een bestuurslid of de 
vertrouwenscontactpersoon. Dit geldt ook voor situaties waarin de omgangsregels niet (direct) 
voorzien of bij twijfel. 

 


