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Deze richtlijnen beschrijven de ethische normen die de leidraad vormen voor een gewenst gedrag van alle 
vrijwilligers en spelers van VENECO VELO. Ze geven in grote lijnen de gedragsnormen weer die we van 
elkaar als vrijwilligers verwachten, en gelden voor ons allemaal.  
Soms is het moeilijk om te weten hoe er moet worden gehandeld in een situatie, of welke beslissingen er 
moeten worden genomen. Dat is het punt waar deze richtlijnen een rol gaan spelen: ze zijn bedoeld om 
ons, spelers, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij VENECO VELO te helpen integer te handelen en 
de juiste keuzes te maken. 
 
 
Communicatie en gedrag. 
Je gedrag bij VENECO VELO is te vergelijken met een professionele werk omgeving, waarbinnen je 
werkgever ook een professionele houding van je verwacht. Daarom is het kernwoord voor communicatie 
binnen VENECO VELO. ‘respect’. Respect voor elkaar, maar ook voor het beleid en de keuzes die worden 
gemaakt door het bestuur en de diverse commissies. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het altijd overal 
mee eens moet zijn. VENECO VELO is een open organisatie die de mening van vrijwilligers erg belangrijk 
vindt. Daarom ook zijn het bestuur en de diverse commissies op alle mogelijke manieren te bereiken. 
 
 
Social Media:  
Communicatie via social media is tegenwoordig een veelgebruikt middel. Ook binnen VENECO VELO 
maken we hier veel gebruik van. Natuurlijk is het gebruik van social media per definitie uiterst persoonlijk. 
Echter heeft deze vorm van communicatie tot gevolg dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en 
VENECO VELO gerelateerde zaken. Wees je altijd bewust dat de berichten die jij plaats makkelijk 
toegankelijk zijn voor iedereen. Je kan jouw aanwezigheid op social media vergelijken met jouw 
aanwezigheid op andere sociale gelegenheden zoals een feestje, een praatje bij het koffieautomaat of een 
vergadering.  
 
Wat hebben we liever niet dat je, conform de VENECO VELO richtlijnen, via social media plaatst?  
 

- Spreek niet namens de organisatie (in bijvoorbeeld een eigen blog);  
- Vervorm het VENECO VELO logo niet en verbind het logo niet aan niet gepaste content; 
- Plaats geen lasterlijk, grof of obsceen materiaal jegens VENECO VELO, spelers, vrijwilligers of 

sponsoren;  
- Citeer geen spelers, vrijwilligers of sponsoren of andere belanghebbenden; 

 
 
Namens het bestuur VENECO VELO Handbal.  
Hartelijk dank voor jullie medewerking 


