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Betreft: Veilige (sport)omgeving D.S.R.V. !Laga"

Als Laga willen wij een Veilige (sport)omgeving bieden voor al onze leden.
Leden mogen niet beperkt worden op deze verenging of in de roeisport op
basis van hun persoon. Dit is mogelijk aan de hand van de volgende drie
kernwaarden: respect, vriendschap en inclusiviteit. Het is belangrijk om
alles wat er uitgedragen en georganiseerd wordt, te meten aan deze
kernwaarden. Mocht er een van de activiteiten of uitingen van Laga niet
kunnen voldoen aan deze kernwaarden, zal er gekeken moeten worden
naar aanpassingen van de activiteiten.
Respect
Respect is de pilaar waar een veilige (sport)omgeving het meest op rust.
Respect zal altijd wederzijds getoond moeten worden binnen Laga.
Wederzijds respect betekent dat iedereen elkaar in zijn/haar waarde moet
laten. Respect houdt in dat ieder zijn/haar grenzen aan kan geven en deze
grenzen aangehouden worden. Het is niet de bedoeling dat Laga als
vereniging haar leden aan de hand van activiteiten en tradities in een rol
dwingt waar hij/zij zich niet prettig bij voelt. Het aangeven van grenzen
geldt ook voor het gebied van seksueel overschrijdend gedrag. Er moet
een plek/ persoon worden geboden waar mensen verhalen kunnen delen,
waarna er gehandeld kan worden op deze verhalen.
Vriendschap
Vriendschap is een pilaar die ervoor zorgt dat er binnen Laga sociaal
vangnet is. Als er dingen gebeuren die niet thuishoren op Laga wordt er
geacht dat je elkaar hierop wijst. Aan de andere kant is vriendschap ook de
functie die ervoor staat dat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken en
in de gaten te houden hoe het met iedereen gaat. Ga het gesprek aan met
elkaar en zoek samen naar oplossingen voor problemen waar een van
jullie tegenaan loopt.
Inclusiviteit
Op Laga wordt gedrag dat tegen inclusiviteit ingaat niet getolereerd.
Vormen hiervan kunnen zijn: discriminatie op basis van geslacht,
discriminatie op basis van geaardheid of voorkeuren en discriminatie op
basis van uiterlijk.

Iedereen op Laga wordt gelijk behandeld en hier gelden geen
uitzonderingen op. Van Laga haar leden wordt ook dezelfde inclusiviteit
verwacht.
Het is de bedoeling dat iedereen die iets opvalt waar hij of zij vragen bij
heeft of het niet mee eens, is dit kan aangeven op de daarvoor benoemde
plekken.
Bij vragen en/of opmerkingen over dit document kunt u altijd terecht bij het
bestuur of de vertrouwenspersonen.
N.B. Dit document is dynamisch en kan naar aanleiding van nieuwe
standaarden of inzichten worden aangepast.

