Omgangsregels Martinistam
Activiteiten bij de Martinistam moeten zo leuk en veilig mogelijk zijn. Daarom onderschrijft
iedereen die de vereniging bezoekt de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de
Martinistam en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat
doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar
belangrijk, zo kan iedereen zich prettig en veilig voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je
waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle
vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende,
racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen, en overige dingen die
hieronder kunnen vallen ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle leden en bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de
omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels
verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets
niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
1. We respecteren elkaar
We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn en discrimineren niet. Iedereen
telt mee binnen de Martinistam. We zorgen voor een omgeving en een sfeer
waarbinnen zowel toekomstige als huidige leden zich veilig en gerespecteerd voelen.
2. We luisteren naar elkaar
Je luistert naar anderen en respecteert hun mening. Een discussie mag natuurlijk
gevoerd worden maar houd het vriendelijk. Wanneer iemand een grens aangeeft
dien je hiernaar te luisteren, nee is nee.
3. We zijn betrokken lid van Scouting
Scouting kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ieder zet zich op zijn eigen manier
in voor onze vereniging. Zo houden we deze met elkaar draaiende. Denk daarbij aan
het organiseren van opkomsten, meehelpen in commissies of zelfs een taak in het
bestuur. Een puntje van kritiek naar vrijwilligers moet kunnen maar blijf altijd
respectvol naar de inzet van je medeleden.
4. We zetten ons in tijdens activiteiten.
Tijdens de activiteiten laat je een actieve, sportieve en positieve houding zien.
5. We doen Scouting op een veilige manier
Onveilig of ongewenst gedrag maak ik bespreekbaar of meld ik. Houd rekening met
de fysieke en mentale gezondheid van je medeleden. Verplicht niemand tot meedoen
wanneer ze dat niet willen.
6. We kennen de grenzen op het gebied van alcohol en drugs
Van leden wordt verwacht dat zij op een verantwoordelijke wijze met alcohol
omgaan. Drugsgebruik tijdens Martinistamactiviteiten is ontoelaatbaar.
7. We zijn zuinig onze eigen en andermans eigendommen
Het materiaal is eigendom van de vereniging, of wordt gehuurd/geleend. Ga ermee
om alsof het van jezelf is. Het materiaal langer mee als iedereen er zuinig op is. Na
opkomsten en kampen ruimen we het materiaal gezamenlijk op waar het hoort.
We respecteren en houden ons aan de huisregels van de faciliteiten waar wij gebruik
van maken, zoals clubhuizen, hanteren.

8. Je meld je af voor de opkomst als je er niet bij kan zijn.
Meldt je tijdig voor een opkomst af. Zo weet de opkomstleiding hoeveel mensen ze
kunnen verwachten en kunnen ze daar hun opkomst op aanpassen.

