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NORMEN EN WAARDEN 
 
Inleiding 
Normen en Waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen en laten, 
ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen. 
 
Vaak zijn we ons nauwelijks bewust, dat we normen en waarden hanteren. Laat staan dat we ons realiseren welke 
normen en waarden we hanteren. Om meer greep te krijgen op ons eigen gedrag en dat van anderen, is het 
belangrijk dat we ons realiseren welke normen en waarden erachter steken. 
Voortdurend toetsen we ons eigen en andermans doen en laten aan waarden en normen. Welke waarden en 
normen dat zijn, hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld: opvoeding, levensbeschouwing, levenservaring en 
levensomstandigheden. Het is niet verwonderlijk dat normen en waarden waarmee kinderen worden 
geconfronteerd, nogal eens met elkaar in strijd zijn: wat thuis mag, mag niet altijd ook op school of omgekeerd. 
En wat moet je doen, als je tegelijkertijd eerlijk moet zijn en ook je vriendinnetje niet wil verraden? Kinderen 
komen daardoor soms in de knoei. 
 
Normen zijn concrete regels en voorschriften voor ons handelen in bepaalde situaties. Ze vertalen waarden in 
concreet gedrag. 
 
Waarden zijn opvattingen. Opvattingen over gedragingen en situaties over mensen en dingen, etc. Die waarden of 
opvattingen drukken we uit in woorden als: mooi, lelijk, fijn, vervelend, eerlijk, oneerlijk, moedig, laf, belangrijk, 
onbelangrijk. Belangrijk bij dit alles is respect. Een samenleving zonder respect is niet leefbaar. GV Turnlust kan 
niet zonder respect functioneren. Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of 
ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk 
omzien naar, en vandaar rekening houden met. 
 
Binnen de vereniging hebben wij ook normen en waarden waar een ieder zich aan dient te houden. 
 
 
Gedragscode 
Deze gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers in alle accommodaties die SV Turnlust bezoekt en waar SV 
Turnlust traint en is een nadere uitwerking van de gedragsregels samen met de statuten. De gedragsregels en 
statuten blijven de leidraad van de vereniging. Per afdeling kunnen meerdere regels (trainers) i.o. met het bestuur 
worden toegevoegd. Hieronder volgt het overzicht van de coderegels, waar alle leden en bezoekers van SV 
Turnlust zich aan moeten houden! 
  
 
Algemeen: 
Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

• Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn. 

• Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 

• Help elkaar. 

• Samen staan voor een faire sport. 

• Laat de kleedkamers netjes achter. 
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Het convenant van SV Turnlust                      
Deel 1: de rechten 
1. Iedereen heeft het recht om gerespecteerd te worden. 
2. Iedereen heeft het recht om waardig behandeld te worden. 
3. Iedereen heeft het recht om plezier te hebben binnen de vereniging. 
 
Deel 2: de plichten 
1. Het is je plicht je te houden aan de regels van de vereniging. 
2. Het is je plicht om iedereen met respect te behandelen. 
3. Het is je plicht om iedereen waardig te behandelen. 
4. Het is je plicht je financiële verplichtingen aan de vereniging op tijd na te komen. 
5. Het is je plicht wat je vernielt te vergoeden. 
6. Het is je plicht je sociaal te gedragen in de vereniging. 
7. Het is je plicht om op tijd te zijn. 
8. Het is je plicht, in de zaal, de vereniging positief uit te dragen. 
 
Deel 3: de regels 
Vastgesteld wordt dat onderstaande regels bindend zijn zodra men voor de vereniging, op welke locatie dan ook, 
actief is. 
1. Het is niet toegestaan om te stelen. 
2. Iedereen heeft het recht om bij ongewenst gedrag je daar op te wijzen. 
3. Het is niet gewenst grove taal te gebruiken op de vereniging. 
4. Het is niet toegestaan te discrimineren. 
5. Bij problemen beslist het bestuur over te nemen maatregelen. 
6. Uitspraken van het bestuur zijn bindend. 
 
Bij overtreding van de regels beslist het bestuur over de maatregel die volgt. 
Ik besef dat ik als lid/vrijwilliger van v.v. SV Turnlust Pernis een maatschappelijke voorbeeldfunctie heb en daarom 
ga ik als lid/vrijwilliger akkoord met dit convenant en accepteer alle gevolgen die hieruit voortvloeien. 
 
Er wordt verwacht dat naast bestuursleden, trainers en leden, ook alle andere betrokkenen zoals medeturners, 
medeturnsters, familieleden, enzovoort, deze regels zullen respecteren en naleven. 
 

 
 
 


