
 

Versie 2023.1 

 

Gedragsregels (jeugd)leden VG de Kwas  

Als Vastelaoves Gezelschap met veel (jeugd)leden voelen wij ons verantwoordelijk om een veilige 

verenigingsomgeving te creëren. Daarom zijn er gedragsregels voor alle (jeugd)leden opgesteld. 

1. Respect voor elkaar 

Respect voor elkaar is essentieel om op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan, daarom 

verwacht De Kwas van zijn (jeugd)leden: 

➢ Leden moedigen elkaar aan en motiveren elkaar op een positieve manier. 

➢ Benader mensen respectvol, ongeacht hun leeftijd, afkomst of lichamelijke / geestelijke 

gesteldheid. 

➢ Pleeg geen gewelddadige handelingen en lok ze niet uit. 

➢ Maak grapjes, maar uit geen (ernstige) beledigingen of bedreigingen. 

➢ Wees bewust dat een grap tussen jou en een vriend, door een ander anders kan worden 

geïnterpreteerd. 

 

2. Eerlijk en open communicatie 

Communicatie is nodig om zaken goed te laten functioneren. Maar foutieve communicatie of 

roddelen kan het begin zijn van conflicten. Dit geldt voor mondelinge communicatie maar ook voor 

communicatie via de sociale media. Daarom verwacht De Kwas van zijn (jeugd)leden:  

➢ Bespreek eventuele meningsverschillen niet in het openbaar, maar in een besloten omgeving 

met alle betrokkenen. 

➢ Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen. 

➢ Gebruik  de social media om elkaar positief tegemoet te treden. Gebruik ze nooit om 

anderen te beschadigen. 

➢ Plaats of verzend geen berichten of foto's die mensen kunnen schaden. Ben je bewust van 

het mogelijke bereik van je actie. Realiseer je dat je een bericht of foto wel kunt verwijderen, 

maar dat het dan allang verder verspreid kan zijn. Indien je ergens niet mee eens bent, maak 

dan een afspraak en bespreek dit mondeling.  

 

3. Goede gastheer en gast zijn  

Onze (jeugd)leden moeten zich thuis voelen binnen ons gezelschap. Maar we willen ook dat onze 

gasten zich welkom voelen als ze ons bezoeken. Daardoor ontstaat een prettige sfeer waarin plezier 

en respect voorop staat. Daarom verwacht De Kwas van zijn (jeugd)leden: 

➢ Ben een waardig ambassadeur van De Kwas. 

➢ Gedraag je als een goede gastheer bij eigen evenementen. 

➢ Gedraag je als goede gast bij andermans evenementen. 

➢ Respecteer de geldende regels van het gezelschap/vereniging die bezocht wordt. 

➢ Ben een gewaardeerde en geïnteresseerde gast.  

➢ De Kwas is met name bezig om vastelaovend te kunnen vieren. Ben je bewust van je rol en 

pas daar het gebruik van je mobiele devices op aan. 
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4. Geen (seksuele) intimidatie  

Opmerkingen en handelingen van seksuele aard kunnen door de ontvanger als zeer kwetsend 

ervaren worden en zijn strafbaar. Daarom verwacht De Kwas van zijn (jeugd)leden: 

➢ Alle (jeugd)leden zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.  

➢ Alle (jeugd) leden mengen zich niet onnodig in het privéleven van een ander. 

➢ Alle (jeugd)leden onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of (seksuele) 

intimidatie tegenover anderen.  

➢ Alle (jeugd)leden bewaken ongewenste  en/of ongepaste aanrakingen, deze zijn niet 

toegestaan.  

➢ Alle (jeugd)leden bewaken ongewenste en ongepaste opmerkingen, deze zijn niet 

toegestaan. 

➢ Alle (jeugd)leden zijn zich bewust van het 4 ogen beleid. Een begeleider is niet alleen in een 

afgesloten ruimte met een of meerdere jeugdleden. 

➢ In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de (jeugd)leden in de geest hiervan te handelen. 

 

5. Respect voor ieders eigendom.  

De Kwas vind het vanzelfsprekend om ons eigen residentie,  ut Tref, ut hert van Venlo-Zuid netjes en 

verzorgd te houden. Daar willen we zuinig op zijn, zo ook op spullen die van jou zijn. Je bent 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor je eigen daden. Daarom verwacht De Kwas van zijn 

(jeugd)leden: 

➢ Ga zuinig om met het gebouw en richt geen vernielingen aan.  

➢ Ga zuinig om met alle eigendommen van de Kwas. 

➢ Ga zuinig om met alle eigendommen  van andere verenigingen, die gebruik maken van ut 

Tref (voordeurdelers) 

➢ Neem verantwoordelijkheid om eventuele gebruikte of geleende materialen na gebruik weer 

in een goede staat in te leveren of terug te zetten waar ze gepakt zijn. Gebruik de materialen 

op een veilige manier.  

➢ Houdt Ut Tref en directe omgeving schoon. Ruim eigen en eventueel andermans rommel op. 

Een schone omgeving nodigt anderen ook uit om deze schoon te houden. 

➢ Alle bovenstaande gedragsregels , gelden ook voor alle residenties waar wij te gast zijn. 
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6. Aanvullingen begeleiding jeugd 

Alcohol, drugs en roken horen niet bij een Jeugd vastelaoves gezelschap. Daarom verwacht De Kwas 

van zijn (jeugd)leden:  

➢ Uiteraard hanteren wij de wettelijke norm: NIX18 = Niet voor niks. 

➢ Alle jeugdleden in kleding van de Kwas nuttigen voor, tijdens en na de activiteiten geen 

alcoholische drank en 0.0% drankjes. 

➢ Alle begeleiding van de jeugd, nuttigen voor en tijdens de activiteiten geen alcoholische 

drank en 0,0% drankjes. 

➢ Alle (jeugd)leden gebruiken voor en tijdens activiteiten geen drugs. 

➢ Om een “rookvrije generatie te stimuleren, verwachten wij dat begeleiders van de jeugd, niet 

roken  tijdens de activiteiten in het bijzijn van jeugdleden. 

 

 

7. Spreek elkaar aan op (ontoelaatbaar) gedrag  

Elkaar aanspreken is nodig om veranderingen te realiseren. De Kwas heeft voor het handhaven van 

deze regels de hulp van alle (jeugd)leden nodig. Het is een taak van ons allemaal om elkaar aan te 

spreken op onze gedragsregels. Goede omgangsvormen zijn in belang van ons allemaal. Daarom 

verwacht De Kwas van zijn (jeugd)leden: 

➢ Alle (jeugd)leden benaderen elkaar op een positieve manier. 

➢ Alle (jeugd)leden veroordelen elke vorm van geweld en trachten dit  te voorkomen en te 

stoppen.  

➢ Alle (jeugd)leden veroordelen elke vorm van onveilig gedrag en/of handelingen en trachten 

te voorkomen en te stoppen.  

➢ Voel je vrij en neem je verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken. 

➢ Degene die aangesproken wordt op zijn gedrag, dient dit serieus te nemen.  

➢ Voel je je niet gehoord, dan trek je aan de bel. Je staat er niet alleen voor. 

 

Voor het naleven van deze regels, is de hulp van alle (jeugd)leden nodig. Het is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal om elkaar aan te spreken op onze gedragsregels. 

 


