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Dit document is opgesteld ter verduidelijking van de verwachtingen, rechten en plichten alsook
gedragsregels van de jeugd leden van De Törfkes.

Respect voor elkaar
Respect voor elkaar is essentieel om op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan, daarom
verwacht De Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Mensen respectvol benaderen, ongeacht afkomst danwel elke andere vorm van discriminatie.
➢ Geen gewelddadige handeling uitlokken of plegen en geen ernstige beledigingen op bedreigingen
uiten.
➢ Andere en/of jongere jeugdleden aanmoedigen en motiveren op een positieve manier.
➢ Zorgt voor tijdig aanwezig zijn voor bijeenkomsten, activiteiten en bij vertrek uittredens.

Eerlijk en open communicatie met elkaar
Communicatie is nodig om zaken goed te laten functioneren. Maar foutieve communicatie kan het begin
zijn van conflicten. Dit geldt voor mondelinge communicatie maar ook communicatie via de social media.
Daarom verwacht De Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Meningsverschillen niet in het openbaar bespreken, maar in een besloten omgeving met de
betrokkenen.
➢ Geen berichten of foto's verzenden die mensen kunnen schaden. Ben je bewust van het mogelijke
bereik van je actie. Realiseer je dat je een bericht wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang
verder verspreid kan zijn. Indien je ergens niet mee eens bent, maak dan een afspraak
(bijvoorbeeld met de vertrouwenscontactpersoon danwel de Jeugd voorzitter) en bespreek dit
mondeling.
➢ De social media gebruiken om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te
beschadigen. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
Bedreigingen en pesterijen, die geuit worden via social media, moeten gemeld worden bij een van
de vertrouwenscontactpersonen.

Respecteer verbod op alcohol & drugs alsook verbod op roken
Alcohol, drugs en roken horen niet bij een Jeugd vastelaoves gezelschap. Buiten dat deze middelen
ongezond zijn en je functioneren negatief kunnen beïnvloeden, heb je te maken met illegale activiteiten.
Daarom verwacht De Törfkes van zijn jeugd leden dat er:
➢ Voor, tijdens en na activiteiten en uittredens geen alcoholische drank genuttigd wordt.
➢ Voor, tijdens en na activiteiten en uittredens niet gerookt wordt.
➢ Voor, tijdens en na activiteiten en uittredens geen drugs gebruikt en/of verhandeld wordt.

Goede gastheer en gast zijn
Onze eigen jeugdleden 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 Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Een goede gastheer zijn en zich bij andere ook gedragen als een goede gast. Dus als iemand je iets
vraagt verwachten we dat je hem of haar helpt.

➢ De geldende regels van het gezelschap/vereniging die bezocht wordt respecteren. Ben ook een
gewaardeerde gast. Je bent immers een ambassadeur van De Törfkes.

Gebruik mobiele telefoon
De Törfkes is met name bezig om vastelaovend te kunnen vieren. Het gebruik van je mobiele telefoon is
daarom niet toegestaan tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten en bezoeken aan
zusterverenigingen.

Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag
De Törfkes heeft voor het handhaven van deze regels de hulp van alle jeugd leden nodig. Het is een taak
van ons allemaal om overtreders van de regels aan te spreken. Goede omgangsvormen zijn in belang van
ons allemaal. Daarom verwacht De Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Elke vorm van geweld veroordelen, trachten te voorkomen en te stoppen.
➢ Elke vorm van onveilig gedrag en/of handelingen veroordelen, trachten te voorkomen en stoppen.
➢ Andere aanspreken op overtredingen van de regels, zoals is afgesproken in het handboek en
melding hiervan te doen bij de jeugdcommissie en/of de vertrouwenscontactpersonen.

Geen seksuele intimidatie
Een apart onderdeel van respect is seksuele intimidatie. Opmerkingen en handelingen van seksuele aard
kunnen door de ontvanger als zeer kwetsend ervaren worden en zijn strafbaar. Daarom verwacht De
Törfkes van zijn jeugd leden dat:
➢ Ze zich ervan onthouden een ander jeugdlid te bejegenen op een wijze die het jeugdlid in zijn
waardigheid aantast.
➢ Ze zich onthouden van elke vorm van misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander
jeugdlid.
➢ Ze zich onthouden van seksueel getinte verbale intimiteiten.
➢ Een jeugd lid een ander jeugdlid geen (im)materiële vergoedingen zal geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook zal een Jeugd lid geen financiële beloning of geschenken
aanvaarden van een ander jeugdlid die in onevenredige verhouding tot een eventuele honorering
staan.

Meld overtredingen op normen en waarden
De jeugdcommisise van De Törfkes wil preventieve en correctieve acties nemen om van De Törfkes een
Jeugd vastelaoves gezelschap te maken waar iedereen met plezier met ‘vastelaovend’ bezig kan zijn. Dit
kan alleen in samenwerking met alle Jeugd vrjwilligers en jeugd leden. Om de juiste acties te kunnen
nemen is het van belang te weten wat er binnen het gezelschap speelt. Daarom verwacht De Törfkes van
zijn jeugd leden dat ze:
➢ Ons gezelschap ondersteunen een waardevolle vereniging te zijn. Dat doen we door ons te
houden aan de regels zoals we die hebben afgesproken. Het is dan ook ieders
verantwoordelijkheid om overtredingen op deze afspraken te melden bij de jeugdcommissie of bij
een van de vertrouwenscontactpersonen.

Respect voor ieders eigendom
Het gezelschap moet kosten maken om de outfit van de jeugleden alsook de gebruikte ruimtes in de
Windmeule netjes en verzorgt te houden. Daar moeten we dus zuinig op zijn. Zo ook op spullen die niet
van jou zijn. Daarom verwacht De Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Zuinig om gaan met de door de Törfkes aangereikte kleding en toebehoren. Bij opzettelijke
vernieling van eigendommen van de Törfkes zullen de kosten worden doorbelast.
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Voor een Muts is dit 100 euro, voor een Giletje is dit 17,50 euro en voor een strikje, pinke danwel
kraagmedaille is dit 5 euro.
Zuinig om gaan met de gebouwen en de overige zaken bij het gezelschap danwel in de
Windmeule. Bij De Törfkes als ook bij zusterverenigingen. Het is daarbij vanzelfsprekend dat
gebruikte ruimten (bezem)schoon worden achtergelaten, zowel in de Windmeule, in de bus en bij
de zusterverenigingen of andere locaties waar we naar toe gaan.
Geen vernielingen aanrichten. Niet in de Windmeule en niet als gast in de bus en bij een andere
vereniging of locatie waar we zijn.
Van de spullen van anderen afblijven. Ook al liggen deze onbeheerd. Dus laat je niet uitlokken tot
diefstal.
Verantwoordelijkheid nemen om de gebruikte materialen na de bijeenkomst, uittreden of
uitstapje weer in een goede staat in te leveren. Gebruik de materialen op een veilige manier.
De Windmeule en directe omgeving schoon houdt. Eigen en eventueel andermans rommel
opruimen. Een schone omgeving nodigt anderen ook uit om deze schoon te houden.

Leef verenigings- en gedragsregels na en wees hierop aanspreekbaar
De verenigingsregels zijn, door en voor de Jeugd vrijwilligers en jeugd leden, vastgelegd in het handboek.
Dus kunnen we vaststellen dat alle leden deze regels moeten naleven. Daarom verwacht De Törfkes van
zijn jeugd leden dat ze:
➢ Zich houdt aan de regels zoals die zijn afgesproken en is aanspreekbaar over overtredingen op
deze regels. Bij overtredingen zal de overtreder worden aangesproken door de jeugdcommissie.

Ben een waardig ambassadeur van De Törfkes
Het aanzien van een Jeugd vastelaoves gezelschap wordt mede bepaald door zijn jeugd vrijwilligers en zijn
jeugd leden. Gezelschappen en verenigingen met een hoog aanzien dwingen respect af en zijn
aantrekkelijk voor nieuwe jeugdleden, jeugd leden en sponsoren. Dit gaat niet vanzelf. Daarom verwacht
De Törfkes van zijn jeugd leden dat ze:
➢ Zich gedragen, binnen maar ook buiten het gezelschap, op een zodanige manier dat de naam De
Törfkes respect afdwingt.

Bij overtreding van bovenstaande regels zal de jeugdcommissie de jeugd leden aanspreken. Bij
herhaaldelijke overtredingen zal de jeugdcommissie de ouders informeren en mogelijk gepaste
maatregelen nemen.

Toestemming foto / video (beeldmateriaal)
Op grond va de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we de jeugdleden vooraf óf er
foto/video opnamen gemaakt mogen worden die we oa voor social media mogen gebruiken. Zo willen wij
misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden.
Met de Toestemmingsverklaring die in de ‘privacy-verklaring jeugd leden’ is opgenomen, vragen we deze
toestemming van de jeugdleden alsook van de ouder(s).

Verklaring Omtrent het Gedrag
Jeugd vrijwilligers van De Törfkes staan voor groepen kinderen en jongeren. Voor ouders van jeugd leden
van De Törfkes is het belangrijk om te weten dat het gedrag van de Jeugd vrijwilligers in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van de taak als jeugd vrijwilliger.
De jeugdcommissie is druk doende ervoor te zorgen dat alle jeugd vrijwilligers zo snel mogelijk een
Verklaring Omtrent het Gedrag bezitten.

