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●

We houden het vriendelijk, dit betekent geen persoonlijke aanvallen en ruzies in de groep.

●

Vind je toch dat iemand te ver gaat? App dan die persoon direct of app een bestuurslid zodat
we er samen uit kunnen proberen te komen.

●

Als er iets naars gebeurt wat je liever privé wilt houden, hebben wij een vertrouwenspersoon
genaamd Jeroen (0639846959). Je kan hem altijd een berichtje sturen en met hem naar een
oplossing zoeken. Indien nodig kan hij (in overleg met jou) dit bespreken met het bestuur,
terwijl hij jouw anonimiteit waarborgt. Dan kunnen wij als bestuur naar oplossingen zoeken
die hij met jou zal bespreken.

●

Probeer inhoudelijke discussies in de discussiegroep te voeren. Hier kan het vaak wat harder
aan toe gaan maar toch zijn alle regels nog steeds van toepassing. Een gesprek valt onder een
discussie als:

●

○

er meer dan 3 mensen tegen elkaar in zijn gegaan

○

er meer dan 5 berichten tegen elkaar in zijn gegaan.

Op slecht gedrag kan je door een bestuurslid aangesproken worden. Gaat het meerdere malen
mis kan het bestuur de keuze maken je uit het gesprek te verwijderen, echter is dit een laatste
middel die wij hopen nooit in te hoeven zetten. Hiervoor zal het bestuur eerst een gesprek met
je aangaan over je gedrag.

●

Hou er rekening mee dat berichten via whatsapp op meerdere manieren gelezen kunnen
worden. Dit betekent dat grapjes niet altijd goed overkomen.

●

Ga niet altijd uit van het ergste, probeer eerst om opheldering te vragen als je een berichtje
niet vindt kunnen. Zorgt de opheldering voor meer problemen, dan kan je het bestuur of de
vertrouwenspersoon inschakelen.

●

Het bestuur moet zich ook aan deze regels houden. Doet een bestuurslid dit niet, mag een lid
dit aangeven of een ander bestuurslid hierover berichten.

