
Gedragsreglement  Get Wet 

Inleiding
Bij  Get Wet  staan de vele boeiende aspecten van de onderwatersport centraal. Kinderen
kunnen vanaf 12 jaar op een leuke en veilige manier kennis maken met snorkelen en 
persluchtduiken.
Get Wet is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De NOB heeft 
regels en richtlijnen opgesteld waar wij ons bij de vereniging aan houden; ze zijn vooral 
bedoeld om het plezier in de duikvereniging en de veiligheid bij het snorkelen en duiken 
te waarborgen.
Gebaseerd op de NOB Gedragscode heeft  Get Wet een aantal gedragsregels opgesteld. 
Deze geven aan hoe wij bij Get Wet met elkaar omgaan.

Gedragsregels
 Waardeer en respecteer elkaar. Beledigen of pesten wordt niet getolereerd. 

Bedenk goed dat iemand de volgende keer jouw buddy kan zijn. 

 Houd je aan de veiligheidsvoorschriften en regels. Volg altijd de aanwijzingen op 
van de instructeur. 

 Help elkaar. Duiken is een sport die je samen beoefent. Binnen een vereniging 
leer je samen met je instructeurs en je medecursisten te groeien in de duiksport. 
Help elkaar dus als dit kan. 

 Zorg goed voor je eigen materiaal en dat van anderen. Pas op waar je de 
materialen neerlegt en ruim alles zorgvuldig op als je klaar bent. Wanneer je 
materialen van de vereniging hebt gebruikt en je merkt dat iets niet helemaal 
werkt, geef het dan aan zodat het gemaakt kan worden. Op die manier voorkom 
je dat iemand anders aan de waterkant staat met materiaal dat niet goed werkt. 

 Spreek elkaar aan wanneer je ziet of merkt dat iemand zich niet aan de 
gedragsregels houdt. Wanneer je het lastig vindt om iemand aan te spreken op 
zijn of haar gedrag, meld dit dan bij een instructeur of bestuurslid. 

Sancties
Als je je niet aan de gedragsregels houdt, dan heeft dit gevolgen. Je instructeur zal je 
waarschuwen als je de gedragsregels overschrijdt. Als je je gedrag niet aanpast, mag de 
instructeur jou uitsluiten van c.q. verwijderen uit de les.

Ouders/verzorgers
Deze gedragsregels gelden voor iedereen die lid is, maar ook voor alle instructeurs, 
bestuursleden en andere vrijwilligers. Get Wet verwacht ook dat ouders / verzorgers van 
jeugdleden zich eraan houden.

Het is belangrijk dat u als ouder / verzorger uw kind ondersteunt en het ook aanspoort 
om de gedragsregels na te leven. 

Alle instructeurs bij Get Wet zijn opgeleid en bevoegd om les te geven aan jeugdleden. 
Daarbij dienen zij de relevante regels en richtlijnen van de NOB te volgen. 
Mocht er onverhoopt iets gebeuren waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit altijd 
in alle rust na de les bespreken met de (hoofd)instructeur. Ook daarbij geldt dat respect 
voor elkaar belangrijk is. 
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