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Introductie 
Binnen N.S.L.T.C. Slow streven wij een prettig klimaat na voor al onze leden. Om een voorbeeld te 
stellen voor dit prettige klimaat is deze gedragscode opgesteld. Bepaalde gewenste gedragingen die we 
binnen Slow terug willen zien komen staan omschreven in deze gedragscode. Dit met als uitgangspunt 
gezamenlijk een prettig klimaat en gezellige sfeer voor eenieder te realiseren.  
Al de omschreven gedragingen en omgangsvormen betreffen zowel het gedrag op de tennisbaan, als op 
het terrein van het Radboud Sportcentrum en gedragingen op en rondom feesten en activiteiten 
georganiseerd door N.S.L.T.C. Slow. In de gedragscode worden de situaties die de gedragscode betreft 
zoals in de zin hierboven omschreven, voor het leesgemak regelmatig geduid met de benaming ‘binnen 
de context van Slow’.  

Melden en Vertrouwenscontactpersonen 
Beland jij in een situatie waarin iemand binnen Slow zich niet gedraagt conform de gewenste 
gedragingen beschreven in deze gedragscode - of voel jij je niet comfortabel bij het gedrag van een 
ander persoon terwijl je op de tennisbaan staat, jij je op het terrein van het Radboud Sportcentrum 
bevindt of een Slow activiteit bezoekt - en wil je hier met iemand over praten? Meld dit dan aan de 
vertrouwenscontactpersonen van N.S.L.T.C. Slow. Meer informatie over de 
vertrouwenscontactpersonen is te vinden op de Slow website. 

Gewenste Gedragingen binnen N.S.L.T.C. Slow 
Sporten/sportiviteit 
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met 
elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. 

Een lid van Slow:  
Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: 
meld dit, wanneer jij jezelf hier prettig bij voelt, bij een van de vertrouwenscontactpersonen. 

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de 
wedstrijdleiding je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan 
anderen presenteert. Wees je bewust van de grenzen van anderen en ga daar niet overheen.  

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk. Respecteer ieders eigendommen. Laat de 
kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere 
afspraken binnen N.S.L.T.C. Slow en het RSC, en houd je daar ook aan.  

https://slowtennis.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersonen/


Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende 
opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken.  

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld. 

Omgangsvormen buiten de tennisbaan 
Als lid van N.S.L.T.C. Slow ben je binnen de context van Slow wellicht ook buiten de tennisbaan op zoek 
naar gezelligheid en vermaak. Om dit te waarborgen voor zowel de leden van Slow, als de omgeving 
waar deze leden zich in bevinden binnen de context van Slow, zijn een aantal gedragsregels opgesteld. 
We willen er ten slotte met zijn allen voor zorgen dat iedereen, student of geen student en zowel binnen 
als buiten Nijmegen, Slow ervaart als een gemoedelijke en gezellige vereniging.  

Een lid van Slow: 
Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Slow leden gaan respectvol met elkaar en andere betrokkenen 
om; een Slow lid wijst binnen de context van de vereniging ongewenst gedrag zoals geweld, zowel 
geestelijk als lichamelijk, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering af.  

Doet niet af aan een inclusief karakter binnen de vereniging N.S.L.T.C. Slow waar een student zich veilig 
en welkom voelt.  

Gaat zorgvuldig en respectvol om met eigendommen van de Radboud Universiteit en derden binnen de 
context van Slow.  

Alcohol- en Drugsgebruik 
Je bent lid van een tennisvereniging, maar N.S.L.T.C. Slow is natuurlijk ook een studentenvereniging 
met een grote nadruk op het gezelligheids aspect. Onze clubavonden, feesten en activiteiten gaan vaak 
gepaard met een drankje. Ook wanneer er alcohol in het spel is zorgen we samen dat we elkaar en 
elkaars grenzen blijven respecteren en we samen een prettige en veilige omgeving creëren. Daarnaast 
hanteren we binnen de context van Slow een zero-tolerance beleid rondom het gebruik van drugs. 

Een lid van Slow: 
Houd zich aan de nationale en lokale wet- en regelgeving binnen de context van Slow. In het bijzonder de 
Drank- en Horecawet en de Tabakswet. 

Pleegt geen alcohol misbruik binnen de context van Slow.  

Gebruikt of verhandelt geen (legale) drugs binnen de context van Slow. 

Consequenties bij niet naleven Gedragscode: 
Conform artikel 7 en 8 van de statuten van N.S.L.T.C. Slow, kan het bestuur (in samenspraak met de 
Vertrouwenscontactpersonen) bij niet naleving van deze Gedragscode, maatregelen nemen tegen de 
persoon in kwestie. De zwaarte van de consequentie zal in alle gevallen afhankelijk zijn van de 
specifieke mate van het grensoverschrijdend gedrag en is daarom op voorhand niet vast te stellen. 




