
Sportiviteit en Veiligheid 

 

1. Trainingsetiquette: door de zwemtrainers zijn zeven gedragsregels opgesteld voor de 

deelnemers aan de zwemtrainingen in De Viergang. Gaat over de baanindeling, inhalen enz. 

Het zou goed zijn als dergelijke regels ook werden opgesteld voor de deelnemers aan de 

fietstrainingen (helm, verlichting, samen-uit-samen-thuis, …) en de looptraining (links lopen, 

verlichting, stofzuigeren, …). 

2. Wegkapitein: bij fietsritten in clubverband met meer dan vier deelnemers willen we 

wegkapiteins introduceren. Hij of zij zorgt ervoor dat de groep op een plezierige en veilige 

manier kan fietsen. De wegkapitein houdt zich daarbij aan de verkeers- en gedragsregels en 

ziet erop toe dat deelnemers deze naleven. Er is een eendaagse cursus wegkapitein van de 

NFTU, die we voor onze leden willen organiseren. 

3. EHBO, BHV, AED: streven is dat bij alle TRIP-activiteiten een EHBO-er aanwezig is. Uit een 

inventarisatie via de Nieuwsbrief bleek dat slechts enkele leden beschikken over een EHBO-

diploma, BHV, AED en/of reddend zwemmen. Vijf leden hebben belangstelling getoond voor 

de cursus AED via Dieu. 

4. Deelname voor eigen risico: leden van TRIP nemen voor eigen risico deel aan trainingen, 

wedstrijden en TRIP-evenementen. Dit willen we expliciet gaan vastleggen in de 

lidmaatschapsvoorwaarden van de vereniging. 

5. Gecertificeerde trainers: leden die zwem-, fiets, loop of spinningtraining geven kunnen op 

kosten van TRIP een opleiding volgen. Dit met het oog op de kwaliteit van de trainingen. 

6. NTB-verzekering: de NTB heeft voor al haar leden een aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten voor schade die tijdens trainingen en trainingswedstrijden ontstaat en het 

‘gewone sportrisico’ overstijgt. De verzekering treedt pas in werking op het moment dat de 

‘normale’ WA-verzekering van individuen niet aangesproken kan worden. Daarnaast heeft 

TRIP een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die voorkomt dat 

bestuursleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schadeclaims. 

7. Deelnemers proeftrainingen: om ook aspirant-leden die op proef deelnemen aan trainingen 

te verzekeren, wordt hun deelname voortaan vooraf aan de NTB doorgegeven. 

8. Familiezwemmen: traditiegetrouw zwemmen familieleden van leden, veelal kinderen, 

tijdens de trainingsuren in De Viergang in het ondiepe bad. Dit is een mooie traditie, maar 

deze kan alleen blijven bestaan als voortaan ondubbelzinnig vastligt dat TRIP niet 

verantwoordelijk is voor de risico’s van dit familiezwemmen, laat staan de trainer van dienst. 

Duidelijk moet ook zijn welke volwassenen toezicht houd(en) tijdens het familiezwemmen. 

9. Vertrouwenspersoon: overwogen wordt een vertrouwenspersoon binnen de vereniging te 

benoemen (geen bestuurslid) bij wie leden terecht kunnen met klachten over ongepast 

gedrag binnen de vereniging. 


