
 

 

GEDRAGSCODE 

Het Theatersportweekend (TSW) wil een veilig en comfortabel evenement bieden voor iedereen, 

daarom zijn alle aanwezigen, personeel en vrijwilligers bij het TSW verplicht om de volgende 

gedragscode na te leven. De organisatoren zullen deze code gedurende het hele TSW handhaven. We 

verwachten de medewerking van alle deelnemers om te zorgen voor een veilige omgeving voor 

iedereen. 

HULP NODIG? 

Stuur een bericht aan Lobke op +31 6 49919000 of zoek (tijdens het evenement) persoonlijk een 

organisator op een willekeurige locatie. 

 

DE SNELLE VERSIE 

Het TSW is gebrand op het bieden van een veilige en comfortabele beleving voor iedereen, ongeacht 

geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, bekwaamheid, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras of 

religie (of het ontbreken daarvan). We tolereren geen enkele vorm van intimidatie van deelnemers, 

organisatoren en vrijwilligers. Deelnemers aan het evenement die deze regels overtreden, kunnen 

naar goeddunken van de organisatoren worden gesanctioneerd of van het evenement worden 

verwijderd zonder restitutie. 

 

DE MINDER SNELLE VERSIE 

Theatersport kan alleen floreren in een veilige omgeving. Zonder deze veiligheid is impro niet 

mogelijk en genieten van een mooi weekend met elkaar al helemaal niet. Om deze veiligheid te 

borgen verwachten we dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Samen maken we ons hard tegen 

intimidatie. 

Intimidatie omvat beledigende verbale opmerkingen met betrekking tot geslacht, leeftijd, seksuele 

geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, religie, seksuele afbeeldingen in 

openbare ruimtes, opzettelijke intimidatie, stalken, volgen, lastigvallen van fotografie of opname, 

aanhoudende verstoring van workshops of andere gebeurtenissen, ongepast fysiek contact en 

ongewenste seksuele aandacht. 

Van deelnemers die wordt gevraagd om te stoppen met intimiderend gedrag wordt verwacht dat ze 

onmiddellijk gehoorzamen. 

Als een deelnemer intimiderend gedrag vertoont, kunnen de organisatoren van het TSW elke actie 

ondernemen die zij passend achten, waaronder een waarschuwing voor de overtreder of 

verwijdering van het evenement zonder restitutie. 

Als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of als je andere zorgen 

hebt, neem dan onmiddellijk contact op met een van de organisatoren van het TSW.  

We verwachten dat deelnemers deze regels ten alle tijden volgen tijdens het TSW. 

Dank je 


