
Richtlijnen voor het gebruik van de AEW – WhatsAppgroepen 
 
De Whatsapp-groepen zijn aangemaakt ten behoeve van communicatie tussen (ouders van) leden 
aangaande zaken van de vereniging.  
Sommige groepen zijn beperkt voor een specifieke ledengroep, andere zijn bedoeld voor een 
bepaald onderwerp.  
Aan welke AEW groep je ook deelneemt, houd je bij het posten aan onderstaande richtlijnen: 

• Post alleen berichten die gerelateerd zijn aan schermen of zaken van de vereniging.  
Denk aan reminders voor wedstrijden, aanmeldingen voor activiteiten van de vereniging, 
aanmoedigingen van deelnemers aan een toernooi en overige informatie die gerelateerd is 
aan schermen (bijv. toernooiresultaten), 

• Een korte (positieve) reactie op een bericht van een ander kan natuurlijk, maar als er een 
discussie ontstaat doe dat dan buiten de AEW App-groepen.  
Nodig anders mensen uit voor een aparte App-groep.   

• Let op je taalgebruik, houd rekening met elkaar en voorkom dat er een negatieve sfeer kan 
ontstaan. 

Bedenk, voor je iets post, of je bericht aan bovenstaande richtlijnen voldoet. 
 
Het bestuur wijst voor elke App groep beheerders aan, die er op toezien dat deze richtlijnen worden 
nagevolgd.  

• Een beheerder zal je erop aanspreken, indien deze van mening is dat een bericht niet 
thuishoort in de app-groep . 

• Een beheerder kan je vragen een bericht te verwijderen als deze van mening is dat het 
betreffende bericht niet in het belang van de goede sfeer binnen de vereniging is. 

• Een beheerder zal een groepslid dat zich bij herhaling niet aan de richtlijnen houdt, (evt. 
tijdelijk) uit de groep(en) verwijderen.  

Heb je zelf een klacht over een bericht (of een beheerder), meld die dan als zodanig bij het bestuur 
of de vertrouwenspersoon. 
  
Natuurlijk zijn we allemaal mensen die fouten kunnen maken. Zie dit niet als een maatregel om het 
elkaar moeilijk te maken, maar als een aanmoediging om het voor iedereen leuk te houden. 
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