
 

   Gedragsregels bij deelname aan activiteiten  

MVT Arnhem 

 

Bij het aanmelden voor een van de activiteiten die MVT Arnhem, eventueel in 
samenwerking met of door andere organisaties, stem je expliciet in met de 
onderstaande gedragsregels. Onder activiteiten verstaan we alle bijeenkomsten, 
workshops etc. zowel online als op locatie. 

We hebben deze gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat je op een prettige 
manier kunt deelnemen, en eigen ervaringen kunt delen in een veilige omgeving. 

• Tijdens de bijeenkomst vinden we het belangrijk dat we respectvol met 
elkaars privacy omgaan. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk, 
het is niet toegestaan persoonlijke informatie van anderen met derden te 
delen. 

• Tijdens de bijeenkomst vinden we het belangrijk dat we respectvol met 
elkaars meningen of overtuigingen omgaan. Ieder heeft het recht op een 
eigen mening of zienswijze.  

• We zorgen er samen voor dat iedereen aan bod komt en er aandacht is 
voor iedereen.  

• Na afloop van de bijeenkomst is er meestal de mogelijkheid om met 
sprekers en organisatie na te praten. Dit is het meest geschikte moment 
om persoonlijke situaties meer diepgaand te bespreken. 

• Tijdens de bijeenkomst kan het voorkomen dat er foto's worden gemaakt 
van de sprekers, en dat er opnames worden gemaakt (geluid en/of beeld) 
voor verslaglegging op bijvoorbeeld de site of Facebook. Het is goed om te 
weten dat we hierbij ieders privacy respecteren en indien nodig delen van 
deze opnames vooraf zullen verwijderen. Zo kun je tijdens de bijeenkomst 
zeker zijn van je privacy. Het kan voorkomen dat we vragen wie van de 
deelnemers wil meewerken aan een foto of quote, dit is uiteraard altijd op 
vrijwillige basis. 

• Mocht je tijdens of na de bijeenkomst een afspraak maken met een van de 
aanwezige professionals of mocht je besluiten om een product of dienst af 
te nemen dan is het goed te weten dat MVT Arnhem geen rol speelt in 
deze overeenkomst. 

• Om een activiteit te organiseren maken we kosten. Als mantelzorger kun je 
gratis deelnemen aan deze bijeenkomst. Mocht je onverhoopt niet kunnen 
komen, laat dit dan tijdig aan ons weten. Dan kunnen we een andere 
geïnteresseerde de vrijgekomen plek aanbieden. Je kunt je afwezigheid 
doorbellen naar ons algemene telefoonnummer op 026- 3703540 of mailen 
naar info@mvtarnhem.nl onder vermelding van jouw naam en postcode, 
en welke activiteit je bezoekt.  
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