
Welkom bij 
Oliveo Handbal
Zó zijn onze manieren

Oliveo dat zijn wij. Als leden, ouders en supporters zijn wij 
het visitekaartje van onze club.
Oliveo is een actieve handbalvereniging, gericht op gezond samen sporten en samen ple-
zier beleven. Midden in de lokale gemeenschap, waaraan we in samenwerking met ande-
ren ons steentje bijdragen. Ieder die bij Oliveo Handbal betrokken wil zijn, wordt geacht 
zich aan onze manieren te houden. Samen dragen we de waarden van onze club uit.

Met eLkaar zorgen wij voor een plezierig en veilig sport-
klimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn.
Ieder die zich aan onze manieren  houdt, moet zich thuis kunnen voelen bij Oliveo Hand-
bal. We zorgen voor een veilige omgeving, geven geen ruimte aan pesten en willen met 
elkaar plezier beleven aan de handbalsport.

Wij spelen om te wInnen, met respect voor tegenstanders 
en scheidsrechters.
We streven ernaar om zo goed mogelijk te handballen, passend bij onze mogelijkheden. 
Onze Leus Is Vooruit en Overwinnen, maar niet ten koste van alles. We gaan respectvol om 
met tegenstanders en scheidsrechters. We geven kinderen de ruimte om hun eigen spel te 
spelen. Bij hen staat het spelplezier centraal.

Wij waarderen onze Vrijwilligers en dragen zelf ook een  
steentje bij.
Wie zich inzet voor onze sport en onze club verdient waardering. Van iedereen verwachten 
we een bijdrage in het vrijwilligerswerk dat nodig is om onze club draaiend te houden.

Wij gaan zorgvuldig om met matEriaal en spullen van onze  
club en van anderen.
Als Oliveo Handbal beschikken we over een prachtige accommodatie en goede faciliteiten. 
Een rijk bezit van ons allemaal. Van ieder lid verwachten we dat daar zorgvuldig mee om-
gegaan wordt.

Waar zaken niet goed gaan, spreken we elkaar er Op aan.
Met elkaar bewaken we bovenstaande regels en daarmee onze clubcultuur. Wie zich niet 
aan deze regels houdt, mag daar op aangesproken worden. 


