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Algemene Omgangsregels voor leden  
van het Kerkgenootschap Kahal Kados Talmud Tora  
de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam. 

 
Deze omgangsregels zijn opgesteld voor alle leden van het Kerkgenootschap Kahal 
Kados Talmud Tora de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam, verder te 
noemen K.K.T.T.   
 

Inleiding 
De laatste jaren is duidelijk gebleken dat ook binnen Kerkgenootschappen 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden, met alle ingrijpende 
gevolgen van dien. Als K.K.T.T. een gemeenschap wil zijn waar jongeren en ouderen 
zich thuis voelen, dan zal K.K.T.T. voor hen een veilig en betrouwbare omgeving 
moeten bieden. 
 
K.K.T.T. vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, 
omdat alle leden zich veilig moeten kunnen voelen.  
 
Binnen K.K.T.T. geldt een zero tolerance beleid. Dit betekent dat alle vormen van 
ongewenst gedrag (zoals agressie en geweld, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, 
pesten, discriminatie, racisme en (seksuele) intimidatie) in geen enkel geval wordt 
getolereerd dan wel het hiertoe aanzetten, toelaatbaar vinden. K.K.T.T. verwacht 
van verbondenen dat zij het recht van eenieder op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam. In hun gedrag ten opzichte 
van elkaar dienen K.K.T.T. en alle leden en bezoekers onderling dit recht te 
respecteren en tevens te handelen overeenkomstig de algemene regels van moraal 
en fatsoen. 
 
Algemene Omgangsregels 
K.K.T.T. vraagt al haar leden onderstaande Algemene Omgangsregels na te leven: 

1)  Ik onthoud mij van iedere vorm van discriminatie op een van de volgende 
gronden: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras/afkomst, 
geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, transseksualiteit, burgerlijke 
staat, handicap of chronische ziekte of leeftijd of enige andere grond. 
Iedereen die lid is van de Gemeente telt mee. 

2) Ik onthoud mij van (seksuele) intimidatie, zowel door opmerkingen, gebaren 
en handelingen die seksueel getint zijn of als ongewenst worden ervaren door 
de ander. 

3) Ik onthoud mij van agressie en geweld, zowel verbaal, fysiek en psychisch. 
4) Ik onthoud mij van pest gedrag, zowel verbaal, non-verbaal, fysiek, openlijk 

en verborgen.  
5) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
6) Ik berokken de ander geen schade. 
7) Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
8) Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te 

stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 
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9) Ik zal op de daarvoor geëigende wijze(n) en met de daartoe geëigende 
middelen, actief bijdragen aan de preventie en bestrijding van ongewenst 
gedrag. 

10) Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden. 
 
Mocht er in strijd met deze regels of niet in de geest van deze regels worden 
gehandeld dan kan het College van Parnassim besluiten het betrokken lid te 
royeren op grond van artikel 5 lid 2 van de Statuten.  
 
Van K.K.T.T. mag worden verwacht in redelijkheid de organisatie en omgeving 
zodanig in te richten, dat ongewenst gedrag wordt voorkomen. K.K.T.T. zal 
zorgdragen voor een samenhangend beleid, dat ongewenst gedrag in de organisatie 
voorkomt en bestrijdt.  
 
Deze Algemene Omgangsregels zijn vastgesteld door het College van Parnassim van 
het Kerkgenootschap Kahal Kados Talmud Tora – de Portugees-Israëlietische 
Gemeente te Amsterdam in haar vergadering van 20 oktober 2022. 
 


