
  

        

 

 

 

 

Gedragscode Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit  

Doel van deze gedragscode: 

Een omgeving te creeëren om onze vrijetijdsbesteding op een aangename en 

respectvolle manier met elkaar te beleven. 

Goeie en duidelijke afspraken omtrent de verwachtingen te maken en deze ook 

goed communiceren.  

 Op deze manier de leden binnen de club zowel onderling te verbinden als met 

het gedachtengoed van HANDBAL LOKEREN. 

Aandacht hebben voor preventie en bestrijding van alle vormen van ongepast 

gedrag. 

Wij verwachten dan ook van al onze leden en medewerkers dat zij zich houden 

aan het gedachtengoed van HANDBAL LOKEREN en zich daar ook naar zullen 

gedragen. 

 ONS BEOOGDE DOEL: 

Respect: 

Respecteer iedereen (alle personen ) en alles (het ter beschikking gestelde 

materiaal); ook van en bij andere andere clubs. 

Fair-play dragen we hoog in het vaandel. 

Vertrouwen: 

In de contacten met anderen vertrekken we van het idee dat iedereen het goed 

voor heeft; met ons en met de sport. 

Op die manier zorgen we voor wederzijds vertrouwen , gebaseerd op respect en 

eerlijkheid. 

Integriteit: 



Zowel fysisch als verbaal of bvb via social media onthouden we ons van daden 

waardoor de anderen zich gediscrimineerd of gekleineerd voelen.  

Verantwoordelijkheid: 

Elkeen neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op bij het vaststellen van feiten in 

strijd met onze gedragscode. 

We werken allen actief om tot een sportomgeving te komen waarbij iedereen 

zich veilig voelt en op een gezonde manier kan participeren. 

 

Wanneer gaan we over de grens ?.? : 

De grenzen worden enerzijds bepaald door de betrokken personen , anderzijds 

door algemeen geldende normen van onze maatschappij. 

 

Geweld: is elk feit waarbij een persoon psychisch of fysiek lastig gevallen wordt, 

aangevallen, bedreigd of gestalkt.   

Pesten is gedrag met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid, waardigheid of 

integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, 

vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  

Discriminatie: oneerlijk, ongelijk of onrechtmatig behandeld, achtergesteld of 

uitgesloten worden op basis van filosofische, religieuze, politieke overtuiging of 

huidskleur en herkomst.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal of non 

verbaal of lichamelijk gedrag met sexuele ondertoon dat tot doel of gevolg 

heeft, de waardigheid van een persoon aan te tasten of een vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren. 

Onze ClubAPI: 

Nancy WALRAEVE is onze clubAPI; zij volgde daarvoor reeds verschillende 

cursussen en bijscholingen. 

Wat kunnen wij van haar verwachten? 

Zij is het eerste aanspreekpunt en zal een en al oor zijn voor het verhaal dat de 

betrokkene haar wilt melden; zonder het verhaal in vraag te stellen maar heel 

empathisch meegaan in het relaas. 



Zij zal de coordinatie van het protocol  voor haar rekening nemen, goed en 

verstaanbaar uitleggen aan de aanbrenger; eventueel doorverwijzen waar nodig. 

Dit met de nodige bijstand  

Binnen de Club zal Nancy ook instaan voor de preventie; ten gepaste tijde 

afstemmen met het bestuur om haar functie gekend te maken naar leden en 

ouders.  

Wat we van Nancy niet mogen verwachten is dat zij optreedt als hulpverlener; 

zij is daar ook niet voor opgeleid. 

Nancy is evenmin een onderzoeksjournalist die zelf op zoek gaat naar incidenten 

en iedereen daarvan op de hoogte brengt: discretie en behelpen is haar eerste 

doel.  

Naar het bestuur toe kan Nancy ten alle tijden voorstellen doen om haar werking 

binnen de club te vereenvoudigen , gemakkelijker te maken . 

Wie Nancy nodig heeft weet haar ook te vinden ; zowel zij als haar partner Ben 

zijn bij wedstrijden aanwezig als tafelofficial of terreinafgevaardigde .Ze zijn 

tevens dikwijls aanwezig op trainingen. 

 


