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GEDRAGSCODE
Deze gedragscode is een nuttig instrument om discussies betreffende
ongewenst gedrag in de club te vermijden. De gedragscode wordt duidelijk
gecommuniceerd (o.a. via web site) zodat ieder lid op de hoogte is van de
normen die de club hanteert.

INHOUDSOPGAVE
Inhoud
WKS vzw __________________________________________________________________________________________________________ 1
Dojo etiquette _____________________________________________________________________________________________________ 4
Deontologische code _____________________________________________________________________________________________ 6
Algemene code ____________________________________________________________________________________________________ 8
Procedure bij schending van de deontologische code _______________________________________________________ 14
Sanctionering bij schending van deontologische code _______________________________________________________ 16
Procedure en sanctionering bij schending van de algemene code __________________________________________ 17
Clubgegevens ___________________________________________________________________________________________________ 17

WKS VZW
WKS vzw
DE CLUB
De “Wevelgemse Karate School” bekend onder de club naam WKS vzw is opgericht door de Sensei Luc
Dutoit.
WKS vzw herbergt als vereniging de locale afdelingen van de onderstaande sporten, nl.
-

Shotokan karate als lid van de VKF federatie.
Ju-Jitsu als lid van de VJJF federatie.
Kyusho jitsu als lid van de Daochi federatie
Tae-bo als zelfstandige afdeling
…

ONZE DOJO
De dojo is gelegen in de Kortrijkstraat 95 te Wevelgem. De dojo is ondergebracht in een speciaal daartoe
ingerichte ruimte. Doordat deze dojo eigendom is van de Sensei kan deze zeer flexibel ingezet worden
voor zowel permanente als voor periodieke events.
De dojo laat gemakkelijk groepen tot een 30 sportbeoefenaars toe en is voorzien van alle nodige
specifieke accommodatie, zoals competitiematten, spiegels, stootkussens, sportrekken, bokszakken, …
Aansluitend op de dojo, kunnen de bezoekers, gescheiden door een glaswand, vanuit de kantine de
sporters volgen zonder dat dit storend is voor de sporters zelf.
De sporters beschikken over een voor mannen en vrouwen gescheiden kleedkamer. Na het intensive
sporten kan vrij gebruik gemaakt worden van een deugddoende douche.

ONZE LESSEN
Jaarlijks wordt er een vast uurrooster opgesteld en ter beschikking gesteld van de leden en
geïnteresseerden. Deze informatie kan tevens geraadpleegd worden via de club website
www.wksvzw.be. Tijdens de schoolvakanties is de Dojo gesloten en worden er derhalve dan ook geen
lessen georganiseerd. De sluitingsperiodes worden telkens duidelijk en tijdig gemeld aan de leden.
De lesinhouden zijn er op gericht om de diverse stijlen aan te leren en in te oefenen. Hiertoe wordt een
klassieke les vaak opgebouwd uit de onderstaande delen, nl.:
-

Opwarming
Technische training
Kata of kumite

Ieder deel neemt ongeveer een even groot tijdsdeel in beslag. Het komt uiteraard ook voor dat er een les
wordt ingelast met een afwijkend scenario. Deze periodieke afwijkingen bevorderen de diversiteit van
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de aangeboden lessen. Deze diversiteit wordt door de leden als ‘uitdagend’ ervaren en derhalve sterk
geapprecieerd.

ONZE SPORTERS
WKS vzw herbergt voor het moment vooral ‘recreatieve’ sporters. Slechts enkele sporters wagen zich af
en toe aan een competitie. Dit neemt niet weg dat er toch – zeker in de groep van de volwassenen – soms
heel sterk conditioneel wordt geoefend. Tevens is er steeds aandacht voor de ‘realiteit’ van een mogelijk
gevecht. Het algemene idee is dat leden “zichzelf” moeten kunnen verdedigen.
Daar iedere sporter sowieso zijn eigen capaciteit, zijn eigen inzet en zijn eigen objectieven heeft is er een
duidelijke differentiatie te vinden in deze groep. Hoewel de lat conditioneel soms hoog wordt gelegd,
kan ieder individu steeds bepalen zijn tempo op zijn mogelijkheden te houden.
De specifieke lessen worden in groepen opgedeeld. Dit gebeurd op basis van leeftijd. De overstap naar
een volgende groep verloopt niet enkel op basis van de ‘leeftijd’, maar ook op basis van de ‘rijpheid’ voor
een volgende stap. Gelijktijdig is er steeds maar één groep actief. Op deze wijze kan iedere groep
ongestoord en onder extra leiding oefenen. Dit laat tevens toe aan de ‘overstappers’ om de overstap
gefaseerd te laten verlopen.
We onderscheiden de onderstaande groepen, nl:
Bewegingsleer
De aller jongste leden (tot 7 jaar) kunnen op woensdagnamiddag een uurtje ‘bewegingsleer’ ervaren op
de matten. De doelstelling is een eerste ‘gevoel’ met de mat, het witte pakje op een heel speelse en
ongedwongen wijze over te brengen.
Binnen deze groep is het element ‘spel’ een belangrijk gegeven.
Het specifieke aan deze groep is dat er een grote belangstelling is van ouders en grootouders. Deze
blijven vaak gedurende de ganse les.
Jeugd
Vanaf de leeftijd van 7 jaar kunnen de kinderen 2 maal per week de eerste technieken aanleren binnen
de specifieke sport. Sommige kinderen volgen slecht 1 les per week.
Binnen deze groep is het element ‘basis kennis’ belangrijk.
Van deze groep zijn er ook steeds een aantal ouders die eraan houden om gedurende de les ter plaatse te
blijven en de les op afstand te volgen.
Volwassenen
Vanaf de leeftijd van 12-14 jaar stappen de meesten over naar deze groep. In deze groep sluiten ook de
nieuwe leden aan die de karate beoefening aanvatten op latere leeftijd. Het komt voor dat ‘gevorderde’
jongeren jonger dan 12 jaar op basis van hun ‘karate rijpheid’ de jeugd groep ontgroeien en dan van
zelfsprekend in deze groep terecht komen.
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Binnen deze groep wordt een mix van fighting en stijloefeningen aangeleerd.

ONZE LESGEVERS
De lessen worden georganiseerd door de hoofdlesgever Sensei Luc Dutoit. Hierbij kan hij beroep doen
op zijn trainers, waar de meeste een BLOSO erkenning hebben. Op regelmatige tijdstippen wordt een
gast trainer uitgenodigd om de les over te nemen. Hierdoor ontstaat er een diversiteit, ook op de wijze
van het lesgeven.
Na de lessen wordt er vaak een korte feedback besproken met de hoofd lesgever over de gegeven les en
over de evolutie van de jongeren. Tevens is er na de les ook gelegenheid om eventuele vragen van ouders
te beantwoorden.
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Dojo etiquette
WKS vzw volgt inzake “Dojo etiquette” in grote lijnen de algemeen aangenomen afspraken zoals bekend
binnen de diverse federaties waar ze lid van is.

BETREDEN VAN DE DOJO VOOR DE AANVANG VAN DE LES
Het betreden van de Dojo verloop steeds respectvol. Indien er geen les aan de gang is, is het echter
toegestaan om de zaal voor de aanvang te betreden. Doordat over de volledige zaal matten zijn
aangebracht is het betreden van de zaal met schoeisel onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

AANVANG VAN DE LES
Na het oproepen tot het oplijnen vormen de sporters een rechte lijn, schouder aan schouder aansluitend
van rechts naar links met het gezicht naar de aanwezige lesgever. Hierbij wordt de voorgeschreven
houding ( hielen samen en handen voor de dij) aangenomen. Nadat de lesgever is gaan zitten, wordt
door de lesgever aangegeven dat men een voor één mag gaan zitten in de voorgeschreven houding. De
voorgeschreven groet wordt uitgebracht.

AANSPREKEN VAN DE LESGEVER
Over het algemeen worden de lesgevers door de jeugd steeds aangesproken met ‘Sensei’. Bij de
volwassen wordt de lesgever tijdens de les met Sensei of Sempani. Buiten de les wordt iedereen
aangesproken met de eigen naam.

KLEDIJ
Bij het betreden van de zaal wordt verwacht dat de sporter een witte kimono om heeft, die in een
propere toestand is. Eventuele sierraden( halssnoeren, ringen, …) dienen uitgedaan te worden. Deze
kunnen in speciaal daartoe voorziene vakjes in de zaal zelf opgeborgen worden.
Voor de aanvang van de les wordt bij de jeugd nagezien of de gordel voldoende stevig is omgedaan.
Tevens wordt er op toegezien dat de sporters blootsvoets de zaal betreden. Uitzonderlijk wordt het
tijdelijk dragen van sokken toestaan.
Nieuwe leden die hun eerste proeflessen komen volgen mogen per uitzondering de les bijwonen in een
andere sportuitrusting.

TOEGANGSCONTROLE
Bij aanvang van ieder clubjaar (september) bekomt ieder ingeschreven lid een persoonlijke lidkaart.
Leden die in de loop van het jaar inschrijven bekomen hun lidkaart na het betalen van het club lidgeld.
Indien een lid langdurig het openstaande lidgeld niet betaald, wordt de toegang tot de zaal geweigerd.
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VROEGTIJDIG VERLATEN VAN DE ZAAL
Indien een sporter de zaal wenst te verlaten voordat de les beëindigd is, dan dient deze daartoe aan de
lesgever toestemming te vragen.
Indien de oorzaak een letsel of verwonding is zal de lesgever over het algemeen een begeleidende
sporter meesturen naar de EHBO kast.
Indien de sporter de zaal terug wenst te betreden tijdens de les, dan dient daartoe terug toestemming
bekomen te worden bij de lesgever.

TE LAAT KOMEN OP DE LES
Indien het niet over een gestructureerd ‘ te laat’ komen gaat, mag na het uitbrengen van de
voorgeschreven groet, de les bijgewoond worden. Als blijkt dat het te laat komen te vaak voorkomt, dan
wordt dit met de ouders besproken.

AANMELDEN VOOR HET EXAMEN
Bij het aanmelden voor deelname aan een komend examen, dient de sporter voor de afgesproken datum
zijn ‘boekje’ en het inschrijvingsgeld aan de hoofdtrainer over te maken. Indien de hoofdtrainer van
mening is dat de kandidaat niet klaar is voor het examen, dan kan het aanmelden voor het examen
geweigerd of ontraden worden.
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Deontologische code
DEFINITIES
WKS vzw
WKSvzw is een sportclub met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 95. WKSvzw is aangesloten aan
diverse sport specifieke federaties. Hieronder wordt WKSvzw ook benoemd als WKS of kortweg club.
Clublid
Binnen deze gedragscode wordt met clublid, of ook wel lid of sporter genoemd, iedere categorie van
personen, man of vrouw, volwassen of kind, die op een of andere manier verbonden is aan WKSvzw
bedoeld.
Dit gaat dus verder dan de werkende en de niet werkende leden van de club, nader bepaald gaat het om
de sporters, trainers, gasttrainers, bestuursleden, medewerkers, ouders en supporters.
Geweld
Geweld is: elke feitelijkheid waarbij een lid, psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of
aangevallen bij zijn functioneren in de club.
Pesterijen
Pesterijen zijn: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag binnen of buiten de club dat zich inzonderheid
kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften en dat
tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van
een lid wordt aangetast, of dat zijn lidmaatschap in gevaar wordt gebracht, of dat er een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Ongewenst seksueel gedrag
Elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich
eraan schuldig maakt, weet of zou moeten weten dat het een inbreuk doet aan de waardigheid van
vrouwen, mannen en kinderen binnen of buiten de sportclub, in dit geval WKS vzw.
De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon wordt aangeduid door het bestuur van WKSvzw. De sportraad van Wevelgem
kan ook optreden als vertrouwenspersoon. Deze instelling kan als neutraal aanzien worden.
De vertrouwenspersoon is belast met het verlenen van hulp aan slachtoffers van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag binnen de club.
Ieder clublid dat slachtoffer is van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen de werking
van de club, kan de raad, hulp en steun krijgen bij de aangestelde vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon zal erop toezien dat het probleem snel en discreet opgelost wordt.
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Slachtoffer
Elk clublid dat slachtoffers is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag binnen de club.
Benamingen
Alle benamingen, zoals bijvoorbeeld die van vertrouwenspersoon, hebben betrekking op zowel mannen,
vrouwen als kinderen.
Getuige
een clublid dat rechtstreeks kennis heeft genomen van het feit waarbij het slachtoffer onderhevig was
aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag van een ander clublid.

PRINCIPE
Clublid
1.
2.

3.

Elk clublid, man, vrouw of kind, heeft het recht met waardigheid behandeld te worden.
Elk clublid heeft de plicht het beleid inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
binnen de club, dat de club aangenomen heeft, in acht te nemen en erop te letten dat hij
zijn/haar clubgenoten met eerbied en waardigheid behandeld.
Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag binnen de club, mag noch toegestaan, noch
gedoogd worden en ieder clublid heeft het recht hierover klacht in te dienen, indien hij of zij er
van slachtoffer zou zijn.

De club
1.
2.
3.
4.
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De club en de club leden zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, tijdens hun activiteiten binnen de club.
De club verbindt zich ertoe de klachten ernstig, snel en onpartijdig en onder volstrekte
geheimhouding te onderzoeken.
De club bepaalt de maatregelen die getroffen worden om de clubleden te beschermen tegen
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen de club.
De club zal de nodige acties ondernemen om de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag te voorkomen.
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Algemene code
RESPECT VOOR DIVERSITEIT
De actoren en belanghebbenden van de sportclub gaan respectvol om met alle deelnemers, ongeacht
hun geslacht, culturele achtergrond, herkomst, sociale status of handicap. Waardeer de rijkdom aan
diversiteit!
Ook jongeren uit bijzondere groepen kunnen een sport beoefenen en bij onze sportclub aansluiten.
Niemand wordt uitgesloten; discriminatie en racisme horen niet thuis in onze club!

FAIR PLAY
Iedereen kan sporten in aangepaste oefen- en competitievormen, met personen van hetzelfde
ontwikkelingsniveau.
Iedereen wordt gesensibiliseerd voor het belang van fair play in de sport. Fair gedrag wordt
voortdurend aangemoedigd.
Bij sport is niet alleen competitie van belang! Sport is ook een recreatieve, vormende en sociale
activiteit, en heeft daarnaast nog zoveel meer te bieden. Al die aspecten van de sport worden op een
positieve manier in de kijker geplaatst binnen onze club.

INTEGRITEIT VAN DE SPORTER
De persoonlijke integriteit, zowel fysiek als psychisch, van iedereen die een sport beoefent, wordt
beschermd. Trainers en bestuurders handelen steeds op een integere manier.
De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport veroorzaken, zoals stress,
prestatiedruk, blessures en gezondheidsrisico’s, doping misbruik, intimidatie, pestgedrag,
machtsmisbruik, agressie en geweld.
Problemen, ongewenst gedrag en klachten worden gemeld, geregistreerd en aangepakt.
Talenten worden optimaal begeleid en ontwikkeld.

SOLIDARITEIT
Iedereen in de sport handelt solidair en respectvol tegenover zichzelf, de anderen en de omgeving, en
helpt mee de onderlinge solidariteit te bevorderen.
Onze sportclub WKS brengt een positieve boodschap en bouwt een breed netwerk uit als solide basis
voor duurzaam, ethisch verantwoord sporten.
Er wordt werk gemaakt van meer inspraak en betrokkenheid in het beleid van de sportclub.
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Als slot wenst de clubleiding toch op te merken dat bovenstaande thema’s zeker niet nieuw zijn voor
onze club, … Uiteraard zullen ook wij de nodige inspanningen leveren om dit nog te verbeteren, bij te
sturen waar nodig.

SPORTERS
Attitude







We staan voor FairPlay tegenover andere clubleden, de trainers en bezoekers.
We aanvaarden de beslissingen van de trainers.
Onsportiviteit van een andere lid is nooit een reden om zelf onsportief te worden.
Wijs een lid op onsportief of onplezierig gedrag.
Merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit? Meld dit dan discreet aan de trainer of een
vertrouwenspersoon.
Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat dan ook!

Trainingen








kom op tijd op de training, dat wil zeggen minstens 5 minuten op voorhand ben je aanwezig
zodanig dat de training op tijd kan starten. Kom je toch te laat? Meld je dan aan bij de trainer.
Hoewel we een individuele sport beoefenen, vormen we toch samen een ploeg, binnen en
buiten de Dojo.
Plezier beleven tijdens de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet tijdens je sport, pas
dan kan je goed presteren.
Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg.
Wees blij met een goeie training, laat je niet ontgoochelen door een eventuele tegenslag.
Als je eens verliest tijdens sparren, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach.
Heb steeds respect voor jezelf, de andere leden, je trainer, de bezoekers en alle materiaal dat
wordt gebruikt tijdens de training.

Materiaal



sportaccommodatie, kleedkamers en het oefenmateriaal worden altijd proper en ordentelijk
achtergelaten.
Neem geen dingen van anderen mee, dit is immers stelen.

Gezondheid
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Meld blessures meteen aan de trainer, jij bent degene die de pijn immers voelt. Vertel duidelijk
wat je voelt. Verzorg de blessure goed. Een blessure verwerken is hard werken, discipline en
geduld oefenen. Volg de adviezen van de trainer of je verplegende arts goed op.
Lichamelijke hygiëne is belangrijk. De nodige accommodatie voor het douchen na het sporten is
beschikbaar voor de leden.
Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
Hou er rekening mee dat bepaalde medicijnen als doping kunnen aanzien worden. Vraag steeds
voldoende informatie aan je arts of apotheker.
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ALGEMENE CODE


Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sporten.

TRAINERS
Attitude









wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de sporter, met betrekking tot de tijd, de energie en
het enthousiasme van de leden. Hou rekening met de fysieke verschillen tussen jeugdige
volwassen en oudere leden. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
Leer je sporters dat de regels voor iedereen gelden. Sporters die zich niet aan de afspraken
houden aan, maar hou ook rekening met eventuele andere factoren.
Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken.
Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend
is.
Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de sporter bewust
maken van zijn/haar kwaliteiten.
Vertrouwen geven aan de sporter geeft vertrouwen aan de sporter en is een hulpmiddel voor
een positieve sport ingesteldheid.
Behandel je sporters zoals je zelf zou willen behandeld worden.

Training










Deel waar mogelijk de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie en fysieke
gesteldheid.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en ook iets willen bijleren.
Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van
jongeren tijdens het trainen. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je
verantwoordelijkheden daarin op. Je kunt er de aandacht op vestigen wat voor jou de
belangrijke regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.
Laat de trainingen ook verlopen in de geest van de oosterse Dojo cultuur, zodat de daarbij
horende gedragscodes aangeleerd en gerespecteerd kunnen worden.
Zorg bij jongeren voor een goede mix tussen sport technische oefeningen en spelvorm.
Ook voor en na de training heb je een taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en
communicatie in met ouders, andere trainers, bestuurders, bezoekers,… Maakt hier deel van uit.
Werk aan je eigen competentieniveau door je regelmatig bij te scholen via provinciale of
Nationale trainingen binnen je specifieke sportfederatie.
Laat je niet ontgoochelen door eventueel slechtere resultaten van je sporters. De prestaties van
de sporter is slechts een momentopname, je kwaliteit als trainer is een constante!

Communicatie
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sporters zijn heel vatbaar voor jouw advies: geef feedback!
Communiceer positief, ook non-verbaal!
Wees concreet en duidelijk in je communicatie.

WKS vzw

ALGEMENE CODE






Let op de manier van communiceren. Ironie schept verwarring bij jonge sporters, let daarmee
op! Geef concrete en duidelijke tips.
Maak onderscheid tussen feiten en interpretatie.
Hou rekening met de leefwereld van je sporters. Zijn er examens: erken de bezorgdheid van de
ouders en de sporter en spreek af wat je van hen verwacht tijdens de examenperiode. Hou er
ook rekening mee dat er tijdens de examens bij de sporter meer vermoeidheid en stress kan
optreden.
Werk met duidelijke afspraken en routines. Routines zijn herkenbaar, vergroten controle en
vormen een middel om gericht technieken in te oefenen.

Materiaal




zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en
de vaardigheden van de jongeren. Leer sporters aan dat zorgzaam omgaan met materiaal en
accommodatie een goede attitude is.
Geef aan dat iets wegnemen van een ander stelen is.

Gezondheid





Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde sporter wel of niet kan
deelnemen.
Heb oog voor elk kind achter de sporter. Een compliment is een basis fundament om tot een
positief zelfbeeld te kunnen komen.
Wijs de jonge sporter op de noodzaak van een gezonde voeding en voldoende drinken voor,
tijdens en na het sporten.
Wees duidelijk dat het gebruik van alcohol, tabak of drugs niet aanvaardbaar is tijdens het
sporten.

BESTUURDERS
Training


Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de sport bestaan voor alle
jongeren, ongeacht hun vaardigheden, geslacht, leeftijd of handicap.

Beleid
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Als bestuurder ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club.
Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestaties.
Distribueer de gedragscode met betrekking tot de sportiviteit onder de toeschouwers, trainers,
sporters, ouders…
Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en de technische
vaardigheden aan te leren aan de leden.
Duid een vertrouwenspersoon aan in de club waarbij de sporters, trainers, ouders, bezoekers
en bestuurders terecht kunnen voor interne problemen.

WKS vzw
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Materiaal


Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle
jongeren. Geef aan dat hier met de zorg mee omgegaan moet worden.

MEDEWERKERS
Attitude



aangepast en met nodige ernst omgaan met de opdrachtendie u door de club gevraagd en
opgelegd worden.
Voer die taken uit waarvoor je jezelf geëngageerd hebt, met de nodige aandacht voor de
gangbare regels en met de nodige aandacht voor de veiligheid van de sporters, bezoekers en
andere clubleden.

OUDERS
Attitude









Als je kind niet wil deelnemen aan de training, dan is daar vaak een reden voor. Forceren helpt
niet.
Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Je kampioen is in de eerste plaats jouw
kind, pas daarna sporter.
Moedig je kind aan om de clubregels op te volgen.
Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.
Elk kind is welkom in onze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te
sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere
sportende jongeren.
Een gesprek werkt, verwijt niet.
Aan een trainer heeft je kind ruimschoots voldoende. Je taak als ouder is belangrijker: ouders
oordelen niet, ze ondersteunen. Jouw kind weet als sporter trouwens vaak zelf heel goed wat
hij/zij mag of moet doen.

Training
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jouw kind moet op tijd op de training zijn, helpt daar ook aan mee.
Accepteer de beslissing van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier
ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.
Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het
sporten van jouw kind mogelijk te maken.
De trainer is geen helderziende: durf op een gepaste manier te zeggen wat je denkt en voelt.
Maak ook (beleeft) duidelijk wanneer de trainer iets zegt of doet waar bij je onprettig voelt.
Zorg dat je kind op een veilige wijze naar de club kan komen. Indien uw kind per fiets naar de
club komt wijs dan op de noodzaak om de fiets af te sluiten in de fietsenstalling.
Na de training moeten de kinderen afgehaald worden in de zaal.

WKS vzw

ALGEMENE CODE
Materiaal


spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, andere clubleden,
bezoekers of de accommodatie.

Gezondheid



zorg dat je kind voldoende rust en goede voeding krijgt, dat zijn basisvoorwaarden om te
groeien, zowel fysisch, psychisch als tijdens sporten.
Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier
eventueel over met de trainer, hij is de expert.

SUPPORTERS
Attitude
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denk eraan dat jeugd voor hun eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De
jeugd doet het niet voor uw vermaak, noch zijn het sportieve mini professionals.
Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van
sporters, trainers of juryleden.
Veroordeel elk gebruik van ongewenst geweld.
Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.

WKS vzw

PROCEDURE BIJ SCHENDING VAN DE
DEONTOLOGISCHE CODE
Procedure bij schending van de deontologische code
ALGEMEEN
De hierna omschreven procedure moet waarborgen dat eventuele problemen, snel, efficiënt en effectief
opgelost worden. Bij bewust onregelmatig gebruik van de klachtenprocedure kunnen maatregelen
genomen worden.

In geval van schending van de deontologische code binnen de club, zullen de in dit document
beschreven procedure en sanctionering altijd voorrang moeten krijgen op eventuele andere procedures
of sancties beschreven in het huishoudelijk reglement van de club.

INFORMELE PROCEDURE
Het is belangrijk dat er bij klachten tijdig en informeel kan gehandeld worden. In deze fase zal het
eventuele slachtoffer zich mondeling melden bij de vertrouwenspersoon.
Indien de vertrouwenspersoon het nodig en/of nuttig acht kan er in deze fase overleg gepleegd worden
met de trainers coördinator en/of de coördinator van de club. Al deze betrokken personen dienen in
deze strikt vertrouwelijk op te treden.
In deze fase zal de vertrouwenspersoon, na al dan niet overleg met de trainers coördinator van de club,
aan de persoon die zich inlaat met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, binnen de club,
duidelijk uitleggen dat dergelijk gedrag vervelend en beledigend is en dat door dit gedrag iemand in
verlegenheid werd gebracht.
Het slachtoffer wordt door de vertrouwenspersoon op de hoogte gehouden van de stappen die
ondernomen worden.
Indien het ten laste gelegde gedrag blijft voortduren of indien de vertrouwenspersoon het niet
aangewezen oordeelt dat het probleem op informele wijze opgelost wordt, gaat de vertrouwenspersoon
de benadeelde aan de formele procedure, met indiening van een klacht te volgen.

FORMELE PROCEDURE
Het gedupeerde lid beschikt in principe over een termijn van zeven kalenderdagen die ingaat vanaf het
ogenblik van het tenlastegelegde gedrag (laatste feit), om klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon noteert het verhoor van het slachtoffer en/of de getuigen in een geschreven,
gedateerd en ondertekend document en bezorgt hem een afschrift van hun verhoor of verklaring.
De vertrouwenspersoon probeert de beide partijen te verzoenen. Wanneer de verzoeningsprocedure
geen gunstig resultaat kent, brengt de vertrouwenspersoon het bestuur van de club op de hoogte van de
gepleegde feiten, door een afschrift van de klacht te bezorgen, en nodigt het bestuur uit om een
passende maatregel te nemen.
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PROCEDURE BIJ SCHENDING VAN DE
DEONTOLOGISCHE CODE
De klacht moet worden opgesteld in de vorm van een gedateerde en ondertekende brief waarin de aan
de kaak gestelde feiten omschreven worden en waarin de naam van de aangeklaagde persoon, evenals
die van de eventuele getuigen vermeld worden. De vertrouwenspersoon kan het slachtoffer assisteren
bij het opstellen van de klacht.
In principe binnen de 14 kalenderdagen na het indienen van de klacht, zal de vertrouwenspersoon, het
gedupeerde lid bij zich roepen, ten einde het onderzoek aan te vatten.
De vertrouwenspersoon beschikt in principe over 30 kalenderdagen om zijn onderzoek tot een goed
einde te brengen. Het onderzoek moet onafhankelijk en objectief zijn en moet onder volstrekte
geheimhouding plaatsvinden.
Tijdens het onderzoek zal de beklaagde persoon op de hoogte gebracht worden van alle details inzake
de aard van de klacht en heeft hij/zij de mogelijkheid hierop zowel mondeling als schriftelijk te
antwoorden. Een mondeling antwoord zal altijd moeten bevestigd worden door een gedateerde en
ondertekende brief.
Zowel het slachtoffer als de aangeklaagde kunnen zich naar eigen keuze laten vergezellen of
vertegenwoordigen door een externe raadgever. Deze vertegenwoordigers zijn ook verplicht tot
geheimhouding.
De vertrouwenspersoon zal de nodige verslagen maken van alle bijeenkomsten en onderzoeken en zal
tevens een eindrapport maken, waarin naargelang het geval, het bestaan van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag, binnen de club vastgesteld of weerlegd worden. Dit rapport zal na
onderzoek en na voorafgaand inzage door het slachtoffer en de aangeklaagde persoon, voorgelegd
worden aan het bestuur. Het rapport zal een voorstel bevatten betreffende toe te passen maatregelen of
sancties.
De vertrouwenspersoon zal samen met het bestuur de nodige maatregelen of sancties bepalen.
Schorsing of verwijdering uit de club zijn mogelijke sancties.
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SANCTIONERING BIJ SCHENDING VAN
DEONTOLOGISCHE CODE
Sanctionering bij schending van deontologische code
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binnen de drie dagen na kennisname van het rapport dat een clublid verantwoordelijk stelt in
het kader van een zaak van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag zal het bestuur van
de club maatregelen nemen of een sanctie opleggen aan de beklaagde.
De sanctie zal afhangen van de ernst van de tenlastegelegde feiten en van de eventuele
herhaling ervan. De sanctie kan gaan van een schriftelijke blaam, tot een schorsing, en verder
tot een verwijdering uit de club.
Een clublid dat misbruik maakt van zijn rechten en onrechtmatig een klacht indient aangaande
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag zal onmiddellijk de club moeten verlaten.
Bij het opleggen van bepaalde sancties zal de club rekening houden met de statuten of met de
gangbare wettelijke regelgeving.
Bij het vaststellen van strafrechtelijke feiten zullen de nodige instanties geïnformeerd worden
over deze feiten.
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PROCEDURE EN SANCTIONERING BIJ SCHENDING
VAN DE ALGEMENE CODE
Procedure en sanctionering bij schending van de algemene
code




voor de procedure en sanctionering bij schending van die regels van een algemene code, die
geen betrekking hebben op de deontologische code verwijst de club naar het huishoudelijk
reglement, waarin beschreven wordt op welke mogelijkheden het bestuur kan terugvallen om
de nodige beslissingen te nemen en/of sancties op te leggen.
Bij het opleggen van bepaalde sancties zal het bestuur rekening houden met de statuten en de
wettelijke gangbare regelgeving ter zake.

Clubgegevens
WKS vzw
Kortrijkstraat 95, 8560 Wevelgem

www.wksvzw.be
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