
GEDRAGSCODESBoomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem
Lieven Bauwensstraat 20 – 8200 Brugge



Waarom 
gedragscodes?

KAVVV&FEDES vzw is een recreatieve multisportfederatie die volop wil
meewerken aan een gezonde, veilige en zuivere sportbeleving. Ethiek en
integriteit staan hoog in ons vaandel. Ongewenst of niet-integer gedrag
zoals onsportiviteit, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijd-
vervalsing, frauderen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, verbaal of
fysiek geweld, racisme, pesten, discriminatie, vandalisme en dergelijke
meer hebben geen plaats in onze Sportfederatie.

Iedereen binnen onze sportfamilie van jong tot oud, van pure recreant tot
echte competitiesporter, van tegenstrever tot scheidsrechter, official,
trainer, bestuurder of vrijwilliger, alsook als ouder, begeleider of
supporter dient zich ethisch verantwoord en integer te gedragen. Om een
duidelijk kader te bieden heeft KAVVV&FEDES meerdere gedragscodes
uitgewerkt. Deze gedragscodes zijn bindend voor alle leden van onze
Sportfederatie in eender welke club, in eender welke sporttak en zijn -in
principe- ook van toepassing op alle niet-leden die op enige wijze
betrokken zijn bij onze sport.

Graag wensen wij hierbij dan ook de gedragscodes voor te stellen die we
voor de verschillende doelgroepen hebben uitgewerkt.
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API

Aanspreekpunt
integriteit

Verantwoordelijke/contactpersoon Ethiek binnen KAVVV&FEDES vzw
Sportkampen, stages, eigen organisaties
Walther Vandamme, bestuurder, waltherannvandamme@yahoo.com – 050 351305

Communicatieverantwoordelijken rond dit thema binnen de federatie
Clubs, competities
Davy Van Bogaert, sporttechnisch coördinator, info@kavvv.be, 03 239 9905 of 0476 676385

Sportkampen, stages, eigen organisaties
Joost De Meyer, sporttechnisch medewerker, info@kavvvfedes.be, 050 351305
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Charter
Panathlon

Ethiek en
Jeugdsport

Dit charter werd vertaald voor kinderen, hiermee zijn de thema’s van het
charter door kinderen en daarom ook door iedereen gemakkelijk te
begrijpen.
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Gedragscode
SPORTER

Ik toon respect voor iedereen.

Ik behandel iedereen gelijkwaardig.

Ik sluit niemand uit.

Ik geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag.

Ik toon geen onsportief gedrag.

Ik respecteer de privacy.

Ik respecteer de spelregels.

Ik moedig sportief gedrag aan.

Ik ben tijdig aanwezig.

Ik draag zorg voor het materiaal.

Ik laat de accommodatie netjes achter.

Ik aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.

Ik speel in de juiste klasse of niveau van de competitie.

Ik ben blij met een overwinning, maar laat me niet ontmoedigen door een 
nederlaag.

Ik wed niet op wedstrijden of competities waarin ik betrokken partij ben.

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, 
machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.
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Gedragscode
BESTUURDER

Ik heb een voorbeeldfunctie en ik waak over de sportorganisatie als een goede huisvader.

Ik ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Ik onthoud mij van grievende en/of beledigende, seksueel getinte opmerkingen en 
schunnigheden, zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van 

(digitale) communicatiekanalen.

Ik toon respect voor iedereen en ik behandel iedereen gelijkwaardig.

Ik zorg voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving.

Ik ken en handel naar de richtlijnen van de sport, en zorg dat sporters, begeleiders, 
supporters, enz. de reglementen, gedragscodes en andere normen volgen.

Ik neem geen gunsten, geschenken of vergoedingen aan om iets te doen of laten wat in 
strijd is met de integriteit van de sport.

Ik respecteer de lichamelijk en geestelijke integriteit.

Ik respecteer het recht op privacy.

Ik draag zorg voor het materiaal en ik laat de accommodatie netjes achter.

Ik drink geen alcohol en rook niet tijdens de uitoefening van mijn taak. 

Ik wed niet op wedstrijden of competities waarin ik betrokken partij ben.

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, machtsvertoon, 
intimidatie, agressie en geweld.

Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.
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Gedragscode
SCHEIDSRECHTER

OFFICIAL

Ik pas de sport- en spelreglementen correct, eerlijk en consequent toe.

Ik moedig sportief gedrag aan.

Ik controleer steeds het niveau van de sporters.

Ik behandel iedereen gelijkwaardig.

Ik heb een voorbeeldfunctie, toon waardig gedrag, ook naast het veld.

Ik blijf in alle omstandigheden kalm.

Ik ben collegiaal en bekritiseer mijn collega’s niet.

Ik ben steeds tijdig aanwezig.

Ik toon zelfvertrouwen, doch geen arrogantie.

Ik neem geen gunsten, geschenken of vergoedingen aan om iets te doen of laten 
wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Ik wed niet op wedstrijden of competities waarin ik betrokken partij ben.

Ik drink geen alcohol en rook niet tijdens de uitoefening van mijn taak. 

Ik onthoud mij van grievende en/of beledigende, seksueel getinte opmerkingen 
en schunnigheden, zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het 

gebruik van (digitale) communicatiekanalen.

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, 
machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.
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Gedragscode
TRAINER

TEAMLEIDER

Ik heb een voorbeeldfunctie.

Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten 
vóór en gedurende de aanstelling als trainer/teamleider.

Ik toon respect en behandel iedereen gelijkwaardig.

Ik respecteer de sport- en spelreglementen.

Ik stimuleer de speler om zichzelf te overwinnen.

Ik ben redelijk in mijn sportieve eisen.

Ik pas het reglement en de oefenstof aan aan de leeftijd, het individueel ritme en de 
persoonlijke mogelijkheden.

Ik respecteer het recht op privacy.

Ik keur verbaal en fysiek geweld af.

Ik respecteer de lichamelijke en psychische integriteit.

Ik onthoud mij van grievende en/of beledigende, seksueel getinte opmerkingen en 
schunnigheden, zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van 

(digitale) communicatiekanalen.

Ik neem geen gunsten, geschenken of vergoedingen aan om iets te doen of laten wat in 
strijd is met de integriteit van de sport.

Ik wed niet op wedstrijden of competities waarin ik betrokken partij ben.

Ik drink geen alcohol en rook niet tijdens de uitoefening van mijn taak. 

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, machtsvertoon, 
intimidatie, agressie en geweld.

Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.

v.2020.01



Gedragscode
OUDER

Ik zorg dat mijn kind tijdig op de training en de wedstrijd is.
Ik verwittig als mijn kind afwezig zal zijn.

Ik zorg dat mijn kind het nodige sportgerief bij heeft.
Ik toon sportief gedrag en zorg dat ook mijn kind dat doet.

Ik complimenteer mijn kind voor de inzet en prestaties.
Ik zorg niet voor extra prestatiedruk, maar voor sportplezier.

Ik aanvaard dat mijn kind niet altijd de beste is.
Ik leer mijn kind omgaan met winst en verlies.

Ik geef opbouwende kritiek.
Ik ben verdraagzaam naar andere ouders en kinderen.
Ik erken de waarde en het belang van een bestuurder.

Ik ben ouder en geen trainer, teamleider of scheidsrechter.
Ik waardeer de inzet van de club/federatie die het sporten voor mijn kind 

mogelijk maken.
Ik veroordeel elke vorm van pestgedrag, geweld en agressie.

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, 
machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.
Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.
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Gedragscode
SUPPORTER

Ik toon respect voor mijn eigen team en de tegenstrever.

Ik aanvaard dat je niet altijd kan winnen.

Ik laat de sportaccommodatie netjes achter.

Ik toon belangstelling voor alle spelers.

Ik complimenteer de sporters voor hun inzet en prestaties.

Ik erken de waarde en het belang van een bestuurder.

Ik ben supporter en geen trainer, teamleider of scheidsrechter.

Ik respecteer de beslissingen van de officials.

Ik onthoud me van elke vorm van seksueel of emotioneel gedrag, 
machtsvertoon, intimidatie, agressie en geweld.

Ik meld grensoverschrijdend gedrag bij de API.
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SANCTIES

KAVVV&FEDES voert een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, inzake
medisch en ethisch verantwoord sporten, inzake de bestrijding van doping,
inzake de bestrijding van match-fixing, inzake het statuut van de niet-betaalde
sportbeoefenaar, inzake de deontologische code, inzake mensenhandel, inzake
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag conform de laatst gepubliceerde
relevante regelgeving.

Sancties
Deze sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de
sportclub gaan van schrapping, schorsing of degradatie van een club.
Voor leden –natuurlijke personen- kunnen deze sancties afhankelijk van de
zwaarte van de overtreding gaan van uitsluiting uit de vereniging en schorsing.

De bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag
wordt toevertrouwd aan het Vlaams Sport Tribunaal (VST -
https://www.vlaamssporttribunaal.be/) en dit van zodra dit operationeel is op 1
januari 2021. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden
rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in
het VST blijft een interne procedure mogelijk.
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