
 

Adviesorgaan Ethisch Verantwoord Sporten                                                

KAVVV&FEDES vzw 
v.2020.01 

KAVVV&FEDES 

ADVIESORGAAN  

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 

 

 

Inleiding 

Ethisch Verantwoord Sporten, EVS, is een essentieel onderdeel van een 

kwalitatieve en veilige sportbeleving. Van oudsher werkt KAVVV&FEDES vzw 

samen met de clubs aan een veilige, uitdagende en plezierige omgeving waar sport 

en sporters centraal staan. Deze benadering werd verder geformaliseerd in een 

KAVVV&FEDES adviesorgaan die deze materie begeleidt. Het adviesorgaan 

begeleidt de strategische en tactische inhoud, en behandelt géén individuele cases.  

 

Samenstelling 

1. Verantwoordelijke/contactpersoon Ethiek binnen KAVVV&FEDES vzw 

Walther Vandamme, lid Raad van Bestuur, waltherannvandamme@yahoo.com – 

050 351305 

2. Sportgeneesheer en Consulent fysische geneeskunde en revalidatie UZA 

Peter Verspeelt, Berchemboslaan 13, 2600 Berchem -  peter.verspeelt@gmail.com 

03 218 83 00 

3. Dokter in de geneeskunde & aanvullende opleiding in de sportgeneeskunde 

- trainer A Triatlon - Erkend keuringsarts Vlaamse Gemeenschap met aanvullende 

opleiding interpretatie sport-ECG 

Peter Janssens, p/a PeakLevel, Pierre Debbautstraat 6, 8200 Brugge – 
peter@peaklevel.be - 0477 606859 

 

Dit adviesorgaan kan -indien nodig- uitgebreid worden met de communicatie-

verantwoordelijken rond het thema Ethiek binnen onze sportfederatie, zijnde: 

Davy Van Bogaert, sporttechnisch coördinator, info@kavvv.be, 03 239 99 05 of 

0476 676385 

Joost De Meyer, sporttechnisch medewerker, fedes@fedes.be, 050 351305 
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Functie 

Dit adviesorgaan heeft een adviesverlenende functie en staat binnen onze 

sportfederatie in voor het verstrekken van adviezen bij ethische probleem-

stellingen, zowel: 

❖ reactief op vraag van een federatie-API bij het behandelen van 

incidenten van grensoverschrijdend gedrag,  

❖ als proactief aan de Raad van Bestuur over het integriteitsbeleid van de 

sportfederatie. 

 

Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijke Ethiek binnen KAVVV&FEDES zit het ethisch adviesorgaan 

voor dat minimaal één keer per jaar samenkomt, digitaal of fysiek. 

De verantwoordelijkheden van het adviesorgaan zijn terug te brengen onder drie 

belangrijke opdrachten: sensibilisering, bescherming en remediëring. 

• Toezien op de toepassing en naleving van het decreet aangaande EVS. 
• Toezien op de toepassing van de ethische codes van KAVVV&FEDES. 

• Het aanspreekpunt zijn en advies verstrekken aan individuele leden, 
clubs, Raad van Bestuur, API’s en tuchtcommissies. 

• Opzetten en/of promoten van informatiecampagnes, vormingsactivitei-
ten en acties, die ethische gevoeligheden en risico’s binnen onze 
sportwereld belichten. 

Dit kan gebeuren via flyers, mailings, de nieuwsbrief, de website en alle 
andere digitale communicatiekanalen. 

• Anticiperen op probleem- en/of vraagstellingen waarbij adviesproto-
collen uitgewerkt worden om doelgericht te reageren bij twijfelgevallen 
of in daadwerkelijk moeilijke omstandigheden.  

• Doelgericht reageren bij klachten of problemen aangaande onethisch 
gedrag binnen sportclubs. 

• Bemiddelen en gesprekken voeren in zaken waar de API ondersteuning 
kan gebruiken. 

• De werking van de federatie met betrekking tot Ethisch Verantwoord 
Sporten jaarlijks evalueren. 

 

  

WANT ONETHISCH GEDRAG HEEFT 

 GEEN PLAATS IN ONZE SPORT! 


