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1. Inleiding
Alle clubs aangesloten bij GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid
en Welbevinden van GYMFED voor trainers en clubs. Zij erkennen dat ze een verplichting
hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een
correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en
problemen aangepakt worden. GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek
de trainers - zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak
onberispelijk dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die
betrokken is bij het clubleven.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het
Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

Ethische code bestuur

INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

2. Gedragscode
2.1. Algemeen
A.

B.

C.

Algemene verantwoordelijkheden
Het bestuur informeert zijn leden over het beleid dat binnen de club gevolgd wordt. Elke
aanpassing, vernieuwing of verwijdering van reglementen/documenten/formats wordt
medegedeeld.
Het bestuur waakt erover dat de ethische codes door alle leden worden opgevolgd.
Naar ouders/trainers/gymnasten toe
Het bestuur respecteert de afspraken die met de trainers, gymnasten en ouders zijn
gemaakt.
Het bestuur ondersteund initiatieven, activiteiten en toonmomenten op actieve wijze.
Administratie
Het bestuur zorgt ervoor dat alle documenten, inschrijvingsformulieren, regelementen,
e.d., toegankelijk zijn voor alle leden.
Het bestuur waakt erover dat in de behandeling van persoonlijke gegevens de privacy
wetten niet worden overtreden en dat alle gegevens met de grootse vertrouwelijkheid
worden behandeld.

2.2. Respect
A.

Eigen gedrag/voorkomen
Het bestuur dient steeds hoge normen van gedrag en voorkomen te vertonen. Ze mag in
geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag vertonen.
Het bestuur stelt zich respectvol op en onthoud zich van beledigende commentaar.

B.

Naar de leden toe
Het bestuur discrimineert niet op huidskleur, afkomst, geloof, gender of andere
kenmerken.
Het bestuur zorgt ervoor dat gymnasten en trainers kunnen sporten in veilige
omstandigheden.

C.

Grensoverschrijdend gedrag
Het bestuur neemt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ernstig. Alle klachten
worden overgemaakt aan de vertrouwenspersoon en indien nodig zal het bestuur sancties
treffen.
Het bestuur is alert op waarschuwingssignalen van grensoverschrijdend gedrag.
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