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Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Dansdroom v.z.w.
ALGEMEEN
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
recentste versie van de statuten van de dansschool, zoals die op de rechtbank van
koophandel werden gepubliceerd.
In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de
statuten steeds voorrang hebben. Toegetreden jaarlijkse dansleden (tijdelijke leden,
verder in deze tekst afgekort tot lid/leden) ondersteunen de doelstelling van onze
dansschool, doen actief aan sport in de dansschool en betalen het vereiste lidgeld.
De rechten en plichten van deze leden worden in dit reglement verder bepaald.
Elk lid van onze dansschool kent het reglement. Door in te schrijven ga je
automatisch akkoord met dit reglement.
LIDMAATSCHAP
De Dansschool is aangesloten bij Danssport Vlaanderen waardoor alle leden ook
door de inschrijving bij Dansdroom vzw lid zijn van Danssport Vlaanderen. De
inschrijving gebeurt op de volgende wijze: online invullen via de website van het
inschrijvingsformulier en betaling van het volledige lidgeld. Bij de inschrijving in de
dansschool, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden
doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie (Danssport Vlaanderen). Op die
manier kan het lid aangesloten worden bij de deze sportfederatie, teneinde de
verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste
van het lid te kunnen garanderen. Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of
wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming moeten verlenen alvorens de
aansluiting gerealiseerd kan worden.
De dansschool behoudt zich het recht voor om de danslessen te annuleren indien er
minder dan de helft van de dansers aanwezig zijn in de dansles.

VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te
kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze dansschool engageert zich daarom tot
het naleven van volgende punten: Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden
maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen. Er wordt
gestreefd naar een dansschool zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Indien er zich op dat vlak toch problemen zouden
voordoen kan men zich steeds wenden tot de club API (aanspreekpunt integriteit),
vertrouwenspersoon van onze dansschool, zijnde Marleen Macken (te bereiken via
marleen@dansdroom.be of via WhatsApp op 0474/288950. Fairplay en sportiviteit
worden hoog in het vaandel gedragen. Er wordt constant gewerkt aan een fysiek
veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen. Er heerst een open sfeer
waarin iedereen zijn mening kan geven. Er wordt op een gezonde en medisch
verantwoorde manier aan sport gedaan.
PLICHTEN VAN DE LEDEN
Wijziging van persoonlijke gegevens van een lid worden zo snel mogelijk door
gegeven via mail aan de dansschool.
Ieder toegetreden lid betaalt tijdig het lidgeld zoals weergegeven op de mail die men
krijgt na registratie/inschrijving via de website. De tarieven zijn beschikbaar op de
website en inschrijvingsformulier. De betaling dient te gebeuren bij de inschrijving of
voor deelname aan de 2de les. Als dit niet het geval is, wordt de toegang tot de les
geweigerd. Dit wordt strikt toegepast! Voor elke dansles dient de danser zich aan te
melden.
Afwezigheid wordt gemeld aan de lesgever of via mail info@dansdroom.be voor
aanvang van de les. Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk
reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven. De
dansschool behoudt zich het recht voor om eenieder de toegang tot de dansschool
te weigeren zonder het opgeven van redenen.
Wees op tijd uit respect voor de docent en de andere dansers. Te laat toekomen kan
storend zijn. Ben je te vroeg en is er nog een vorige groep aanwezig, wacht dan in de
gang of buiten.
GEDRAG EN ETHIEK
Zie bijlage A hieronder.

ANDERE AFSPRAKEN
1. Kledij
•

•

•
•
•

Draag de juiste danskledij en aangepaste schoenen.
Per dansstijl legt de dansdocent kledingvoorschriften vast. Dit bestaat meestal
uit sportschoenen (geen zwarte zolen) en sportkledij.
Voor ballet zal de lesgeefster in het begin van het schooljaar de
kledijvoorschriften meedelen.
Pointes (voor ballet):
De dansdocent bepaalt of een leerling voldoende fysiek in staat is om op
pointes te dansen. Dit wordt niet gegeven in kleuterballet.
T-shirts van dansdroom kunnen in het begin van elk schooljaar aangekocht
worden aan € 15/stuk. Vraag naar de pasmaten.
Juwelen mogen niet gedragen worden (uurwerk, armband, halsketting,
oorbellen, ringen, … )
Haar hoort in een staart, knotje of dot.

2. Eten en drinken
•

•

Er wordt niet gegeten in de zalen. Frisdranken mogen niet genuttigd worden.
Water (geen frisdranken) mag worden meegebracht en mag tussendoor in de
pauzes gedronken worden
Geen kauwgom of snoep in de danslessen of in de zalen.

3. Kleedruimte
•

•
•

Indien nodig, kunnen kinderen zich omkleden in de zaal. Jongeren en
volwassenen kunnen gebruik maken van de kleedkamers (indien de corona
maatregelen dit toelaten).
De ouders komen niet in de zaal, sporthal. Na de les kan je jouw kind terug
ophalen aan de deur.
Niemand blijft in de toiletten, de kleedkamer of hall rondhangen.

4. Foto’s en filmmateriaal
• De leden kunnen tijdens de danslessen door het bestuur of door de docenten
gefotografeerd worden. Deze foto’s en filmpjes worden soms gebruikt om te
oefenen in de week na de les en in uitzonderlijke gevallen ook voor
publicitaire doeleinden.
• Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend in te stemmen, tenzij
ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen.
5. Verzekering
•
•

•

Dansdroom vzw is verzekerd voor lichamelijke ongevallen voor alle betalende
leden en dit via Danssport Vlaanderen .
Indien je je blesseert tijdens de les, laat dit altijd onmiddellijk weten aan de
aanwezige docent voor je naar huis gaat. De docent geeft dan een
verzekeringsformulier mee om door een dokter te laten invullen.
De dansschool kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan
kleding of materiaal, of diefstal. Laat daarom geen waardevolle voorwerpen
achter in de kleedruimte, turnzaal….

6. Lidgeld
•

•

Lidgelden worden nooit terugbetaald (in geen enkel geval).
Indien de danser niet in staat is om de lessen verder te volgen of om een
andere reden lessen mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld.
Dansers die tijdens het dansseizoen de dansschool vrijwillig verlaten, kunnen
geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.

7. Mutualiteiten
•

Bij sommige mutualiteiten kan men een tussenkomst in het lidgeld vragen.
Vraag je document van jouw mutualiteit aan via onze website en wij bezorgen
je per email een ingevuld document voor je mutualiteit.

8. Proeflessen
•

Voor de proeflessen (gratis) moet men vooraf registreren via de website
www.dansdroom.be en deze zijn jaarlijks voorzien in de 1ste volle week van
september en in de 3de week van januari.

9. Ouders
•
•
•

•

Ouders worden NIET toegelaten in de lessen.
Er wordt op regelmatige basis een open lesdag (indien corona dit toelaat)
gehouden zodat u de prestaties van zoon/dochter kan bewonderen.
Ouders of verantwoordelijken dienen het kind te begeleiden, tot de lesgever
in de zaal aanwezig is en onmiddellijk na de les terug op te halen. Wij kunnen
geen opvang bieden voor-en na elke dansles.
Tijdens of na de dansles mogen er geen kinderen blijven spelen op de
speelplaats van de school .

10. Communicatie
•

•
•
•
•

De communicatie tussen de dansschool/docenten en dansers verloopt
voornamelijk via mail, de website, facebook en instagram.
Maak je dus zeker lid van onze facebook en instagrampagina.
Zorg dat je emailadres juist is ingevoerd bij inschrijving en geef wijzigingen
hiervan steeds tijdig door via email info@dansdroom.be
Indien je ons dringend wil bereiken kan dit via WhatsApp op n° 0474/298950.
Raadpleeg regelmatig deze communicatiekanalen zodat je op de hoogte blijft.
Het lesrooster en de kalender vind je op de website van de dansschool.

TUCHT EN SANCTIES
Wanneer een lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast
gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal
oordelen over het uitsluiten van dit lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling
overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar
van 24 juli 1996 nageleefd wordt.
De dansschool heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt
door de danser te verhalen bij de danser.
De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of
beschadiging van persoonlijke eigendommen van de dansers tijdens de danslessen
en de activiteiten.
De dansschool en haar lesgevers en bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens de danslessen en de activiteiten.
De dansschool en haar lesgevers en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk

gesteld worden voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de dansles
waarvoor ingeschreven werd.

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de raad van bestuur worden aangebracht
met meer dan de helft van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Om geldig te
beslissen moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn.
Dit reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14
dagen na publicatie op de website.

Bijlage A

GEDRAG & ETHIEK
Gedragscode Dansdroom v.z.w.
1. Inleiding
Dansdroom vzw wenst dat iedereen kan dansen op een fijne manier en in een leuke dansomgeving. Wij zetten
daarom hoog in zodat pesten, discriminatie, geweld, grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van
onethisch gedrag geen plaats krijgen in onze dansschool.
Om ervoor te zorgen dat zulk gedrag niet voorkomt, hebben we jouw hulp nodig. We verwachten van iedereen
in onze dansschool dat hij/zij zich ethisch en integer gedraagt: zowel van dansers, docenten, bestuurders,
vrijwilligers, officials, begeleiders, ouders, supporters, als toeschouwers en iedereen die op één of andere
manier (actief of passief) betrokken is bij de werking of activiteiten van Danssdroom. Om een duidelijker kader
te bieden, hanteren wij onderstaande gedragscode. Bij overtredingen van de gedragscode zullen er gepaste
sancties door Dansdroom vzw opgelegd worden.
Vragen, informele meldingen of formele klachten wat betreft de gedragscode kunnen gemeld worden bij
Dansdroom, zoals vermeld in ons huishoudelijk reglement. We verwachten dat iedereen die ernstige
schendingen van de gedragscode opmerkt, dat ook effectief meldt. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen
kan genieten van onze favoriete danssport!

2. Begrippen
In onderstaande gedragscode hanteren we begrippen als “bestuurder”, “sportbegeleider” en “sporter”. Om
misverstanden te vermijden, volgt eerst een omschrijving van die begrippen.
Sporter: eenieder die actief of passief deelneemt aan de werking of activiteiten van Dansdroom .Dit omvat:
dansers, docenten, bestuurders, vrijwilligers, officials, begeleiders, ouders, supporters, toeschouwers, ...
Sportbegeleider: eenieder die actief of passief, direct of indirect sporters begeleidt, coacht of vergezelt of
ondersteunende rol speelt in het kader van hun sportactiviteiten. Dat omvat, maar is niet beperkt tot,
dansdocenten, coaches, trainers, assistenten, begeleiders, ouders, ...
Bestuurder: eenieder die zetelt in het bestuur van dansdroom. Het omvat tevens alle bestuursleden maar ook
vrijwilligers, medewerkers, ...

3. Gedragscode voor sporters, sportbegeleiders en bestuurders
3.1. Doelstelling van de gedragscode
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij hoog in het vaandel dragen, zoals
respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. Dansdroom wenst met volgende gedragsregels aan te
tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en
seksuele integriteit van de sporter dient ten alle tijden te worden gerespecteerd. Bij overtreding van de
gedragscode, evenals elke overtreding die gepleegd wordt, kan gesanctioneerd worden. Dat betekent dat de
persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie of uitgesloten kan worden van activiteiten
die door Dansdroom vzw georganiseerd worden.

3.2. Algemene principes bij de organisatie en beoefening van de danssport
•
•
•
•

•

De danssport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter
en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden
met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal.
Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van leden, als ten aanzien van trainers,
ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof
of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.
Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,
machtsmisbruik, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.
Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet /
hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals
prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

3.3. De gedragsregels
3.3.1. Algemeen
Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van Dansdroom vzw en dat hij/zij zich
bewust is van zijn/haar (al dan niet sportieve) voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al
dan niet een vergoeding ontvangt.
Gedragsregels voor de danssporter.
•

•
•
•

•

•
•

De sporter is (mede)verantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor
zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en
aarzelt niet om signalen door te geven aan de club-API of het bestuur van de Dansdroom vzw, of de
federatie-API van Danssport Vlaanderen.
De sporter kent en respecteert de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt
zich aan de veiligheidsvoorschriften.
Een sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider/docent…, informeert onmiddellijk de clubAPI of het bestuur van de betreffende club hierover.
De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor
de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van
grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen,
als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van
geluids- of beeldmateriaal.
De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen
discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt
geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen
of na te laten, meldt de danserdit onmiddellijk aan de club-API of het bestuur van dansdroom.
De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters.

Bijkomende gedragsregels voor sportbegeleiders:
•
•

De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid
gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren).
De sportbegeleider informeert de sporter over de regels en de richtlijnen (bv. deel te laten nemen
aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere
normen door eenieder toegepast worden.

•
•

De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante
feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. De sportbegeleider die een relatie
heeft met een sporter, informeert onmiddellijk de club-API of het bestuur hierover.
De sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij
misbruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.

Bijkomende gedragsregels voor bestuurders
•
•
•
•

•

•

De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een
omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren).
De bestuurder informeert de sporters en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan
informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen
door eenieder toegepast worden.
De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal
bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds
een correcte belangenafweging kan maken.
De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn
positie niet. Hij/zij gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te
oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten
gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.
De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Hij/zij vervult
geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn/haar functie
en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant
inzake financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Hij/zij voorkomt bij
samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen.
De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt
met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.

3.3.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporters die
ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.
•
•
•
•
•
•
•
•

De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe
aanmoedigen.
De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend
gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is
onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn.
Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.
De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning
filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.
De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart
(bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de
sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen
over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel
minderjarige sporter.
De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij de club-API of het bestuur van Dansdroom. De sporter mag anderen
(zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of om
een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.

•

De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid
aantast én verder in het privéleven van een andere sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijke gestelde doel. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de slaapkamer.

Zo zal de sporter:
•

•
•
•
•
•

zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen
kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches,
kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te
kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
een andere sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere
afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting niet nodig is en/of elders kan worden
georganiseerd, zoals in een schoolgebouw of een publieke gelegenheid.
een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één
relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover
een andere sporter.
geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het
kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te
halen, of die te dulden.
geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele)
tegenprestaties te vragen.

De sporter zal meewerken aan het intern onderzoek die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij onderzoeksinstantie aanhangig is.
Bijkomende gedragsregels voor sportbegeleiders/docenten:
Met betrekking tot het niet deelnemen aan of niet aanmoedigen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, zal de sportbegeleider:
•

•

enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter verrichten die tot zijn bekwaamheid en
taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De sportbegeleider zorgt ervoor dat
daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de
bedoeling van de handeling duidelijk maakt.
zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat geen gelegenheid
ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bijkomende gedragsregels voor bestuurders
•
•

De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig.
De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie betreffende onbehoorlijk of
grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken
correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het
bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders,
bestuurders en anderen.

