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Verslag vergadering Het Bestuur  

Nr. 8 – seizoen 2020-2021 
Plaats: Digitale vergadering gezien Covid-19-situatie 

Datum: 19 januari 2021 – 18.00 uur 

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Amelinckx Hedwig, Lemmens Herman en 

Noppe Frederik 

Verontschuldigd: Decupere Danny en Closset Marc 

 

Vanaf 18.00 uur:  

1. Goedkeuring PV n° 7 van 14 december 2020 
Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en zal online geplaatst worden. 
 

2. Openstaande items 
a) Bouw: Een samenvatting van het selectieverslag werd opgemaakt ter publicatie. Marc 

Gijs heeft het ondertussen ook bezorgd aan de kandidaten. Het technisch bestek moet 
hoogdringend afgewerkt worden zodat verdere stappen gezet kunnen worden. Er wordt 
opnieuw tijd verloren op deze manier. Op 29 januari is er een nieuw overleg met stad 
Leuven inzake het masterplan van de Redingensite. 

b) Sponsoring: Een nieuw sponsordossier (zonder Belgium Open) wordt uitgewerkt. Weinig 
meerwaarde voor de federatie bij vraag naar samenwerking met bedrijven die geen 
financiële input doen, maar vooral zichzelf willen promoten. 

c) Covid-19:  
i. Situatie: wachten op nieuwe beslissingen van de overheid, vrees voor 

extra verstrengingen gezien nieuwe uitbraken 
ii. Interclub: alle competities blijven tot nader order opgeschort tot er 

duidelijkheid is van de overheid inzake het relance-plan. 
iii. Provinciale trainingen: indien de maatregelen niet wijzigen, dan valt een 

gedeeltelijke heropstart van de trainingen te overwegen. Wesley dient de 
provinciale verantwoordelijken te contacteren om te zien wat de 
mogelijkheden zijn in iedere provincie en welke spelers en trainers bereid 
zijn om een heropstart mogelijk te maken. Strikte voorwaarden op te 
stellen door Wesley en moeten nageleefd worden. 

d) Gedragscodes bestuurders, trainers en spelers: werden volledig uitgewerkt in 
samenwerking met ICES. Worden goedgekeurd door het bestuur en zullen deze week 
nog verstuurd worden naar de VTTL-bestuurders, de trainers die ingeschakeld worden 
door de VTTL en de spelers van de topsportkern. De verwijzing naar de gedragscodes is 
reeds opgenomen in het intern reglement en personen aangesloten bij de VTTL vallen 
automatisch onder deze gedragscodes. Personen niet aangesloten bij een VTTL-club, 
moeten de gedragscode effectief ondertekenen vooraleer ze terug ingeschakeld kunnen 
worden. Een aanpassing in de deontologische code is aangewezen en zal bekeken 
worden. 
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3. Personeelsvergaderingen 
a) Duidelijk en deftig verslag.  
b) Bestuurderssessie congres: zoektocht naar correcte manier om presentatie vlot te laten 

verlopen. 
c) Samenwerkingsovereenkomst 2017-2020: analyse en rapportering op vraag van Gert 

Royen reeds uitgevoerd. 
d) Voorbereiding samenwerkingsovereenkomst 2021-2024: voorbereiding inzake zachte 

indicatoren op het vlak van Goed Bestuur werd uitgewerkt op vraag van Gert Royen. 
e) Visualisatie beleidsplan 2021-2024: volledig afgewerkt en tweewekelijks zal telkens 1 

domein extra in de verf gezet worden. Planning uitgewerkt. 
f) Rapportering 2020: afwerking dossier algemene werking voorzien tegen 8 maart, 

beleidsfocussen (digitaal platform) en topsport voorzien tegen 15 maart. Zo kunnen 
aanpassingen nog tijdig besproken en doorgegeven worden. 
 

4. Boekhouding 
a) Frederik geeft een voorlopige stand van zaken weer voor de afsluiting. De impact van het 

corona-virus op de begroting wordt extra verduidelijkt. Er dienen nog twee facturen van 
de huur van de zaal in het Redingenhof verwerkt te worden vooraleer het definitieve 
resultaat gekend is. 1 onkostennota werd te laat ingediend en na overleg geweigerd. 

b) Begroting 2021: Ook hier nog steeds een impact door corona. Automatische besparingen 
door afgelastingen evenementen, verminderde provinciale -12-werking,… Maar ook 
minder inkomsten door serieuze daling in ledenaantal, met gevolgen voor inkomsten 
lidgelden en subsidies. VSF en Sport Vlaanderen werden reeds gewezen op deze 
problematiek en opvolging is noodzakelijk. 

c) Noodfonds: werd uiteindelijk volledig aanvaard en uitbetaling richting clubs is eind 2020 
gebeurd. 

d) Toekenning subsidies 2021:  
i. Algemene werking: aanvaarding van VTTL als gesubsidieerde 

unisportfederatie met bijhorende subsidies 
ii. Sportkampen: dossier aanvaard 

iii. Jeugdsport: dossier aanvaard, maar met correctiefactor 
iv. Laagdrempelig sporten: dossier aanvaard 
v. Innovatief project: dossier niet aanvaard. Bezwaarschrift heel goed uit te 

werken door verantwoordelijke. 
vi. Topsport: De Technisch Directeur Topsport moet de toegekende subsidies, 

de eigen inbreng en overige inbreng dringend bekijken en inpassen in de 
diverse programma’s. Komt extra aan bod op de topsportcommissie (26 
januari). Belangrijke keuzes te maken over de correcte inzet van de 
middelen. 

 
5. Marketing en communicatie 

a) Heel wat activiteit op sociale media. Blijven inzetten op het vinden van sponsors. 
b) Vraag Pierre-Marc Bureau (Shop-Ping) inzake communicatie naar clubs voor periode 

tijdens, maar ook na covid: idee om enkele mogelijkheden en inspiraties te delen met de 
clubs, alsook om nog eens extra te wijzen op de financiële kansen die er zijn. Pierre-Marc 
zal de overzichten doorsturen. De federatie bekijkt de voorstellen en stuurt bij waar 
nodig, zodat de essentie aan bod komt. Voorkeur gaat naar meeting via teams of zoom 
zodat duidelijke richtlijnen ook mogelijk zijn. Ook te bekijken in functie van het aantal 
deelnemers die wensen deel te nemen. Belangrijk om clubs en bestuurders te inspireren 



   

en goede ideeën te delen om in te spelen op de financiële problemen waarmee clubs 
ongetwijfeld te maken hebben. 
 

6. Belgium Open 
a) Tussenkomst Sport Vlaanderen ontvangen voor wat betreft Luik A (kosten gerelateerd 

aan evenement). Uitbetaling Luik B (specifieke kosten gerelateerd aan Covid-19) is pas 
voorzien in februari. 

b) Tussenkomst BOIC werd ontvangen. 
 

7. Kalender 
a) 20/01/21: Overleg met ouders Julie en Sara 
b) 25/01/21: NRvB 
c) 26/01/21: Topsportcommissie 
d) 11/02/21: TeCo 
e) 15/02/21: VTTL-bestuur 

 
8. IR, SR & reglementen evenementen 

a) Geen specifieke meldingen. Afwachten of er aanpassingen noodzakelijk zijn na de NR van 
februari. 
 

9. Interclub 
a) Landelijke interclub blijft opgeschort tot nader order. 
b) Vraag Morata Mol: attest wordt opgevraagd en indien aangeleverd wordt boete 

geannuleerd.  
 

10. Landelijke organisatie 
a) Vlaamse Kampioenschappen ABCDE: reeds eerder beslist om af te gelasten. 
b) Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: wordt eveneens afgelast. 
c) VJC fase 3: wordt afgelast. Organiseren van de “finaledag” zal bekeken worden in functie 

van de beslissing van de overheid en Sport Vlaanderen (aantal deelnemers, verdeling per 
provincie/leeftijd, organisatie, link met jeugdsportsubsidies, …). 

d) Lentecriterium Veteranen: wordt afgelast. 
e) Organisaties van NG-criteriums worden opgeschort tot minstens 1 april 2021. 

 
11. Koepel 

a) Problematiek in Blegny: geen communicatie vanuit AF richting KBTTB noch VTTL. 
b) Overleg met en tussen ETTU-ITTF inzake respect voor genomen beslissingen in en buiten 

de congressen, nieuw systeem wereldrangschikkingen, tornooien,… Veel 
onduidelijkheden over huidige nieuwe systeem van WTT en hoe inschrijvingen verlopen 
en op te volgen zijn. Ook onduidelijkheden omtrent kwalificatie-mogelijkheden voor 
resterende plaatsen in het gemengd dubbel voor de Olympische Spelen. 
 

12. Sporttechnische werking 
a) Technisch Directeur Topsport: Geen verslag ontvangen. 
b) Krokusstage Aarlen: kan niet doorgaan gezien huidige richtlijnen. Akkoord van bestuur 

om 4 dagstages in te richten zoals voorgesteld door TeCo. Kan enkel doorgaan mits de 
regels strikt gevolgd worden door iedereen en indien de maatregelen het toelaten. 
Sparrings niet toegelaten. 



   

c) Internationaal jeugdtornooi -12: vraag aan Wesley om stand van zaken te geven inzake 
de voorbereidingen. 

d) In de huidige omstandigheden stuurt de federatie geen enkele -12-selectie naar 
internationale tornooien tot nader order. 

e) Laagdrempelig project: voorbereiding moet nu reeds starten (vraag naar pilootclubs, 
documenten, …) zodat op 1 september ook effectief de pilootclubs direct aan het werk 
kunnen. 

f) Sportkampen: Blankenberge op eerste dag volledig volzet. Ook in Herentals nog slechts 3 
plaatsen. 

g) Digitaal trainerscongres: voorstel aanvaard. TeCo bekijkt de mogelijkheden verder. 
h) Link tussen bestuurderscongres en innovatief project niet duidelijk, dus niet duidelijk 

waarom dit zo vermeld staat in het verslag van het TeCo. 
i) Beertje Ping beloningen moeten dit jaar gebruikt worden om zo de uitstroom zoveel als 

mogelijk te blijven beperken. De provincies bekijken zelf hoe ze dit het best aanpakken. 
 

13. Arbitrage 
a) Cursus provinciale scheidsrechter + opleiding provinciale lesgevers: 4 potentiële 

lesgevers gevonden. Voorbereidingen gestart. 
 

14. Informatica 
a) Vernieuwde versie van de ledenadministratie staat online. Frederik bekijkt 

mogelijkheden in functie van communicatie richting leden en clubs. Gekoppelde 
“rapporten” moeten nog ingesteld worden. 

b) Nieuwe ledendatabase zou ook link tussen competitiewebsite en ledenadministratie 
moeten vereenvoudigen zodat ook daar verdere stappen in gezet kunnen worden. 
Wordt bekeken eens ledenadministratie volledig functioneel is. 
 

15. Varia 
a) Geen specifieke varia 

 
Einde vergadering: 20.45 uur 
Verslag opgemaakt door 

Noppe Frederik 

Secretaris-Generaal 



Gedragscode Trainers 

Doelstelling van de gedragscode  

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als Vlaamse 

Tafeltennisliga hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-

play. De Vlaamse Tafeltennisliga 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 te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, 

evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.  

 

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening 

• Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen 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. De positieve 

waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van 

tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, 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, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en 

geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. 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. 

 

De gedragsregels 

Algemeen 

Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van 

zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en 

opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn 

begeleiding ontvangt.  

In het bijzonder dient de sportbegeleider minstens volgende gedragsregels respecteren. 

• De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin 

veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de 

veiligheidsvoorschriften. De sportbegeleider is open en alert voor waarschuwingssignalen op 

dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan de federatie-API. 



• De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter 

erover (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 federatie-API 

hierover. 

• De sportbegeleider 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 sportbegeleider 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 sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij 

misbruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.  

• De sportbegeleider 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 sportbegeleider dit onmiddellijk aan het 

bestuur van de sportorganisatie. 

• De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar 

gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op 

de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is. 

• In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen alcohol en 

rookt hij/zij niet. 

 

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 

sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

o De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch 

zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. 

▪ De sportbegeleider 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 sportbegeleider zal 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.  

▪ De sportbegeleider 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 sportbegeleider zal zijn 

begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat 

geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

▪ De sportbegeleider houdt rekening met wat de 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 sportbegeleider zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 

schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via 

eender welk communicatiemiddel. 

▪ De sportbegeleider mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of 

fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 

o De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. 

seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de federatie-API. De sportbegeleider mag 

anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om 

melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

o De sportbegeleider zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die 

de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter 

door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De sportbegeleider 

zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sportbegeleider: 

▪ zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar 

binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als 

privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en 

soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen 

gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

▪ de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een 

andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de 

begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in 

een clubgebouw of een publieke gelegenheid. 

▪ de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een 

één-op-één relatie tussen sportbegeleider en sporter realiseren, zonder dat daar 

sporttechnische redenen voor zijn. 

o De sportbegeleider zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel  

machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de sportbegeleider: 



▪ geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het 

machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke 

oogmerk de 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. 

o De sportbegeleider zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de 

interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig 

is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

 

Handtekening sportbegeleider: 

 

________________________ 

[Naam] 

[gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: 

“gelezen en goedgekeurd”] 
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Gedragscode Sporters 

 

Doelstelling van de gedragscode  

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als Vlaamse 

Tafeltennisliga hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-

play. De federatie 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 te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf 

dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.  

  

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening 

• Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen 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. De positieve 

waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van 

tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, 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, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en 

geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. 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. 

 

De gedragsregels 

Algemeen 

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar 

sportieve voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding 

voor zijn sportprestaties ontvangt.  

In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragsregels. 

• De sporter is medeverantwoordelijk 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 federatie-API. 

• De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de 

veiligheidsvoorschriften.  
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• De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur 

van de federatie 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 sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de 

sportorganisatie. 

• De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en 

kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de 

sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is. 

• De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige 

sporters. 

 

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 

sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

o 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 
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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 (< 16 jaar). 

o De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij de federatie-API. De sporter mag anderen (zoals een 

sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of 

een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

o De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar 

waardigheid aantast. 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 privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en 

soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen 

alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

▪ de sporter zal 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. 

o De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 

machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de 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. 

o De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne 

tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig 

is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

Handtekening sporter: 

 

________________________ 

[Naam]                                         [gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de 

handgeschreven vermelding: “gelezen en goedgekeurd”] 



Gedragscode Bestuurders 

Doelstelling van de gedragscode 

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als Vlaamse 

Tafeltennisliga hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-

play. De federatie 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 te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf 

dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.  

De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport 

• De sport 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. De positieve 

waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

• Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van 

tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, 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, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, 

agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. 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. 

 

De gedragsregels 

Algemeen 

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de sportorganisatie 

en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de 

bestuurder al dan niet een vergoeding ontvangt.  

In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragsregels. 

• 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) en hij/zij 



houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en alert voor 

waarschuwingssignalen op dit vlak. 

• De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter 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 maken.  

• De bestuurder 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 

of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal. 

• De bestuurder 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 bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en 

misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de 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.  

• De bestuurder 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 bestuurder dit onmiddellijk aan de andere 

leden van het bestuur. 

• De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is 

en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de 

sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging. 

• In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol en rookt 

hij/zij niet. 



Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 

sporter, die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

o 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 voor 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. 

o De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal 

hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. 

▪ De bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurder zal zich onthouden 

van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen 

of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel. 

▪ De bestuurder houdt rekening met wat de andere 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 bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën 

van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar). 

o De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. 

seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de federatie-API. De bestuurder mag anderen 

(zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te 

doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

o De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de 

sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter 

door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal 

tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan 



met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 

slaapkamer. Zo zal de bestuurder: 

▪ zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar 

binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-

ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke 

ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof 

hij/zij alleen en ongezien is. 

▪ de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een 

andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de 

begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in 

een clubgebouw of een publieke gelegenheid. 

▪ de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een 

één-op-één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar 

sporttechnische redenen voor zijn. 

o De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 

machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder: 

▪ geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het 

machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke 

oogmerk de 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. 

o De bestuurder zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne 

tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig 

is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

Handtekening bestuurder: 

 

________________________ 

[Naam] 

[gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: 

“gelezen en goedgekeurd”] 

 


