Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw
Afspraken en verplichtingen
voor de aangesloten clubs en leden
Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde
verplichtingen.

1.

Algemene verplichtingen clubs

1.1

Administratieve verplichtingen
o Ledenlijst: de club bezorgt jaarlijks een ledenlijst aan de federatie, met vermelding van
alle noodzakelijke gegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum) van de leden,
trainers en bestuursleden.
o Sportgegevens: de gegevens (datum, locatie, tijdstip, duur, sport) in verband met de
geplande trainingen, competities, sportmanifestaties, enz. worden vooraf doorgegeven
aan het secretariaat.
o Clubreglementen: indien de club over volgende documenten beschikt, dient de club deze
aan de federatie te bezorgen: een intern clubreglement, een charter fair play, een
oplijsting met acties ondernomen in het kader van gezond en ethisch sporten.
o Medisch attest: een medische keuring is niet verplicht, maar wordt ten zeerste
aangeraden door de federatie.

1.2

Financiële verplichtingen
o Bij aansluiting is de club verplicht een jaarlijkse clubbijdrage te betalen aan de federatie.
Daarnaast wordt er een premie voorzien per lid, afhankelijk van de sportdiscipline die
beoefend wordt in de club.
o De club verbindt zich er toe bij (her)aansluiting de club- en ledenbijdrage over te maken
aan de federatie.
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2.

Sportverzekering voor de aangesloten leden
Door de aansluiting van de club bij de federatie is de club verzekerd voor de burgerlijke
aansprakelijkheid. De leden van de aangesloten club zijn verzekerd voor lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Voorwaarden van de polis kunnen nagelezen worden in de uitgebreide polis van NV Arena:
 Lichamelijke ongevallen: polis 1.112.260
 Burgerlijke aansprakelijkhedi: polis 1.112.261
Bij een sportongeval opgelopen tijdens de clubactiviteiten bezorgt de club/het lid een
ongevalsaangifte aan de federatie, dit met vermelding van wat er gebeurd is en een luik
ingevuld door de behandelende geneesheer.

3.

Verplichtingen inzake gezond sporten
De club dient hun leden te informeren over de verplichtingen inzake gezond sporten die
worden opgelegd door de federatie.
De club ziet er eveneens op toe dat de sport aangeboden wordt op een gezond en medisch
verantwoorde manier. Hiertoe:
o bepaalt de club eventuele leeftijdsgrenzen.
o legt de club de inhoud en frequentie van preventief sportmedisch onderzoek vast. Twijfelt
de club of een medische keuring voor uw sporters noodzakelijk is, gebruik dan de
interessante tool op www.sportkeuring.be
o tracht de club sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken (nultolerantie) te
voorkomen:
 Hiertoe verbindt de club zich op alle activiteiten de nodige EHBO te voorzien ter
behandeling van mogelijke letsels.
 De club verbindt er zich eveneens toe geen dopingpraktijken toe te passen en
medewerking te verlenen aan eventuele controles.
 Inbreuken ivm doping worden gemeld aan de federatie en leiden tot uitsluiting van
het lid.
o streeft de club naar een aangepast opleidingsniveau van trainers en begeleiders om de
leden op een aangepaste, verantwoorde wijze te kunnen begeleiden. Hiertoe stimuleert
de club de lesgevers/trainers om zich bij te scholen.
o zorgt de club voor de nodige informatiedoorstroming (vanuit federatie/overheid) over
gezond sporten in de club naar leden, trainers en bestuursleden.
o indien noodzakelijk wijst de club zijn leden door voor een gepaste medische,
paramedische en psychologische begeleiding.
o de club neemt maatregelen ter preventie (voorkomen en bestrijding) van sportspecifieke
risico’s.
Daarnaast kan iedere club bijkomende criteria formuleren, inherent aan de sporttak of
werking. Dit formuleren ze dan in hun intern clubreglement. Het clubbestuur is bevoegd om
leden uit te sluiten op basis van hun intern clubreglement.
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4.

Verplichtingen inzake ethisch verantwoord sporten
De club dient hun leden te informeren over de verplichtingen inzake ethisch verantwoord
sporten die opgelegd wordt door de federatie.
De club ziet er op toe dat men geen inbreuken maakt tegen onderstaande ethische principes
en deze mee ondersteunt en naleeft. De clubs kunnen bijkomende gedragscodes opleggen
voor ouders.

4.1

Rechten van het kind in de sport
o Aansluiten bij de federatie impliceert het onderschrijven van de Panathlonverklaring
(rechten van het kind in de sport).
o Inbreuken tegen de rechten van het kind moeten direct gemeld worden aan de federatie.
o De club onderschrijft onderstaande gedragscodes (mee op te nemen in het huishoudelijk
reglement van de club).

4.2

Gedragscode leden
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4.3

Bevorder de vriendschap tijdens het sporten.
Speel volgens de afgesproken spelregels.
Gehoorzaam aan trainers, ook al ben je niet akkoord.
Heb respect voor iedereen.
Doe niet mee aan agressie en geweld.
Doe niet mee aan pestgedrag.
Wees verdraagzaam.
Accepteer iedereen als persoon.
Veroordeel niemand op basis van ras, geslacht of afkomst.

Gedragscode trainers
o Je hebt een voorbeeldfunctie en moet je hier naar gedragen.
o Discrimineer niemand vanwege zijn of haar geslacht, ras, mentale toestand, huidskleur,
leeftijd, religie of politieke overtuiging.
o Schelden, grof taalgebruik irriteren en kwetsen is uit den boze!
o Behandel iedereen gelijk en met respect.
o Wees een vertrouwenspersoon bij problemen.
o Schreeuw niet en maak niemand belachelijk als ze fouten maken of een vaardigheid niet
beheersen.
o Toon uw waardering bij gewenst bedrag, iedereen wordt waardig behandeld.
o Je bent verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal.
o Alle kinderen moeten zich kunnen vermaken en spelen.

4.5

Inclusie, respect voor diversiteit en solidariteit
o De club wil alle vormen van discriminatie en racisme uit de sport bannen.
o De club wil financieel zwakkere personen de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de
sportclub.
o De club wil personen met een cultureel-etnisch diverse achtergrond de mogelijkheid
bieden om aan te sluiten bij de sportclub.
o De club wil personen uit doelgroepen de mogelijkheid geven om aan te sluiten bij de
sportclub.
o De club wil bestaande drempels minimaliseren (mogelijke drempels: financieel, onbekend
met het aanbod, mobiliteit, taal, verblijfstatuut)
o De club wil de diversiteit van jeugdleden, trainers, ouders, bestuursleden en anderen
respecteren.
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4.6

Waarborgen van fysieke en psychische integriteit van het individu
De club probeert een omgeving en sfeer te creëren waarin de sporter zich fysiek en psychisch
integer voelt. Clubs en leden brengen het eigen fysiek en psychisch welzijn niet in het
gedrang door de wijze waarop een gekozen sporttak wordt beoefend. Dit betekent o.m. dat:
o Alle leden getraind of begeleid worden door competente mensen.
o Trainingen en inspanningsgraad aangepast zijn aan de leeftijd, de mogelijkheden en het
individueel ritme van de leden.
o Als er deelgenomen wordt aan een competitie, men zich kan meten met sporters van
hetzelfde niveau.
o Alle leden in veilige omstandigheden aan sport kunnen doen (aangepaste kledij, materiaal
en infrastructuur).
o Sporters voldoende kunnen rusten.
o Alle leden de kans krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden.
o Alle leden waardig worden behandeld.
o Er respect is voor de sexuele integriteit van de leden.

4.7

Fair play en gedragscodes
Aansluiten bij de sportfederatie impliceert dat de club het charter fair play van de federatie
mee onderschrijft.

4.8

Deontologische code Sportievak vzw: principes en reglementeringen
De federatie houdt rekening met de volgende richtlijnen en decreten:
1/ het decreet van 24 juli 96 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar.
2/ decreet van 27 maart 91 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening.
3/ de principes en de regels van de democratie,
4/ de principes en de regels van het Europees verdrag inzake de rechten van de mens
5/ de principes en de regels van het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het
kind - Panathlonverklaring (rechten van het kind in de sport).
6/ de deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel binnen de federatie en
aangesloten clubs en een correcte toepassing van de bestaande wetgeving
Wat betreft de mensenhandel worden de volgende principes gerespecteerd:
1. Gewettigd verblijf
Vooraleer de sportfederatie een lidkaart toekent aan een sportbeoefenaar met een
arbeidsovereenkomst, dient de sportbeoefenaar / de club aan te tonen dat de
sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied. Het gewettigd verblijf wordt
bewezen door een geldig document uitgaande van de bevoegde overheid waaruit het
gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst kan niet worden geweigerd
omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatiebeginsel
en, voor minderjarigen, met het Kinderrechtenverdrag.
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij stijgen – dalen
competities) door de federatie een bewijs van identiteit worden gevraagd. Indien de sporter
geen identiteitskaart heeft, informeert de sportclub bij de betrokkene naar de identiteit
waaronder hij is ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan de sporter
een attest van de gemeente gevraagd worden.
Binnen de sportfederatie worden geen competities ingericht.
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2. Mensenhandel
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel na te leven en te doen
naleven.
Het betreft:
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en
van de kinderpornografie, B.S., 25 april 1995
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
Degene die, op welke manier ook, rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat
een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en wanneer hij daarbij:
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige
kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert
handelt in strijd met de Wet op de bestrijding van de mensenhandel en wordt conform de
Wet op de bestrijding van de mensenhandel gestraft met een gevangenisstraf of een boete.
3. Tewerkstelling: sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a.
arbeidsvergunning, arbeidskaart).
Het betreft:
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
B.S., 21 mei 1999
- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april
1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt
De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de
arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven.
Het betreft:
- het Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29
december 2010
- het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet
betreffende de private arbeidsbemiddeling, B.S., 29 december 2010
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt”
4. Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen wordt een tuchtstraf vanuit de
federatie uitgesproken door de werkgroep Gezond en Ethisch Sporten.
Deze sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en gaan van de uitsluiting
uit de vereniging tot het opleggen van een geldboete.
Sportievak vzw zal op de concrete toepassing van de bestaande wetgeving i.v.m.
mensenhandel toezien en alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de sportclubs
tegen te gaan.
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5.

Sancties
Bij het niet naleven van de afspraken, verplichtingen en codes kan een sanctie of
tuchtstraf vanuit de federatie uitgesproken door de werkgroep Gezond en Ethisch
Sporten, samengesteld uit de sporttechnisch coördinator, de sporttechnische
medewerkers, de voorzitter en 2 artsen.
Criteria die automatisch leiden tot uitsluiting:
 een negatief medisch attest
 gebruik van doping of het fysisch welzijn niet waarborgen
 het niet betalen van het lidgeld.
Indien de club bij hun leden feiten vaststellen (meldingsplicht) die gebaseerd zijn
op gegronde contra-indicaties, wordt er in overleg met de werkgroep Gezond en
Ethisch sporten een sanctie uitgesproken.
Deze sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en gaan
eveneens van de uitsluiting uit de vereniging tot het doorverwijzen naar de
bevoegde instanties van de Vlaamse Overheid.
Sportievak is eveneens aangesloten bij het Vlaams Dopingtribunaal.
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