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gedragsregel? 
Introductie 
 

Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. Vzw Saigen 
staat voor goede omgangsvormen. Kijken naar wat mensen wel kunnen, respect voor elkaar, 
gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze 
vormen de nieuwe gedragscode, die wij handteren. 
 
 
Definities 

 

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp. Maar het komt overal voor. Dus 

ook mensen in onze sportwereld lopen risico. ... Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander 

non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele 

toenadering of –intimidatie. 

Agressie: onder agressie verstaan we voorvallen waarbij een persoon verbaal en of fysiek wordt lastig 

gevallen, bedreigd, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de clubwerking, 

training of activiteiten in onze vzw Saigen. 

Discriminatie: onder discriminatie verstaan we: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, voorkeur 

die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op van 

gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, sociaal, sportief 

terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast. 

Doel en algemeen uitgangspunt 

Vzw Saigen wijst vormen van ongewenst gedrag af zoals, seksuele intimidatie, agressie en 

discriminatie op grond van ras, leeftijd, beschouwing, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, 

geaardheid, burgerlijke staat en beperking. 

Vzw Saigen neemt het op zich in het dagelijks handelen bij het ontwikkelen van beleid, deze vormen 

van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden. 

De gedragscode maakt deel uit van het algemeen (vrijwilligers-) beleid van vzw Saigen en de 

professionele houding van de vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden in de commissies van vzw 

Saigen. 

Scheiding vereniging en privéleven 

Vzw Saigen verwacht van iedere medewerker, vrijwilliger, sporters en bestuursleden van de 

commissies dat zij privé niets doen waarvan duidelijk is dat het de belangen van onze vzw schaadt. 

 

 



Zwijgplicht 

Alles wat vertrouwelijke informatie is met betrekking tot de situatie binnen in onze vzw moet de 

zwijgplichtige voor zich houden.  Zeker als er wordt aangegeven dat op het eerste zicht triviale 

informatie toch niet mag verder verteld worden. Het begrip toevertrouwen mag niet te letterlijk mag 

niet te letterlijk genomen worden. Ook wat de geheimhouder zelf vaststel, van andere personen of in 

vergadering, verslagen leest, is geheim. 

De informatie laat de zwijgplichtige toe om zijn functie of taak te vervullen, is daarvoor nodig. Als er 

vrijwilligers ingeschakeld worden zijn zij ook gebonden door de zwijgplicht. 

Status en reikwijdte 

De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepaling omtrent seksuele intimidatie, agressie en 

discriminatie. 

De gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden in de commissies alsook de 

sportende leden in de vzw Saigen. 

Vzw Saigen draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode en laat elke vrijwilliger, medewerker 

en de bestuursleden van de commissies dit onderschrijven in dit document.  

Toezicht 

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het Dagelijks Bestuur 

i.o.v. de Raad van Bestuur vzw Saigen belast. Op diens last kan er ook overgaan worden tot ontslag 

van de desbetreffende medewerker, vrijwilliger, sporter en bestuurslid van de commissies in onze 

vzw. 

Ondertekening van deze gedragsregels en gedragscode van vzw Saigen 

Met de ondertekening, handmatig geschreven en onderschreven met de woorden: gelezen en 

goedgekeurd gevolgd met het eigenlijk handtekening weet de vrijwilliger, medewerker, sporter en 

bestuursleden van de commissies van vzw Saigen dat hij of zij deze gedragsregels en gedragscode 

moeten toepassen en handteren wanneer zij hun taken en opdrachten uitvoeren en dit in alle 

omstandigheden, organisatie en medewerking ten voordele van vzw Saigen. 

Voor de Raad van Bestuur 

 

De Geest Gino 

Dagelijks bestuur vzw Saigen. 

 

 


