
AVT  ETHISCHE GEDRAGSCODE  

Onderstaande regels gelden voor alle AVT leden : atleten , trainers, bestuursleden en 

sympathisanten die lid zijn.  

1. Er wordt een positieve ingesteldheid verwacht en een bereidheid om zich in te zetten. 

 2. De trainers starten en eindigen de trainingen steeds op het afgesproken uur. Wees op tijd ! 

Bij afwezigheid of vertraging voor een wedstrijd even verwittigen.  

3. Iedereen helpt het nodige materiaal klaarzetten. Voer uit wat de trainer vraagt.  

4. Niemand verlaat de trainingen zonder toestemming. De trainer is immers verantwoordelijk.  

5. Heb respect voor elkaar. Lach elkaar niet uit. Doe niet aan kwaadsprekerij. Wees 

behulpzaam. Wees verdraagzaam onder elkaar. Voor pestgedrag, geweld en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is er een nul tolerantie.  

6. Sportaccommodatie, kleedkamers en het materiaal worden altijd proper en ordelijk 

achtergelaten. Neem geen dingen van een ander, dat is stelen. 

7. Heb ook respect voor de tegenstrevers, de trainers, de bestuursleden en de scheidsrechters. 

Een sportief gebaar doet wonderen. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders en sympathisanten.  

8. AVT -atleten dragen tijdens officiële wedstrijden en wedstrijden georganiseerd door AVT 

kernen  steeds de clubtrui.  

9. Het is aangewezen na elke training of wedstrijd te douchen. Bij sport is hygiëne belangrijk.  

10. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van 

persoonlijke bezittingen. 

 11. Wees een waardig vertegenwoordiger van je club en haar sponsors. Met negatieve 

publiciteit is niemand gebaat.  

12. Sport is genot zonder middelen. Het bestuur is tegen misbruik van drugs, alcohol en 

andere middelen die de gezondheid schaden.  Onze sportterreinen houden we rookvrij. Houd 

er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien.  Vraag dus steeds 

voldoende informatie aan je arts of apotheek.  

13. Anti doping: wie sport moet zich houden aan de afspraken wat betreft het gebruik van 

voedingsstoffen en geneesmiddelen.  Elke sporter kan onderworpen worden aan een 

dopingcontrole. Deze controles gebeuren in Vlaanderen door het Nationaal Anti Doping 

Agentschap (NADO) van de Vlaamse Gemeenschap.  Het wereldantidopingagentschap 

(WADA) publiceert jaarlijks een nieuwe lijst van verboden stoffen en methoden. Controleer 

dus zeker of je huidige medicatie verboden stoffen bevat of niet.  Meer info over ANTI-

DOPING vindt je terug op de website van de Vlaamse Atletiekliga.  



14. Er zullen sancties getroffen worden bij wangedrag, gaande van een opmerking , 

vermindering of intrekking van eventuele in aanmerking komende premies tot uitsluiting  uit 

de club.  

15. Problemen van welke aard dan ook, kunnen steeds besproken worden met de 

vertrouwenspersoon van de plaatselijke kern en of de algemene AVT vertrouwenspersoon. 

 

 

DE VERTROUWENSPERSOON 

1. De maatschappij is zich de laatste jaren van bewust geworden dat gedragingen van 

pestgedrag, geweld, conflictsituaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag grondig 

aangepakt moeten worden.  Klachten moeten ernstig behandeld worden.  Sportclubs 

moeten een gedragscode opstellen en een vertrouwenspersoon aanstellen. 

     De Vlaamse atletiekliga heeft een eigen meldpunt voor ongewenst gedrag en vraagt aan de                 

aangesloten clubs om een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen . 

2. Profiel waaraan de vertrouwenspersoon moet voldoen:  Discreet – Onafhankelijk – 

Gemakkelijk bereikbaar – Geen machtsfiguur – Gerespecteerd – Empathisch – Kent de 

interne afspraken – Kennis over ethische thema’s is een meerwaarde maar hoeft niet, kan 

expertise buitenshuis opzoeken.   

Kan in principe om het even welke functie hebben in de club (maar liefst geen trainer) 

 

3. Taken van de vertrouwenspersoon:  Aanspreekpunt en eerste opvang   -  

Coördinatie van de interne procedure, contact met derden, VAL meldingspunt 

Preventie en ondersteuning: opstellen gedragscode, bekendmaken vertrouwenspersoon, 

acties opzetten of ondersteunen, samenwerken met vertrouwenspersonen van de kernen  

• De vertrouwenspersoon krijgt een opdracht vanuit het bestuur en krijgt het vertrouwen 

om meldingen aan te pakken. 

• De vertrouwenspersoon werkt autonoom en kan ondersteuning krijgen van de 

vertrouwenspersoon van de federatie. 

• De vertrouwenspersoon rapporteert acties mbt. geweld en SGG aan de federatie aan de 

hand van een rapporteringsfiche. 

 



4. Aangifte bij de politie:  Indien verder onderzoek/opvolging aangewezen is.  De club kan 

zich betrokken partij stellen, wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de 

klacht. 

 

5.  VAL tuchtrecht :  AVT onderschrijft de statuten – tuchtreglement van de Vlaamse 

atletiekliga.    De meldpunten van de VAL kan men terugvinden op de website van de 

Vlaamse Atletiekliga:   www.atletiek.be                                                                                                     

 


