Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Wat verstaan we onder 'grensoverschrijdend gedrag’?
Geweld = elk feit waarbij een persoon psychisch of fysiek lastiggevallen, aangevallen, bedreigd of
gestalkt wordt.
Pesten = gedrag met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een
persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, vernederende of kwetsende omgeving
wordt gecreëerd.
Discriminatie = in een vergelijkbare situatie ongelijk, oneerlijk of onrechtmatig behandeld,
achtergesteld of uitgesloten worden op basis van prestatiegerichte factoren, filosofische, religieuze
of politieke overtuiging, herkomst, huidskleur of ras, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd of
beperking.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SSG) = elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
lichamelijk gedrag met een seksuele ondertoon dat tot doel of gevolg heeft, de waardigheid van een
persoon aan te tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende
omgeving te creëren.

Om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken wordt sinds 2018 elke sportclub
aangeraden een Club-API aan te stellen.
Club -API
Wat?
Een Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub (Club-API) is een laagdrempelig
aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen
terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Waarom?
Het is belangrijk dat in onze sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel
heeft incidenten te kunnen melden.
Taken van een Club-API:
Een Club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en
verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten. De Club-API luistert naar de vraag of
het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke
vervolgstappen. Hierbij staat discretie centraal. Het is niet de bedoeling dat de API zich inhoudelijk in
de zaak verdiept of aan waarheidsvinding doet. Verder formuleert de Club-API adviezen over
preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt hij het clubbestuur met het realiseren van deze
initiatieven.

Wie?
Joy Van Daele is onze Club - API. Je kan haar een mailtje sturen op
vdjoy@hotmail.com of bellen op 0493 718 787. Op vrijdag is zij
aanwezig op de club en kan je haar persoonlijk aanspreken.

