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Gedragscode Lokerse Zwemvereniging.  

  

  

Doelstelling van de gedragscode:  

  

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als zwemclub hoog in het 

vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. Met deze gedragscode 

tonen we aan welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, 

sociale en seksuele integriteit van elke sporter dient te worden gerespecteerd. Deze code is geldig 

voor sporters, begeleiders, trainers, afgevaardigden, medewerkers …  

  

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.   

• 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…  

• Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst 

seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze.   
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De gedragsregels  

  

 De sporter en elke medewerker van LZV is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische 

en veilige sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen.   

 De sporter en elke medewerker van LZV heeft respect voor onze accommodatie en het 

aanwezige materiaal. Diefstal van zowel medesporters als clubmateriaal wordt niet getolereerd.  

 De sporter en elke medewerker van LZV 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. 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 en elke medewerker van LZV maakt geen onderscheid naar godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, 

leeftijd, beperking of andere kenmerken.   

              De sporter respecteert de trainers, lesgevers, bestuursleden, jeugdleden en de specifieke 

richtlijnen die ze geven. Ook eventuele andere afspraken die door de begeleiding bij aanvang van een 

activiteit gemaakt worden, worden respectvol opgevolgd. Elke medewerker respecteert op zijn beurt 

de sporter en alle andere medewerkers van LZV.  

 De sporter en elke medewerker van LZV 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, wordt dit onmiddellijk gemeld aan 

het bestuur van LZV.  

 De sporter en elke medewerker van LZV drinkt voor en tijdens de sportieve activiteiten in 

clubverband geen alcohol, gebruikt geen drugs en rookt niet.  

 Om als club uniform naar voor te kunnen treden, vragen we aan onze sporters en 

medewerkers om op wedstrijden, uitstappen en zwemstages, zoveel mogelijk de clubuitrusting op 

een verzorgde manier te dragen.  

 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 gewaarborgd.  

 De sporter en elke medewerker van LZV zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen 

die op dat moment nodig zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de 

sportbeoefening.   

 De sporter en elke medewerker van LZV houdt rekening met wat een (andere) sporter als 

(seksueel) grensoverschrijdend ervaart.  

  Fysieke en verbale agressie worden niet getolereerd.  

  De sporter en elke medewerker van LZV zal zich onthouden van seksueel getinte 

opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 

communicatiemiddel.  
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   De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel 

minderjarige medesporter (< 16 jaar).  

    De sporter en elke medewerker van LZV 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.   

     De sporter en elke medewerker van LZV zal onmiddellijk melding doen van een incident of 

situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur van LZV. De sporter en 

elke medewerker van LZV mag anderen niet ontmoedigen om een melding te doen inzake (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag.   

Indien de gedragsregels niet worden nageleefd, kunnen volgende beslissingen/maatregelen 

genomen worden, na overleg binnen het bestuur van LZV:  

• De sporter en/of ouders van de sporter of de medewerker van LZV ontvangen een 

mondelinge waarschuwing, die ervoor zorgt dat de sporter/ trainer/ medewerker op de hoogte 

gesteld wordt van de overtreding.  

• De sporter en/of ouders van de sporter of de medewerker van LZV ontvangen een 

schriftelijke waarschuwing, die ervoor zorgt dat de sporter/ trainer/ medewerker officieel op de 

hoogte gesteld wordt van de overtreding.  

• Schorsing van een bepaalde club-activiteit op basis van een gesprek met de API, het bestuur 

en de sporter/ trainer/ medewerker.  

• Algemene schorsing op basis van een gesprek met de API, het bestuur en de sporter/ 

begeleider/ medewerker.  

• Uitsluiting op basis van overleg van het bestuur, bij zware of recidiverende overtredingen van 

de gedragsregels.  

  

Bij het aangaan van een engagement / samenwerking of lidmaatschap bij LZV verklaart de sporter, 

trainer of medewerker zich automatisch, en volledig, akkoord met deze gedragscode.   

 

  

 


