Handelingsprotocol Golf Vlaanderen
Gezond & ethisch sporten
Als sportfederatie dragen wij kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair play
hoog in het vaandel. Wij willen mee investeren in ethische normen en waarden om zo aan kwalitatieve
sportbeoefening te doen. Om deze kwaliteit te garanderen beschikken wij over onderstaand protocol.
Dit protocol beschrijft de stappen die worden gevolgd indien wij een melding krijgen van een schending
van waarden en normen betreffende gezond en ethisch sporten of seksueel grensoverschrijdend
gedrag.

Schematische voorstelling
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Procedure
Fase 1: Vermoeden, onthulling, vaststelling
1. Wie ontvangt en behandelt binnen Golf Vlaanderen?
Aanspreekpunt integriteit (API) = Kevin Dhondt & Ymke Vanherp
2. API gaat na is het een vermoeden, vaststelling of onthulling
o

o

o

Vermoeden = Een persoon kan een vermoeden hebben dat zich binnen of buiten de
sportorganisatie een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of
grensoverschrijdend gedrag binnen ethisch en gezond sporten voordoet waarbij een lid
van Golf Vlaanderen of een begeleider/medewerker is betrokken.
Onthulling = Een slachtoffer, een getuige, een andere begeleider of een persoon van
buiten de organisatie kan een situatie van (vermoedelijk) seksueel grensoverschrijdend of
grensoverschrijdend gedrag binnen ethisch en gezond sporten bij een persoon onthullen.
Vaststelling = Een persoon kan een vaststelling doen van seksueel grensoverschrijdend of
grensoverschrijdend gedrag binnen ethisch en gezond sporten, door getuige te zijn van het
misbruik of door een situatie aan te treffen.

3. API brengt feiten in kaart
o
o
o
o
o

Wat zijn de gemelde feiten
Wie zijn de betrokkenen?
Wat zijn de bronnen
Waar is het gebeurd en wanneer
Is er nood aan extra informatie (gesprek met betrokkenen)?

Fase 2: Inschatten van ernst & advies inwinnen
In deze fase probeer je tot een inschatting te komen van de ernst van de feiten. Divers intern of extern
overleg kan hierbij helpen indien nodig. Tijdens deze fase beslissen beide API’s de volgende stappen
o.b.v. het schema (acuut, niet acuut, extern, intern of melding politie/VST).
A. Intern overleg
Bij intern overleg wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de feiten + advies gegeven. Het
intern overleg bestaat uit 2 stappen.
1. Collegiaal overleg
De case wordt besproken door de twee api’s.
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2. Overleg ethisch advies orgaan
A. Indien er een melding wordt gedaan betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag
De informatie wordt gedeeld met die personen (zoals bv. API, directie, club api die belast is met
de opvolging van deze dossiers) die de informatie nodig hebben in het kader van een goede
opvolging. Hierbij wordt vertrouwelijkheid en discretieplicht gerespecteerd. De informatie blijft
m.a.w. beperkt tot de kring van ambtsgenoten waarmee de federatie API informatie heeft
uitgewisseld.
B. Indien er een melding wordt gedaan betreffende grensoverschrijdend gedrag binnen ethisch en
verantwoord sporten (voorbeeld: valsspelen, geweld, sportieve geschillen,…)
Dit zal na beslissing van het collegiaal overleg indien nodig behandeld worden door de sport- en/of
topsportcommissie

C. Extern advies
Api’s vragen advies bij externe hulpverlening (1712, CAW, ICES,..) om de inschatting/advies op te
maken.

Fase 3: Interne afhandeling of externe melding
In functie van de beoordeling van de ernst van de situatie en rekening houdend met het intern en
extern advies, kan in een derde fase de raad van bestuur beslissen dat een vermoeden, onthulling of
vaststelling:
- intern verder wordt afgehandeld en/of;
- tuchtreglement via VST op te starten en/of;
- alsnog gemeld wordt binnen de hulpverlening en/of;
- alsnog gemeld wordt bij politie/justitie/VST
API heeft de bevoegdheid van bestuur om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Vlaams
Sporttribunaal na overleg met (deel van) ethisch adviesorgaan. Het bestuur wordt geanonimiseerd op
de hoogte gebracht van deze klacht na melding bij VST.
A. Interne afhandeling
o

Op individueel niveau van de betrokkenen
- Beslissen welke maatregelen zullen worden getroffen ten aanzien van de dader.
- Beslissen welke maatregelen zullen worden getroffen ten aanzien het slachtoffer.

Zie ordemaatregel in tuchtreglement.
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o

Op relationeel vlak
- Wanneer zowel dader als slachtoffer dit wensen, kunnen herstelgerichte acties
ondernomen worden. Hiervoor doet de sportorganisatie best een beroep op
gespecialiseerde voorzieningen voor herstelbemiddeling. Zie daarvoor het instrument
“wegwijzer”.

o

Op het niveau van je organisatie
- Beslissen hoe en welke informatie zal worden gedeeld met de andere begeleiders,
sporters en indien van toepassing ouders. Correct intern communiceren draagt bij tot
een sfeer van openheid en toont dat de zaak ernstig genomen wordt.
- Mogelijk zijn andere sporters en begeleiders erg verward of angstig en hebben ook zij
nood aan ondersteuning.
- Ook binnen de organisatie kan er veel verwarring, spanning of verdeeldheid ontstaan
dat dient opgevolgd te worden.

Verder communiceren met de betrokkenen om hen op de hoogte te brengen van de situatie, steun te
verlenen, de verdere acties uit te leggen, en te informeren over hun rechten en mogelijkheden.
B. Tuchtreglement
In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend Gedrag geldt de expliciete bevoegdheid van het
VST) zowel in eerste aanleg (tuchtkamer Grensoverschrijdend Gedrag) als in hoger beroep (tuchtkamer
Grensoverschrijdend Gedrag hoger beroep).
Een tuchtprocedure inzake Grensoverschrijdend Gedrag kan aanhangig gemaakt worden door:
▪ GOLF VLAANDEREN indien het van mening is dat er een overtreding begaan werd zoals bedoeld
in het tuchtreglement;
▪ eenieder die van mening is dat er ten opzichte van hem/haar een overtreding begaan werd
zoals bedoeld in onderhavig tuchtreglement;
▪ iedere belanghebbende “derde” (ouder, trainer, jurylid, supporter, toeschouwer, …) die van
mening is dat een overtreding begaan werd zoals bedoeld in het tuchtreglement.

C. Melding bij de hulpverlening
Zie wegwijzer
D. Melding bij politie en justitie
Een geval van seksueel misbruik of ernstig grensoverschrijdend gedrag betreffende ethisch en gezond
sporten kan worden aangegeven bij de politie of rechtstreeks bij het Parket. Het is belangrijk zich goed
te informeren over de mogelijkheden, het verloop en de gevolgen van een gerechtelijke procedure.
Gaat het slachtoffer bijvoorbeeld akkoord met een melding bij politie of justitie?
Ook na een melding bij politie of justitie is een interne opvolging van de situatie nodig. Wellicht moet
ook hulpverlening ingeschakeld worden, moet er verder gecommuniceerd worden met de
betrokkenen, de andere jonge sporters en begeleiders, de familie.
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Fase 4: Nazorg en Evaluatie
Na afloop van de zaak wordt een evaluatie gemaakt van de procedure die gevolgd werd.
Enkele mogelijke beschouwingen zijn: welke stappen werden gevolgd in de aanpak van het gebeuren,
hadden bepaalde stappen beter kunnen worden ondernomen, hoe wordt de actuele situatie
geëvalueerd, wat kan worden geleerd van het incident dat zich heeft voorgedaan, moet de gebruikte
procedure worden aangepast, kunnen we deze situatie in de toekomst voorkomen?
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Wegwijzer
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Hoe doe je een melding

Wie
Een lid of niet lid van GV kan een melding doen over een lid van GV of persoon die valt binnen de
bevoegdheid van GV
Hoe
Melden kan via telefonisch contact of per e-mail (zie contactgegevens) dit met verplichte melding
van persoonsgegevens. Wij garanderen discretieplicht en geven dus geen gegevens vrij aan andere
dan diegene die gerechtigd zijn er kennis van te nemen.
Contactpersonen
▪ Ymke Vanherp = Seksueel grensoverschrijdend gedrag
E-mailadres = y.vanherp@golfvlaanderen.be

▪ Kevin Dhondt = Grensoverschrijdend gedrag betreffende ethisch en gezond sporten
E-mailadres = k.dhondt@golfvlaanderen.be

Telefoonnummer = 0477182702
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