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Wie zijn we
Wat doen we

Missie/visie/waarden
MISSIE - wat doen we?
De Vlaamse Zwemfederatie promoot in Vlaanderen en Brussel de zwemsporten als één van de gezondste en langst
beoefenbare sporten die bestaan.
Ze houdt zich bezig met de omkadering en ontzorging van alle clubs en zwemmers die (leren) zwemmen,
waterpolo spelen, open water zwemmen, artistiek zwemmen, schoonspringen en aquafitness beoefenen op alle
niveaus: recreatief, competitief en topsport, individueel, in team- en clubverband.

VISIE - wie willen we zijn?
De zwemfed wil behoren tot de top 5 van grootste sportfederaties.
Zij draagt het plezier en de troeven van de zwemsporten uit door te focussen op het mentale en fysieke welzijn en
de levensnoodzakelijkheid van het zwemmen voor iedereen, ongeacht leeftijd, gender en maatschappelijk-sociale
context. Daarbij is meer en betaalbaar zwemwater nodig. De zwemfed streeft er eveneens naar om een vaste
medailleleverancier te zijn door middel van een wetenschappelijk onderbouwd, gedragen en innovatief
topsportprogramma en omkaderd door een gepassioneerd team.

Waarden
•

Warm welkom: we staan met open armen klaar voor iedereen: op kantoor, in de clubs, in de
zwemscholen en overal waar we aanwezig zijn.

•

Verbinding: we werken samen met alle sporten, alle clubs en alle individuen die dat willen.

•

Veiligheid: we houden het altijd en overal veilig, bij ons ben je beschermd en leer je overleven.

•

Uitmuntendheid: we willen excelleren, streven naar de grootste efficiëntie, we hechten veel belang aan
(bij)scholing en verwerken nieuwe inzichten in onze aanpak.

•

Passie: we houden van wat we doen en stralen dat ook uit.

•

Ambitie: we willen vooruit, zijn ambitieus en on-Vlaams zeker van het belang en de toekomst van de
sporten die we vertegenwoordigen.

•

Fun: we beleven plezier aan onze sport.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaamse sportcomités
Taakomschrijving
Voor de disciplines wedstrijdzwemmen, master zwemmens, open water, zwemmen, waterpolo en artistiek
zwemmen worden afzonderlijke comités opgericht. Voor schoonspringen is dat niet het geval (zie aparte
toelichting verder in de Algemene Richtlijnen).
Elk Vlaams sportcomité kijkt naar, denkt over en is bevoegd voor volgende aspecten binnen de (wedstrijd)sport
van zijn of haar discipline(s):





Sportreglementen;
Opleiding van juryleden en organisatie van jurering op de wedstrijden;
Invulling van wedstrijdorganisaties;
Kiezen van afgevaardigden die het comité in andere organen van de zwemfed of de KBZB
vertegenwoordigen.

Algemene werking














Er wordt gestreefd naar min. 6 en max. 8 leden binnen elk Vlaams sportcomité (dit is incl. aangesteld lid
dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed).
Bij het uitvoeren van de taken die behoren tot de bevoegdheden van het desbetreffende Vlaams
sportcomité wordt er steeds rekening gehouden met de zwemfed-visie en het beleidsplan, goedgekeurd
door het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
Alle Vlaamse sportcomités hanteren zowel bij de interne als externe communicatie de huisstijl van de
zwemfed. Alle externe communicatie-uitingen worden vooraf voorgelegd aan de huisstijlbewaker van de
zwemfed.
De Vlaamse sportcomités kunnen geldig vergaderen van zodra een meerderheid van de leden aanwezig is.
De verkozen leden van de Vlaamse sportcomités duiden zelf een voorzitter aan.
De beslissingen binnen elk Vlaams sportcomité worden bij voorkeur bij consensus genomen. Als dit niet
mogelijk is, wordt er gestemd en is een gewone meerderheid voldoende.
Bij ex-aequo is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In elk sportcomité zetelt een professioneel medewerker (personeelslid) van de zwemfed die tevens
dienstdoet als secretaris. Deze medewerker heeft geen stemrecht. Hij/zij stelt de agenda en de notulen
van de vergadering op en zorgt ervoor dat het Bestuursorgaan de notulen maandelijks ter kennisgeving
krijgt. Hij/zij ziet erop toe dat de notulen na kennisname door het Bestuursorgaan op de website van de
zwemfed gepubliceerd worden.
De functies opgenomen door de leden van het Vlaams sportcomité zijn onbezoldigd.
Onkosten zullen (na voorafgaande goedkeuring door de Directie) vergoed worden.
Elk Vlaams sportcomité doet jaarlijks een zelfevaluatie. Deze wordt voorgelegd aan het Bestuursorgaan.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Algemeen profiel
De leden van de Vlaamse sportcomités:
•
•
•
•
•

•

Nemen een neutrale houding aan en laten het algemeen belang primeren op dat van hun club/regio;
Geven blijk van een persoonlijk engagement;
Zijn minimum 18 jaar oud en één jaar lid van de zwemfed;
Hebben een uitgebreide ervaring in de sportdiscipline (we streven naar een minimum van de helft van de
leden die de sport in competitievorm zelf actief beoefenen of beoefend hebben);
Zijn bereid om met open vizier mee te denken en te werken aan de groei en ontwikkeling van de
discipline binnen het zwemfed-kader en hebben daarbij het algemeen belang van de sport voor ogen,
niet dat van hun eigen club:
Voldoet te allen tijde aan de waarden van de zwemfed (warm welkom, verbinding, uitmuntendheid,
passie, ambitie, veiligheid en fun) en geeft blijk van discretie en loyauteit t.o.v. de federatie.

Aanwezigheid van leden op de vergaderingen
De leden van de Vlaamse sportcomités streven naar een maximale aanwezigheid.
Indien een lid twee opeenvolgende keren afwezig is zonder voorafgaande verontschuldiging, kan worden
overgegaan tot een gedwongen ontslag.
Na drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verontschuldigingen, volgt er een automatische
uitsluiting en wordt dit ook gemeld op de volgende Algemene Vergadering.
De Vlaamse sportcomités vergaderen minimum 4x/jaar.

Verkiezing/aanduiding leden (vrijwilligers)
Vrijwilligers
Bij het samenstellen van de Vlaamse sportcomités wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling qua
gender, regio en leeftijd.

De leden van de Vlaamse sportcomités (uitgezonderd de 5 leden van het VSCW die regioverantwoordelijke zijn)
worden bij gewone meerderheid van de stemmen door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van
4 jaar, maximaal voor 3 mandaatperiodes. Dit betekent dat hun mandaat binnen het comité maximaal 12 jaren
kan duren.
Om de 2 jaar kan de Algemene Vergadering van de zwemfed maximaal de helft van de leden verkiezen en/of
herverkiezen. Hierdoor blijft de continuïteit van de werking verzekerd.
Indien er tussentijds iemand uit de werking stapt, kan een vervanger gecoöpteerd worden. Deze coöptant doet de
resterende periode van het betreffende mandaat uit, maar dient zich na afloop van deze periode verkiesbaar te
stellen om te blijven zetelen.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden voor de functies in de Vlaamse sportcomités kunnen zich kandidaat stellen door het formulier
van kandidaatstelling in te vullen.
Dit formulier moet ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de club waar dit lid bij is
aangesloten.
De kandidaat bezorgt zijn/haar kandidatuur vervolgens aan de zwemfed, voor de gestelde einddatum, vergezeld
van een motivering van het kandidaat-lid.
De kandidaturen zullen minstens twee weken vóór de A.V. bekend gemaakt worden voor stemming/goedkeuring
tijdens de A.V.

Contact met clubs
De sportcomités zullen op regelmatige basis de clubs informeren op volgende manieren:




Na kennisgeving aan het Bestuursorgaan wordt een beknopt verslag van de vergaderingen (min. 3 à 4 per
jaar) online geplaatst. Hierin worden besproken punten opgenomen, alsook het tijdstip van de volgende
vergadering, zodat extra agendapunten door iedereen kunnen toegevoegd worden.
Jaarlijks zal er gerapporteerd worden over de werking op de Algemene Vergadering.

Werkgroepen
Indien nodig of wenselijk, kunnen er door het sportcomité aparte ad-hoc werkgroepen opgericht worden. Deze
werkgroepen werken rond een specifieke taak of opdracht binnen een vooraf vastgelegde bepaalde tijdsperiode.
Bij het aanduiden van de deelnemers aan deze werkgroepen ziet het Vlaamse sportcomité, behalve op de
deskundigheid, toe op diversiteit m.b.t. gender, leeftijd, afkomst en regio. Er wordt voldoende tijd genomen om
kandidaten te werven (minimaal 1 maand tussen oproep en aanduiding). De werkgroep brengt schriftelijk verslag
uit van haar werkzaamheden en koppelt regelmatig terug naar het sportcomité. Op deze manier willen we ervoor
zorgen dat mensen een korter engagement kunnen opnemen en/of specifieke profielen aantrekken die een
meerwaarde zijn in het realiseren van de opdracht.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaamse sportcomités: specifiek
Voor een specifiek overzicht/invulling van elke Vlaams sportcomité verwijzen we naar de documenten van de
verschillende Vlaamse sportcomités:






Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen;
Vlaams sportcomité masterzwemmen;
Vlaams sportcomité open water zwemmen;
Vlaams sportcomité artistiek zwemmen;
Vlaams sportcomité waterpolo.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen (VSW)
Doelstelling VSCW
Het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen is, samen met de zwemfed, verantwoordelijk voor het opmaken van
een vooraf bepaald, reglementair correct kader waarin er wedstrijden kunnen plaatsvinden.

Taakomschrijving
Bevoegdheden:
1. Toepassen van de FINA reglementen indien vereist of gewenst.
2. Opstellen en aanpassen van de zwemfed sportreglementen;
3. Opleiden van juryleden. De opleiding TAK zal gebeuren i.s.m. de regionale opleidingsverantwoordelijken;
4. Organiseren van jurybijscholingen;
5. Ondersteunen van de organisatie van wedstrijden:
a. Wedstrijdleiding van de supraregionale wedstrijden;
b. Nakijken van de wedstrijdprogramma’s en -reglementen en goedkeuring verlenen aan de door
de clubs ingediende voorprogramma’s met aanduiding kamprechter en het nazicht van de
wedstrijdverslagen;
6. Homologeren Vlaamse zwembaden;
7. Homologeren Vlaamse records;
8. De integratie verzekeren van het G-zwemmen op reglementair vlak
9. Klachten behandelen die binnen de bevoegdheid van het VSW vallen (klachten i.v.m tuchtrecht en
grensoverschrijdend gedrag worden elders behandeld);
10. Overleggen met de Nationale Sportcel en de Nationale Sportcommissie Zwemmen;
11. Adviseren in het kader van het beleidsplan en in de optimalisatie van het wedstrijdaanbod.

Samenstelling
Het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen bestaat uit:




Vijf verkozen leden die fungeren als regio-verantwoordelijke leden, deze leden worden verkozen in hun
regio (zie ook het document regioraad);
Twee leden die voorgedragen worden door het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen en door de AV
moeten worden aanvaard als verantwoordelijken voor de juryopleidingen en sportreglementen;
Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed.

Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen en ondersteunt de
realisatie van de verschillende taken.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Voor verdere informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen
sportcomités”.
Specifiek voor het Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen is wel:


Dat de vrijwilligers erkend zijn als kamprechter niveau provinciaal (KP);

De verkozen leden duiden zelf een voorzitter aan.
Hij/zij heeft de volgende specifieke taken:




is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen;
zetelt in de Nationale Sportcommissie Zwemmen;
wordt afgevaardigd naar de Nationale Sportcel Zwemmen.

De verkozen leden duiden zelf ook hun afgevaardigden aan die, samen met de
voorzitter, zetelen in:



Nationale Sportcommissie Zwemmen (twee leden);
Nationale Sportcel Zwemmen (één lid).

Verkiezing/aanduiding
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSW verwijzen we naar het
document “Algemene richtlijnen sportcomités”.
Indien er in een bepaalde regio geen geschikte afgevaardigde beschikbaar is zal het VSW een persoon aanduiden
die voor de komende periode deze regio zal vertegenwoordigen. Deze aanduiding zal bekrachtigd worden door
het BO en zal dan de regio vertegenwoordigen tot er opnieuw een geschikte kandidaat is in deze regio (uiteraard
ook volgend de bepaalde duur van het mandaat).
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaams sportcomité masterzwemmen
Doelstelling Vlaams sportcomité masterzwemmen (VCM)
Het Vlaams sportcomité masterzwemmen organiseert i.s.m. de zwemfed, FFBN en KBZB het wedstrijdcircuit voor
Masters en dit in een vooraf bepaald, reglementair correct, kader. Daarnaast adviseert het comité
masterzwemmen ook de zwemfed i.v.m. de promotie van het masterzwemmen.

Taakomschrijving
De organisatie van het wedstrijdcircuit in Vlaanderen (en België, i.s.m. met de KBZB en de FFBN):







Het beheren van de wedstrijdkalender;
De (afstemming van) wedstrijdprogramma’s (op elkaar);
Zorgen voor de logistiek;
Het toezien op en ondersteunen van de organisatie van Regionale en Vlaamse Kampioenschappen;
Jaarlijks huldigen van de winnaars van het criterium;
Onderhouden van contacten met KBZB, FFBN en Nederlandse Masterzwemmers en het eventueel
organiseren van gemeenschappelijke initiatieven.

Promotie van het Masterzwemmen in al zijn facetten:





Evenementen en locaties waar trainingen en wedstrijden (kunnen) plaatsvinden onder de aandacht
brengen;
Promotie van alle onderdelen van het Masterzwemmen;
Aangeven van interessante sprekers voor een Zwemfed bijscholingen;
Signaleren van interessante innovaties;

Meewerken aan de professionalisering van het Masterzwemmen in Vlaanderen (en België):




Verbeteren van de administratie (documenten, …), communicatie en werking;
Formuleren van voorstellen en ideeën;
Evalueren van bestaande activiteiten en formuleren van voorstellen tot bijsturing.

Het reglementair kader van de masterwedstrijden wordt niet binnen dit comité bepaald, maar door het Vlaams
sportcomité wedstrijdzwemmen. Het is uiteraard mogelijk om punten te agenderen bij dit laatste. Indien dit
voorvalt, zal het punt geagendeerd worden door de vaste vertegenwoordiger van de zwemfed. Het Vlaams
sportcomité masterzwemmen kan ook vragen om zelf uitgenodigd te worden teneinde toelichting te geven.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Samenstelling
Het Vlaams sportcomité masterzwemmen bestaat uit twee types van leden:



Verkozen leden die fungeren als vertegenwoordiger van de clubs;
Aangesteld(e) lid/leden (professioneel medewerker bij de zwemfed).

Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité masterzwemmen en ondersteunt de realisatie
van de verschillende taken.
Voor verdere informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen
sportcomités”.

Verkiezing/aanduiding
(Kandidaat) verkozen leden
Geïnteresseerden voor de functie ‘verkozen lid’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier van
kandidatuurstelling in te vullen.
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSM verwijzen we naar het
document “Algemene richtlijnen sportcomités”.
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaams sportcomité open water zwemmen (VSO)
Doelstelling Vlaams sportcomité open water zwemmen
Het Vlaams sportcomité open water organiseert i.s.m. de zwemfed, FFBN en KBZB het open water criterium en dit
in een vooraf bepaald, reglementair correct, kader.

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1. Organisatie van het wedstrijdcriterium in België en dit i.s.m. met de KBZB en de FFBN:
a. Opmaak van de wedstrijdkalender;
b. Opmaak van de open water brochure;
c. Opmaak van het klassement;
d. Zorgen voor de logistiek (badmutsen...);
e. Assistentie bij wedstrijdorganisaties;
f. Jaarlijks huldigen van de winnaars van het criterium;
g. Innovatie;
h. Jaarlijks min. 1x overleg met elke regiocomité
2. Opleidingen/bijscholingen officials:
a. Reglementen en jaarlijkse update;
b. Organiseren van officialopleidingen;
c. Jaarlijks organiseren van min. 1 officialbijscholing.
Adviserend:
1. Promotie van het open water in al zijn facetten:
a. Wijzen op geschikte locaties voor open water;
b. Promotie van alle onderdelen van het open water;
c. Aangeven van interessante sprekers voor een zwemfed bijscholingen;
d. Signaleren van interessante innovaties;
2. Ondersteunen en faciliteren van recreatieve events:
a. Opmaak kalender recrea-events;
b. Promotie recrea-events van partners;
c. Signaleren en informatie vergaren mbt,nieuwe initatieven in binnen- en buitenland op recreatief
vlak;
d. Ondersteunen recrea-events (d.m.v. goodpractices/draaiboeken...).
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Samenstelling
Het Vlaams sportcomité open water bestaat uit:
 Verkozen leden die fungeren als vertegenwoordiger van de clubs;
 Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed.
Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité open water en ondersteunt de realisatie van de
verschillende taken.
Voor verder informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen
sportcomités”.
Specifiek voor het Vlaams sportcomité open water is wel:


Minimum twee van de leden de functie KO moeten hebben.

Verkiezing/aanduiding
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSO verwijzen we naar het document
“Algemene richtlijnen sportcomités”
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Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaams sportcomité artistiek zwemmen (VSAZ)
Doelstelling Vlaams sportcomité artistiek zwemmen
Het Vlaams sportcomité artistiek zwemmen organiseert i.s.m. de zwemfed alle Vlaamse Kampioenschappen,
recreatieve events en de selectiewerking artistiek zwemmen

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1. Organisatie van wedstrijden in Vlaanderen en België i.s.m. met de FFBN en de KBZB:
a. Opmaak van de wedstrijdkalender;
b. Invoeren en Verwerken van de gegevens van alle Vlaamse wedstrijden & publiceren van de
resultaten;
c. Assistentie bij alle Vlaamse wedstrijdorganisaties.
2. Opvolgen van recrea werking:
a. Opmaken van recrea brevetten;
b. Plannen van recrea meetings.
3. Opleidingen/bijscholingen/evaluaties officials:
a. Organiseren van officialopleidingen;
b. 4-Jaarlijks organiseren van officialbijscholing;
c. Jaarlijkse jury-evaluaties (kwantitatief en kwalitatief).
4. Opvolging van reglementen en toepassen/invoeren in Vlaamse reglementering:
a. Up to date houden van de reglementering;
b. Aanspreekpunt zijn voor clubs ivm reglementen.
5. Aanpassen van de Brevetten :
a. Opvolgen van de evolutie van sporters;
b. Up to date houden van de brevetten.
Adviserend:
1. Promotie van artistiek zwemmen in alle facetten, zowel irl als virtueel:
a. Promotie van alle onderdelen van artistiek zwemmen, zowel competitief als recreatief;
b. Aangeven van interessante sprekers voor zwemfed bijscholingen;
c. Signaleren van interessante innovaties.

Samenstelling
Het Vlaams comité artistiek zwemmen bestaat uit:
 Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs;
 Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed;
Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité artistiek zwemmen en ondersteunt de realisatie
van de verschillende taken.
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Voor verder informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen
sportcomités”.

Verkiezing/aanduiding
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSAZ verwijzen we naar het
document “Algemene richtlijnen sportcomités”.

15
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Bevoegdheden en samenstelling comités

Vlaams sportcomité waterpolo (VSWP)
Doelstelling Vlaams sportcomité waterpolo
Het Vlaams sportcomité waterpolo organiseert i.s.m. de zwemfed en de KBZB Sportcommissie Waterpolo het
integraal en globaal waterpolobeleid.
De zwemfed wordt in de KBZB Sportcommissie Waterpolo vertegenwoordigd door 2 leden van het VSWP.

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1. Recreatief aanbod (Waterpolo = FUN)
a. U7 Start-2-Polo
b. U9 Paco
c. U11 4x4
d. U15 Scholieren
e. U23 Studenten
f. +23 Masters
g. Beachwaterpolo
2. Selectiewerking i.s.m. KBZB Sportcommissie
a. Talentidentificatie en -ontwikkeling van U11 tem Seniors
b. Heren en Dames
c. Opmaak selectiecriteria
d. Opmaak programma
e. Organisatie Waterpolo Academy
3. Waterpolocompetitie i.s.m. KBZB Sportcommissie
a. Opmaak van de richtlijnen Nationale kampioenschappen & Beker
b. Opmaak van de wedstrijdkalender
c. Beslissingen rond forfaits
Adviserend
 Opleidingen & Bijscholingen (cfr. bevoegdheid DSKO Directeur Sportkaderopleidingen)
 Promotie van alle onderdelen van waterpolo
 Clubondersteuning vanuit de specifieke noden van waterpoloclubs
 Aangeven van interessante sprekers voor een Zwemfed bijscholingen
 Signaleren van interessante innovaties
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Samenstelling
Het Vlaams Sportcomité waterpolo bestaat uit:
 Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs;
 Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed;
Elk lid draagt bij tot de goede werking van het Vlaams sportcomité waterpolo en ondersteuntde realisatie
van de verschillende taken.
Profiel verkozen leden (vrijwilligers)

•
•
•
•
•
•

Min. 18 jaar;
Min. 1 jaar lid van de zwemfed;
Een hart voor waterpolo hebben;
Geen lid van de sporttechnische omkadering van de selectie ploegen zowel jeugdals senior;
Geen lid van de KBZB Scheidsrechtercommissie;
Geen lid van de KBZB Tuchtcommissie.

Er wordt gestreefd naar minstens 4 leden en maximum 6 leden.
De verkozen leden duiden zelf een voorzitter aan.

•

Deze persoon is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen

Voor verder informatie over de samenstelling verwijzen we naar het document “Algemene richtlijnen
sportcomités”.
Verkiezing/aanduiding
Voor verdere informatie over de verkiezing/aanduiding van de leden van het VSWP verwijzen we naar
het document “Algemen richtlijnen sportcomités”.
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Topsportcommissie zwemmen
Samenstelling





Technisch directeur = voorzitter
Headcoach zwemfed
Headcoach jeugd zwemfed
Vertegenwoordiger van de atleten



1 lid van het bestuursorgaan (voorzitter zwemfed)
Vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen, topsport
Vertegenwoordiger van de topsportcel van het BOIC
Verantwoordelijke sporttechnisch beleid zwemfed





De nationale headcoach zal ook altijd een uitnodiging ontvangen voor elke vergadering.
Indien nodig kan ook de volgende persoon uitgenodigd worden


Vertegenwoordiging medische commissie

Algemene taakomschrijving





Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijks beleidsplan t.a.v. het bestuursorgaan
Opstellen, voorstellen en verdedigen van het jaarlijks actieplan t.a.v. het bestuursorgaan
Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleids- en actieplan
Voorbereiden van selectieprocedures en bespreking selecties welke worden voorgedragen bij de
Koninklijke Belgische Zwembond
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Vlaams multidisciplinair comité zwemsporten (VMDCZ)
Doelstelling VMDCZ
Het Vlaams multidisciplinair comité zwemsporten is een overlegplatform waarin vertegenwoordigers van de
verschillende zwemsporten elkaar en de beleidsvoerders van de zwemfed ontmoeten en samen zorgen voor
harmonie tussen alle disciplines.

Taakomschrijving
Dit comité is raadgevend en is een platform waarbinnen vertegenwoordigers van alle disciplines informatie en best
practices uitwisselen en in overleg treden met de operationele leiding van de zwemfed en met elkaar. In principe
kunnen alle onderwerpen die relevant zijn voor meer dan 5 leden hier geagendeerd worden.
Dit comité komt één keer per semester samen op uitnodiging van de Vlaamse Zwemfederatie. Een extra zitting kan
aangevraagd worden op vraag van minstens 3 leden die zetelen in het comité.

Samenstelling
Het VMDCZ bestaat uit:
 Twee vertegenwoordigers die afgevaardigd worden door het VCWZ, alsook 2 vertegenwoordigers vanuit
de comités waterpolo en artistiek zwemmen, aangevuld met één vertegenwoordiger uit het VCOW en uit
de werkgroep schoonspringen. Al deze leden zijn vrijwilligers.
 De leden die deel uitmaken van het Directiecomité van de Vlaamse Zwemfederatie.
 De teamleaders clubondersteuning/ sporttechnische ondersteuning en opleiding/innovatie van de
zwemfed, of iemand die door hen wordt afgevaardigd. Eén van hen is ook secretaris van deze
vergadering.

Verkiezing/aanduiding
De vrijwillige leden worden aangeduid binnen de comités of werkgroep waar zij actief zijn en door hen
afgevaardigd.
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Opleidingscomité zwemmen
Bevoegdheden
Het Opleidingscomité zwemmen heeft volgende hoofdtaken en bevoegdheden;




Het verlenen van advies inzake het opleidings- en bijscholingsbeleid van lesgevers/trainers zwemsporten
in Vlaanderen met het oog op een kwaliteitsvol, aantrekkelijk en innovatief aanbod, dat aan de
gedetecteerde behoeften voldoet.
Het bewaken van de brede gedragenheid en transparantie van het gevoerde opleidings- en
bijscholingsbeleid.

Frequentie vergaderingen
Het Opleidingscomité zwemmen komt minimaal drie keer per jaar samen, idealiter in het voorjaar, kort voor of na

de zomer en het najaar. Bijkomende ad hoc vergaderingen worden ingepland indien opportuun.
Gebruikelijke agenda van het Opleidingscomité zwemmen (niet-limitatief):








Kwantiteit en kwaliteit van de VTS-opleidingen
Voorbereiding VTS Denkcel Zwemmen (opleidingsplan)
Kwantiteit en kwaliteit van de zwemfed bijscholingen en vormingen op maat
Zwemfed Swim Conference en Swim Conference Webinar Week
Voorbereiding gerelateerde inhoud zwemfed jaarverslagen
Docentenbeleid
...

Samenstelling
De adviesraad bestaat uit 2 types leden. Het minimumaantal leden bedraagt 4 waarbij, in geval van een onbesliste
stemming, de stem van de voorzitter doorslaggevend is.
1.
2.

2 tot maximaal 3 zwemfed personeelsleden: de DSKO zwemmen (voorzitter) + een vertegenwoordiger
recreatieve sportbeoefening en/of een vertegenwoordiger competitieve sportbeoefening.
2 tot maximaal 4 externe leden/experts:
a. Profiel:
i. Geëngageerd vrijwilliger
ii. Aantoonbare relevante expertise en/of ervaring
iii. Betrouwbaar, loyaal en constructief-kritisch
iv. Clubneutrale houding
v. Minimum 18 jaar
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b.
c.

vi. Lid van zwemfed
Mandaat: 4 jaar, maximaal 2 keer verlengbaar
Vergoeding van onkosten: verplaatsingsonkosten worden terugbetaald door de zwemfed mits
correct indienen van de onkostennota. Andere onkosten kunnen enkel aanvaard worden mits
voorafgaandelijk akkoord door de zwemfed.

Opm.: externe vertegenwoordigers van de andere disciplines (niet-zwemmen) worden periodiek uitgenodigd
volgens noodwendigheid en zijn geen vaste leden van het Opleidingscomité zwemmen.
Selectie en samenstelling:



De zwemfed personeelsleden worden aangeduid/gemandateerd door het Directiecomité.
De externe leden worden door het Directiecomité geselecteerd op competitieve basis (i.e. mate van
matching met het gezochte profiel).

Er wordt daarnaast gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van de doelgroep (lesgevers/trainers)
met, in de mate van het mogelijke, aandacht voor een evenwichtige generatie- en gendermix.

Profielen






DSKO als professionele medewerker van de zwemfed
o Planning en praktische organisatie vergadering
o Opmaak agenda
o Moderator/voorzitter vergadering
o Eindverantwoordelijke voor het behalen van de beleidsdoelstellingen inzake opleiding en
bijscholing
Vertegenwoordiger recreatieve sportbeoefening en/of een vertegenwoordiger competitieve
sportbeoefening
o Geeft inhoudelijke feedback op basis van de eigen expertise
o Informeert en/of hanteert open communicatie zowel binnen als buiten de eigen expertise naar
noden, wensen, prioriteiten, nieuwe tendensen, etc.
Extern lid/expert
o Kritisch klankbord: geef feedback op het voorgestelde beleid en doet suggesties ter verbetering
o Bewaakt transparantie en brede gedragenheid in de zwemsportgemeenschap door clubneutrale
adviezen/feedback te geven
o Informeert en/of hanteert open communicatie bij zowel clubs als wetenschappelijke bronnen
naar mogelijke noden, wensen, prioriteiten, nieuwe tendensen, etc.
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Ethisch comité
Samenstelling


Marybel Vanbutsele: federatie-API



Raf Lambrecht: sportpsycholoog



Bert Van Poucke: sportpsycholoog



Emmeline Marreyt:juriste



Tom Vangeneugden: ex-atleet

Tuchtcommissie
In oprichting

Gezond sporten team
Doelstelling
Het gezond sporten team is samengesteld uit personen die structureel meedenken over het gezond sportenbeleid. Op deze manier wordt dat beleid verankerd en kan er op regelmatige basis worden gewerkt rond
(para)medische thema’s en kan de federatie inspelen op actuele (para)medische vragen.

Taakomschrijving
Het gezond sporten-team komt minstens 2x/jaar samen en geeft advies over volgende thema’s








Letstelpreventie
Medische geschiktheid
Leeftijdsgrenzen
Analyse medische structuren
Ethische code
Dopingcode
...
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Samenstelling


Dr. Sam Moustie: UZA S.P.O.R.T.S



Lode Grossen: Technisch Directeur Topsport zwemmen



Annelies Basslé: manueel therapeute zwemfed



Inge Leeten: sporttechnisch coördinator breedtesport zwemfed



David De Wandel: Sportmedische expert zwemfed



Gretl Vandamme: GES - verantwoordelijke zwemfed



Lid vanuit het bestuursorgaan van de zwemfed
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Regioraad (RR)
Doelstelling Regioraad
Met de Regioraad wil de zwemfed een grotere uniformiteit creëren en nastreven in de initiatieven en activiteiten
die in iedere regio afzonderlijk georganiseerd worden.
Hiervoor zal er vanaf juli 2021 een overkoepelende Regioraad opgericht worden.

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1. De Regioraad stimuleert de uniformisering tussen de verschillende regio’s van:
a. Het sportief aanbod:
i. In elke regio is er een geüniformiseerd aanbod van zwemwedstrijden en dit voor de
verschillende doelgroepen (conform het sportmodel).
ii. Evaluatie en bijsturing van het verloop van deze wedstrijden.
b. De manier waarop officials en medewerkers gehuldigd worden.
c. De externe communicatie (bv. de website/nieuwsbrief...).
2. Ze zorgt ervoor dat ervaringen binnen en tussen de verschillende regio’s structureel gedeeld worden:
a. Best practices
b. Het ondersteunen van clubs ivm de wedstrijdorganisatie(s);
c. Verbinding met de clubs.
De regioraad vergadert minimum 4 keer per jaar.
De regioraad kan geldig vergaderen van zodra een gewone meerderheid van de leden aanwezig is.
De functies opgenomen in de regioraad zijn onbezoldigd.
Onkosten verbonden aan de taken hierboven beschreven zullen, na voorgaande goedkeuring door het
directiecomité van de zwemfed en mits voorlegging van de bewijsstukken, vergoed worden.

Samenstelling
De Regioraad bestaat uit:




5 x 2 leden die door hun regiocomité voorgedragen worden als vertegenwoordiger van de clubs en de
betrokken regio.
Er wordt gestreefd naar een totaal van 10 voorgedragen leden dat zo divers mogelijk samengesteld is qua
gender, leeftijd en achtergrond;
Eén aangesteld lid dat professioneel tewerkgesteld is bij de zwemfed. Dit lid wordt aangesteld door de
directie van de zwemfed.
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De regioraad bestaat uit volgende leden:
De voorzitter:




Wordt aangeduid door de leden van de regioraad;
Is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen;
De beslissingen die genomen worden in de regioraad gebeuren bij voorkeur in consensus. Als het echter
toch tot een stemming komt en er is een staking van de stemmen dan is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

De secretaris:
 Is een aangesteld lid (professioneel) aangesteld vanuit de zwemfed;
 Is verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag;
 Heeft geen stemrecht;
 Ziet toe op het strikt naleven van het beleidsplan van de zwemfed en de bijhorende richtlijnen, alsook op
de huisstijl.
Gewone leden:
 Leveren een positieve bijdrage tot de goede werking van de regioraad en ondersteunt de realisaties van
de verschillende taken;
 Zullen een supra-regionale houding aannemen bij het uitvoeren van de functie als lid van de regioraad;
De leden van de regioraad zullen jaarlijks een zelfevaluatie doen.

Verkiezing/aanduiding
Daar de leden van de Regioraad allemaal komen uit een regiocomité verwijzen we naar het document over de
regioraad over de procedure van verkiezing/aanduiding.
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Regiocomités
Doelstelling Regiocomité
Het regiocomité is de link tussen de clubs en relevante belangengroepen, actief in haar regio, en de zwemfed met
focus op de promotie van de zwemsporten in de regio en de organisatie van competitiewedstrijden zwemmen.

Taakomschrijving
Bevoegdheden
1. Promotie van de zwemsporten in de regio;
2. De regionale wedstrijdkalender opmaken;
3. Sturing geven aan de clubs bij de organisatie van wedstrijden binnen de regio, conform het kader van het
sportmodel;
4. Bijhouden van provinciale records;
5. Huldiging van officials en medewerkers;
6. Detecteren van clubproblematieken en deze doorgeven aan de regioraad;
7. Contacten met lokale autoriteiten onderhouden i.s.m. de lokale club(s);
8. Input geven aan de regioraad over de werking in de regio;
9. Organiseren van de TAK-opleidingen en officialbijscholing onder supervisie van het VSCW;
10. Organiseren i.s.m. zwemfed van een jaarlijkse startvergadering (aanvang seizoen) in regio voor de clubs
uit de regio;
11. Organiseren i.s.m. zwemfed van een jaarvergadering voor alle clubs uit de regio;
12. Goedkeuring van de voorprogramma’s in de regio.
Naast de bovenstaande taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die hierna verder worden
beschreven.

Samenstelling
Het regiocomité bestaat uit volgende leden:
De voorzitter:
 Is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen;
 Is de contactpersoon van de zwemfed.
De beslissingen die genomen worden in het regiocomité gebeuren bij voorkeur in consensus. Als het echter toch
tot een stemming komt en er is een staking van de stemmen dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De secretaris
 Is verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag;
 Is verantwoordelijk voor de communicatie van de verslagen naar de clubs;
 Verstuurt de uitnodigingen van de jaarlijkse jaarvergadering.

26
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Bevoegdheden en samenstelling comités

Gewone leden
 Levert een positieve bijdrage tot de goede werking van de Vlaamse regioraad en ondersteunt de
realisaties van de verschillende taken;
 Zal een clubneutrale houding aannemen bij het uitvoeren van de functie als lid in het regiocomité;
 Zal jaarlijks een zelfevaluatie doen.
De regiocomités komen minimum 6 keer/jaar samen
Per regiocomité wordt er gestreefd naar minimum 5 en maximum 7 leden. Een regiocomité kan geldig vergaderen
van zodra de meerderheid van de leden aanwezig is.
Een regiocomité bestaat uit:
-

4 tot 6 leden die verkozen worden door de clubs in de regio, als vertegenwoordiger van de clubs;
1 lid dat verkozen wordt door de clubs in de betrokken regio, dit lid zal ook zetelen in het Vlaams
sportcomité wedstrijdzwemmen. Voor het profiel van dit lid verwijzen we naar het document van het
Vlaams sportcomité wedstrijdzwemmen.

Profiel van de voorgedragen leden (vrijwilligers)
Bij de samenstelling van het regiocomité zal er gestreefd worden naar een diversiteit die representatief is.
Voorwaarden:




Minimaal 1 jaar lid zijn van de zwemfed;
Vrijwilliger zijn;
De nodige affiniteit hebben met de zwemsporten.

De leden doen hun uiterste best om een maximaal aantal vergaderingen bij te wonen.
De verkozen leden duiden zelf volgende functies aan:
a.
b.
c.

Een voorzitter;
Een secretaris;
2 personen die zullen zetelen in het Vlaams Comité Regiowerking.

Van éénzelfde club kunnen er max. 2 leden zetelen in het regiocomité.

Verkiezing/aanduiding
Leden van de zwemfed kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in het Regiocomité.
De verkiezing van de kandidaten gebeurt, behoudens in uitzonderingssituaties, op de jaarvergadering. De oproep
voor kandidaturen zal gebeuren via de secretaris van de regio en dit uiterlijk 2 maanden voor de datum van de
regionale jaarvergadering.
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De kandidaatstelling moet schriftelijk of per mail voorgedragen worden aan de secretaris van het regiocomité door
een aangesloten club, die haar zetel heeft in die regio, waar het lid is aangesloten. De kandidaatstelling is geldig
wanneer hij toekomt minstens 14 dagen voor de jaarvergadering van de regio en ondertekend is door de
voorzitter en secretaris van de club.
De lijst met de geldig ingediende kandidaturen zal afzonderlijk aan de clubs overgemaakt worden en ter stemming
voorgelegd worden aan de jaarvergadering. De verkiezingen zijn geheim en gebeuren schriftelijk met stembriefjes
of digitaal. Bij gelijkheid van stemmen wordt een nieuwe stemronde georganiseerd. Indien er na de 2e ronde nog
steeds staking van stemmen is, wordt de functie toegekend aan de hand van loting.

28
Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke - Tel: +32 (0)9 220 53 87
info@zwemfed.be - www.zwemfed.be

Ledenadministratie

Ledenadministratie
Volgende info is belangrijk voor de bestuursleden en omvat alle nodige gegevens voor een vlotte administratie
over de aansluiting van leden, verzekeringen en licenties.

Clubbijdrage
De clubbijdrage wordt berekend op basis van het aantal stemmen:
Clubbijdrage (per stem)
Aangesloten club
Min. 250 leden
Min. 75 licenties
Deelname aan officiële wedstrijden
Deelname aan Vlaamse of Belgische kampioenschappen en jeugdkampioenschappen
in verschillende disciplines

110,00 € * X
X
X
X
X
X

Door het betalen van deze bijdrage wordt de club aanvaard als werkend lid. De definitieve aanvaarding gebeurt op
de eerstkomende Algemene Vergadering.
Werkwijze
3x/jaar ontvangt de club een factuur (maart, juli en december). Bij het niet tijdig betalen van facturen verwijzen
we naar het tuchtreglement.

Individuele aansluitingen en licenties
Het decreet voor de subsidiëring van de sportfederaties bepaalt dat de federaties een aantal verplichte gegevens
moeten opgeven van de clubs en de individuele leden. Enkel de leden waarvan alle gegevens beschikbaar zijn,
komen in aanmerking voor subsidie. Deze gegevens zijn ook noodzakelijk voor de identificatie van een lid bij de
verzekeringsmaatschappij.
Het is dus heel belangrijk dat volgende gegevens ingevuld worden:








Naam/voornaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
Rijksregisternummer
Discipline(s)

Wanneer één van deze vereiste gegevens ontbreekt bij de inschrijving, kan deze niet voltooid worden.
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Lidgeld en wedstrijdlicenties
Lidgeld per aangesloten clublid (incl. verzekering)
Recreant/ lid
Competitielicentie zwemmen/open water zwemmen
Competitielicentie waterpolo
Competitielicentie artistiek zwemmen
Competitielicentie schoonspringen
Licentie afgevaardigde/official

5,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
20,00 €

De licentie kan enkel verkregen worden door leden die aangesloten zijn bij de zwemfed. Een sporter kan slechts bij
1 club een licentie hebben tenzij hij/zij in verschillende disciplines voor verschillende clubs in competitie komt.
Is een sporter lid van meerdere clubs, dan zal hij/zij deze licentie dienen te betalen voor elke club waarin hij/zij in
competitie komt.
Betaling
Voor een bedrag van 35 euro ontvangt een lid een licentie voor één seizoen en hiermee kan hij/zij inschrijven voor
alle zwemfed-wedstrijden waaraan hij/zij volgens de sporttechnische reglementen mag deelnemen.
Inschrijvingsgelden kampioenschappen organisatie zwemfed en regio’s
Zwemmen (zie inschrijvingsmodaliteiten)
Artistiek zwemmen (zie inschrijvingsmodaliteiten)
Open Water (zie inschrijvingsmodaliteiten)

Webapplicatie Assist
Assist is het online administratie- en boekhoudprogramma van de Vlaamse Zwemfederatie.
Professionele en gebruiksvriendelijke software die je helpt bij de administratie van je ledenbeheer en aangepaste
boekhoudingsformule met helpdesk. Dankzij de unieke VZW-Checklist op maat van jouw VZW ben je 100% in orde
met de VZW-wetgeving.
Alle aangesloten clubs krijgen toegang tot het programma Assist. Dit betekent dat leden aangesloten zijn bij de
zwemfed van zodra deze leden ingegeven zijn in dit programma via de rubriek ‘Leden’.

Aangifte sportongevallen
Als een lid van de zwemfed een sportongeval heeft kan hij/zij hiervoor beroep doen op de verzekering. Het is wel
noodzakelijk om aangifte te doen. Voor de aangifte van een sportongeval dient het slachtoffer lid te zijn van het
huidige seizoen. Deze aangifte mag gebeuren via post of e-mail naar sarah.sturtewagen@zwemfed.be.
Voor vragen over de stand van zaken van een dossier, mag rechtstreeks contact opgenomen worden met Inge
Ghijsels via inge@claims.arena-nv.be.
Alle informatie en de nodige documenten zijn terug te vinden op onze website: www.zwemfed.be/verzekering.
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Gedrags- en Ethische code van de Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed)
ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden
1. Inleiding
Alle clubs aangesloten bij de zwemfed onderschrijven de richtlijnen en aanbevelingen vastgelegd in dit document.
Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen over de psychische en fysische integriteit, de
veiligheid en het welbevinden van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding
aan alle leden te geven en er zorg voor te dragen dat vragen en problemen correct worden aangepakt en
opgevolgd. Zwemfed onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek de trainer of coach - zich altijd moeten
houden aan de principes van goed gedrag en zeden en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en
een voorbeeld dienen te zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum
voor Ethiek in de Sport (ICES).
Implementatie Gedrags- en Ethische code
De Gedrags- en Ethische code van zwemfed dient door alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het clubleven
te worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de sporters, de trainers en coaches, de vrijwilligers en de
ouders. Het clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en Ethische code.
Zwemfed raadt aan de integrale tekst van de Gedrags- en Ethische code te laten opnemen in het huishoudelijk
reglement van de club.
De clubbesturen kunnen de Akkoordverklaring ter ondertekening voorleggen aan de niet-professionele trainers en
vrijwilligers.

2. Preventief beleid ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden
Uittreksel uit het strafregister (vroeger attest “goed gedrag en zeden”). In enkele van de ons omringende landen
en met name Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt van de trainers, coaches en vrijwilligers een uittreksel
uit het strafregister gevraagd. Hoewel dit nog niet opgelegd wordt door het BOIC, Sport Vlaanderen of de
zwemfed, raden we de clubs wel aan om een attest model 2 te vragen. Dit attest is geen garantie dat de seksuele
integriteit van iedereen 100% gewaarborgd wordt en blijft, maar kan wel de kans op ongewenst gedrag verkleinen.
Het biedt meer zekerheid omtrent het verleden van de nieuwe trainer of vrijwilliger. Ook is het aangewezen om
elke 5 jaar een nieuw attest te vragen aan trainers en lesgevers.
1.

Aanspreekpunt Integriteit. Zwemfed beschikt over een Ethisch Advies Orgaan (EAO) waarbinnen een
Aanspreekpunt Integriteit (API) zetelt en functioneert. Dit orgaan komt regelmatig samen, voornamelijk in
functie van het uitwerken en opvolgen van een preventiebeleid en preventiemaatregelen inzake ethische
problematiek binnen de werking van de federatie en haar verenigingen. Concrete vragen - geen klachtenvan sporters, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur worden ook behandeld door het EAO. Het
Ethisch Advies Orgaan raadt bovendien elke club aan om intern een API aan te stellen en daarnaast een
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tweede verantwoordelijke zodat men (a) bereikbaar wordt voor iedereen, en (b) samen in overleg
problemen kan bespreken. De contactgegevens van de API moeten kenbaar gemaakt worden aan de
leden. De API is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden, en heeft als taak om in
geval van een klacht advies en bijstand te verlenen met betrekking tot het te volgen stappenplan of indien
noodzakelijk de te volgen procedure. Het De API adviseert en stimuleert de club om preventieve
maatregelen te nemen. Het aanstellen van een API binnen de club toont aan dat u als club problemen
serieus neemt. Men raadt aan dat de API een gekende, integere en onafhankelijke persoon is. Met
onafhankelijke persoon wordt er bedoeld dat die geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan van de
vereniging.
2.

Het Vlaggensysteem. ICES (Het Centrum Ethiek in de Sport v.z.w.) heeft in samenwerking met Sensoa,
Sport Vlaanderen, VSF, VTS en ISB een instrument ontwikkeld voor clubbestuurders, sporters, trainers,
coaches, en andere sportbegeleiders om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zes criteria bepalen hoe je lichamelijk en seksueel
grensoverschrijdend gedrag correct kan inschatten. Op basis van de inschatting volgens die zes criteria
kan een situatie beoordeeld worden met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe er
gepast kan worden gereageerd. Het Vlaggensysteem biedt een houvast om op een begripvolle, maar
tegelijk rationele en consequente wijze te overleggen en te reageren en dit aan de hand van duidelijke
criteria. Het EAO raadt elke club aan het vlaggensysteem toe te passen in de club. Als zwemfed
organiseren wij zelf bijkomende opleidingen en geven we info over opleidingen van ICES, VSF en andere
instanties. Meer info is ook altijd te verkrijgen op onze website, bij onze API Marybel Van Butsele
(api@zwemfed.be) en u kan voor concrete tools ook terecht op de website van ICES via
http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten.

3.

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) bieden een communicatiekanaal aan “op maat” van
jongeren. Via dit kanaal kunnen jongeren die het slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing en/of
seksueel geweld in contact komen met gespecialiseerde en hiervoor opgeleide medewerkers van het VK
te Brussel die hen zullen aanhoren, informeren en ondersteunen. Meer informatie en de toegang tot de
chatbox is te vinden op www.nupraatikerover.be

3. GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS
Praktisch
a)

Kledij en Materiaal (zie ook de specifieke richtlijnen voor elke discipline afzonderlijk)
a. Sporters worden verzocht om te trainen in een gepaste “zwem-outfit”.
b. Het is niet toegestaan om tijdens de sportbeoefening (trainingssessies en wedstrijdmomenten)
sieraden die gevaarlijk kunnen zijn voor de sporter zelf of anderen, te dragen.
c. De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen.
Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de
sporter erop.
d. Het gebruik van GSM, tablet en smartphone is niet toegestaan tijdens de trainingen en
wedstrijden.
e. Er mag geen beeldmateriaal gemaakt worden in kleedkamers, sanitair of douches.
b) Begin en einde training
a. De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op de het uurrooster van de club.
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b.
c.
d.

Sporters zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers die hiervoor voorzien zijn.
Sporters mogen nooit trainen in het zwembad (inclusief de opwarming) bij afwezigheid van een
trainer en redder.
Sporters dienen de trainer in te lichten indien zij niet tijdig aanwezig kunnen zijn bij het begin van
de les/training.

Respect
a)

Voor eigen gezondheid
a. Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun eigen persoonlijke hygiëne.
b. Sporters mogen niet trainen als ze niet fit of/en gezond zijn om dit te doen.
c. Van sporters die medicatie gebruiken (bijv. inhalator) wordt verwacht dat ze de trainer en/of het
clubbestuur hierover inlichten. Indien de gebruikte medicatie voorkomt op de dopinglijst moet
de sporter een attest van medische noodzaak bij zich hebben op elke training/wedstrijd.
d. Sporters moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten.

b) Voor anderen
Sporters kunnen gesanctioneerd worden tot zelfs definitief uitgesloten indien zij zich ongepast gedragen.
Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, stelen en alle handelingen
en feiten die als grensoverschrijdend kunnen worden gedefinieerd. Discriminatie in alle mogelijk vormen
en gradaties van kinderen wordt niet geaccepteerd.

4. GEDRAGSCODE VOOR COACHES/ TRAINERS:
Professionele trainers en coaches dienen naast hun contract ook expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en
Ethische code middels de Akkoordverklaring. Bij het aangaan van een nieuw contract dient er een bepaling te
worden opgenomen dat de trainer en coach zich er tevens toe verbinden de Gedrags- en Ethische code zwemfed
te respecteren en te doen respecteren.
Certificaten, diploma’s, verzekeringen
Om te beantwoorden aan de normen van Ethisch Verantwoord Sporten zijn de volgende vereisten nodig:


Voor professionals:
o Aangezien het professionele coaches betreft is het ten zeerste aan te raden dat zij over de
vereiste kwalificaties beschikken. Dit kan o.a. zijn master LO, bachelor LO, trainer B, trainer A)
o Coaches en trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten.
o Coaches en trainers moeten beschikken over een uittreksel uit het strafregister model 2 (Vroeger
“Getuigschrift van goed gedrag en zeden”).



Voor trainers op niet-professionele basis, vrijwilligers inbegrepen:
o Elke hoofdtrainer van de club wordt geacht om een geldige en nationaal erkende kwalificatie te
hebben (minimum instructeur B). Van alle anderen wordt verwacht dat zij een initiator diploma
hebben en/of jaarlijks een bijscholing volgen. Minderjarige trainers mogen slechts andere
jongeren begeleiden onder toezicht van een volwassen trainer of persoon aangesteld door de
club.
o Trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten. Het is
aangeraden dat trainers en vrijwilligers beschikken over een uittreksel uit het strafregister.
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Verantwoordelijkheden
a) Een gunstig en positief leerklimaat scheppen
a. Van coaches en trainers wordt verwacht dat zij met een ‘ouderlijke zorg’ handelen zodra een
kind wordt achtergelaten bij hen. Met “Ouderlijke zorg” wordt bedoeld dat de coaches onder
meer niet schreeuwen, niemand belachelijk maken en ontvankelijk zijn voor emotionele
signalen.
b. De ‘ouderlijke zorg’ rol van de coaches en trainers en trainers begint bij de start van de
les/training tot en met het einde van de les/training, wanneer kinderen terug worden
overgelaten aan de zorg van hun ouder (s).
c. Coaches en trainers moeten de sporters stimuleren en begeleiden om de verantwoordelijkheid
voor hun eigen gedrag en prestaties te aanvaarden.
d. Coaches en trainers moeten ervoor zorgen dat de activiteiten die zij kiezen en adviseren geschikt
zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele sporter.
e. Coaches en trainers dienen te vermijden dat zij een te hoge (verwachtings)druk leggen op de niet
professionele sporters (recreanten, wedstrijdzwemmers met uitzondering van elitezwemmers
(zie gedragscode professionele coaches)
f. Coaches en trainers dienen, zeker voor niet elite-sporters een gezonde mix tussen
sporttechnische elementen en spelvormen te hanteren.
b) Een veilige omgeving scheppen
a. Van coaches en trainers worden verwacht dat ze een 'veilige' trainingsomgeving voor alle
sporters kunnen aanbieden.
b. Coaches en trainers moeten er steeds van overtuigd zijn dat de trainingen en lessen doorgaan in
een veilige omgeving (infrastructuur, hygiëne, gezondheid). Indien ze vaststellen dat een situatie
niet vellig is of ongezond is kan de les/training geen aanvang nemen of moet deze onmiddellijk
worden onderbroken. De verantwoordelijken van de infrastructuur en het clubbestuur moeten
onverwijld op de hoogte worden gesteld.
c. Van trainers en coaches worden verwacht dat ze een EHBO-kwalificatie te hebben zodat ze bij
nood kunnen helpen. Het beschikken over een hoger reddersdiploma en bijscholingsattesten is
in vele gevallen aangewezen, zelfs vereist (door de uitbater van het zwembad).
d. Coaches en trainers moeten het welzijn en de veiligheid van de sporter boven de prestatieontwikkeling plaatsen.
e. Coaches en trainers moeten zich ervan verzekeren dat de sporters fit zijn om te trainen of les te
volgen. Ze mogen een geblesseerde sporter niet laten starten aan de training of les of verder
laten trainen na het oplopen van een blessure. Nadien moet het advies van de (sport)arts of kiné
gevolgd worden voor eventuele aangepaste training.
f. Van coaches en trainers worden verwacht dat ze zich regelmatig bijscholen op sporttechnisch
vlak, maar ook rond thema’s gezondheid, veiligheid en welbevinden binnen de aquatische
sporten die door zwemfed en haar verenigingen worden aangeboden.
c)

Orde en praktische regels handhaven
a. Coaches en trainers moeten van bij de aanvang verduidelijken aan de sporters wat precies van
hen verwacht wordt, en wat de sporters van hen mogen verwachten. Hiermee wordt er bedoeld
dat ze afspraken, routines en gedragscode met de sporters bespreken.
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b.

c.

Coaches en trainers mogen nooit toestaan dat jonge sporters het trainingscomplex verlaten
zonder een volwassene die voor hen verantwoordelijk is, tenzij met schriftelijke toestemming
van de ouders.
Coaches en trainers moeten zich aan de ouders van de nieuwe sporters voorstellen om ervoor te
zorgen dat jonge sporters het trainingscomplex uitsluitend met een bekend gezicht verlaten.

Regels voor coach/trainer zelf
a) Eigen voorkomen/gedrag
a. Coaches en trainers moeten constant hoge normen van gedrag en voorkomen vertonen. Ze
moeten bijzonder waakzaam zijn om in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag te
vertonen of zelfs de indruk te laten ontstaan dat er zich mogelijk grensoverschrijdend gedrag
manifesteert.
b. Coaches en trainers dragen bij elke training aangepaste sportkledij.
c. Coaches en trainers maken geen gebruik van GSM, tablet, smartphone tijdens de trainingen en
wedstrijden tenzij voor sporttechnische doeleinden of in geval van nood.
b) Afstand t.o.v. sporters
a. Het wordt ten zeerste afgeraden dat coaches en trainers een sporter een lift naar huis geven,
tenzij een andere sporter of volwassene aanwezig is of mits expliciete toestemming van de
ouders.
b. Het wordt ten zeerste afgeraden dat coaches en trainers de sporters trainen in een 1 op 1
situatie.
c. Het wordt ten strengste afgeraden dat coaches zelf contact zoeken met sporters op sociale
media.

5. GEDRAGSCODE VOOR OUDERS:
Praktische verantwoordelijkheden
a) Kledij en materiaal
a. Ouders dienen te verzekeren dat hun kind op de juiste wijze gekleed naar de les/ training gaat.
b. Ouders worden vriendelijk verzocht om ervoor te zorgen dat kinderen geen kostbare
voorwerpen meebrengen.
b) Begin en einde training
a. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om voor hun kind te zorgen tot de les/training
begint, en dan meteen na het einde van de les weer voor hen te zorgen.
b. Nieuwe ouders moeten zich voorstellen aan de verantwoordelijke coach/trainer, zodat zij weten
dat de sporters de infrastructuur verlaten met iemand die de coach/trainer herkent.
c. Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders, behoudens toelating van de
coach/trainer, op geen enkel moment de kades van het zwembad betreden.
d. We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tijdens de stage of logement aanbieden,
afspraken maken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid en veiligheid.
c)

Bij wedstrijden
a. Ouders wordt aangeraden om de competities van hun kinderen bij te wonen.
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b.

Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders op geen enkel moment de
onmiddellijke omgeving van het wedstrijd- en/of trainingsbad betreden.

d) Administratie
a. Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig betalen.
b. Ouders moeten ervoor zorgen dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden aan
het clubbestuur.
Respect
a) Naar hun kind toe:
a. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind fit is om deel te nemen aan sport. Ze stimuleren een
gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.
b. Ouders moeten sportiviteit te alle tijden aanmoedigen, zoals bijv. regels volgen en respect
hebben voor zichzelf, anderen en het materiaal. De plezierbeleving van het kind staat centraal en
er is geen verplichting om aan wedstrijden deel te nemen.
b) Naar de coach en trainer toe:
a. Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke coach/trainer te wenden als ze
zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling.
b. Ouders dienen de coaching over te laten aan de coach/trainer.
c)

Naar juryleden toe
a. Ouders vallen een jurylid nooit in het openbaar aan en trekken de integriteit van de juryleden
niet in twijfel.

Contactpersonen
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan api@zwemfed.be.
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Transferreglementering
Toelichting
1.

Het reglement van transfers heeft enkel betrekking op licentiehouders.

2.

De procedure voor het indienen van het ontslag gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
juli 1996 inzake de niet-professionele sportbeoefenaar.

3.

Te volgen procedure:
Een competitielicentiehouder geeft ontslag aan de club.
Wanneer: tussen 15 mei en 15 juni
Hoe: per post aangetekend schrijven aan de opgezegde club en eveneens aan de Vlaamse Zwemfederatie vzw,
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke.
De poststempel van de aangetekende brieven geldt als bewijs van verzending.
De club kan geen verzet aantekenen tegen het ontslag van haar atleet.
Wanneer een atleet zijn vrijheid vraagt bij toepassing van het decreet van 24/07/96, mag de club waarbij
hij/zij aangesloten is, geen vergoeding eisen voor opleiding. De club moet ook de vrije keuze van aansluiting
bij een sportclub naar keuze eerbiedigen.
Wanneer de atleet op tijd zijn ontslag heeft aangevraagd, is hij vanaf 16 juni vrij om zich bij een nieuwe club
aan te sluiten.

Bijlagen



Decreet niet-professionele sportbeoefenaar
Voorbeeld transferbrief mits onderlinge toestemming
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Deelnemen aan competitie en recreatie
Licenties
Licentiehouders zijn de leden van een club die van de zwemfed een licentie krijgen om de zwemsporten
competitief te beoefenen en bijgevolg het recht hebben deel te nemen aan officiële wedstrijden, hun club te
vertegenwoordigen als afgevaardigde of om te jureren.
Iedere persoon die een aanvraag voor een licentie ondertekent, verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en zich te
schikken naar de statuten en reglementen van de zwemfed, alsook de sportreglementen van de KBZB te
eerbiedigen.
Het is niet toegelaten om tegelijkertijd een licentie te bezitten bij de zwemfed en één bij de FFBN.
Iedere atleet of official mag lid zijn van meerdere clubs, maar wanneer hij/zij in competitie treedt, kan hij/zij maar
één club vertegenwoordigen per sportdiscipline op een officiële wedstrijd.
Licenties worden ingedeeld in:
Atleten
 Een licentie voor de discipline zwemmen
 Een licentie voor de discipline waterpolo
 Een licentie voor de discipline artistiek zwemmen
 Een licentie voor de discipline schoonspringen
Iedere atleet kan slechts één licentie bezitten per sportdiscipline. Bv. een atleet kan dus maar één licentie
zwemmen hebben bij één club.
De atleet kan wel een andere licentie verkrijgen voor een andere sportdiscipline. Bv. een atleet kan één licentie
zwemmen hebben bij één club én één licentie waterpolo bij één andere club.
De atleten licentiehouders zwemmen, waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen zijn onderworpen aan het
decreet van 24 juli 1996 (statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar). Zij kunnen jaarlijks ontslag geven
tijdens de periode 15 mei - 15 juni en moeten een medisch attest voorleggen.
Officials/clubafgevaardigden
Iedere official, scheidsrechter, jury kan slechts één licentie als official bezitten bij één club. De officials zijn niet
onderworpen aan het decreet van 24 juli 1996. Zij moeten geen medisch attest voorleggen, voor zover ze die
functie niet combineren met de eigenlijke sportbeoefening. Wanneer een official later zou beslissen om toch aan
competitiewedstrijden deel te nemen in een bepaalde discipline, dan moet hij/zij hiervoor een nieuwe licentie
aanvragen en het medisch attest laten invullen. Competitiezwemmers kunnen fungeren als officials voor een
andere club dan die waarvan ze een licentie uit de rubriek atleten bezitten.

Formaliteiten om een licentie te bekomen
De aanvraag voor een licentie moet gebeuren via het softwareprogramma van de zwemfed (Assist).
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De licenties waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen kunnen worden aangevraagd vanaf de dag
waarop men de leeftijd van acht jaar bereikt. Een licentie zwemmen kan worden aangevraagd vanaf 1
januari in het kalenderjaar waarin men 9 jaar wordt.
Er moet een medisch onderzoek ondergaan worden en dit bij aanvraag van een licentie.
Voor meer info m.b.t. de aansluiting van personen met een andere nationaliteit, zie hoofdstuk nietBelgen.

Aansluiting van niet-Belgen als licentiehouders
Personen van een andere nationaliteit dan de Belgische kunnen, ongeacht hun woonplaats, een licentie bekomen
bij de zwemfed. Om in aanmerking te komen voor een licentie dienen zij aan dezelfde voorwaarden te voldoen als
Belgische licentiehouders.
Van zodra de licentie werd toegekend, kunnen zij deelnemen aan alle sportactiviteiten in België waarvoor deze
licentie noodzakelijk is.
Tijdens de nationale kampioenschappen en Vlaamse kampioenschappen is het mogelijk dat er beperkingen zijn op
het aantal toegelaten atleten met een buitenlandse nationaliteit. Voor deze beperking verwijzen wij naar de
reglementen van de KBZB.

Vervalsing van een aanvraag
Indien bewezen wordt dat de aanvrager of de club valse gegevens heeft opgegeven omtrent de juiste identiteit, de
geboortedatum of nationaliteit, dan zal de federatie deze aansluiting weigeren en kan zij ten opzichte van de club
een schorsing uitspreken.

Einde van de geldigheid
Men houdt op licentiehouder te zijn bij de zwemfed:






Wanneer men ontslag geeft bij zijn club overeenkomstig het decreet niet-professionele sportbeoefenaar
in de periode tussen 15 mei en 15 juni
Wanneer men geschrapt wordt door zijn club conform II.20.
Bij eventuele uitsluiting door een, eventuele doping gerelateerde, tuchtsanctie
Bij het constateren van een vervalste aanvraag.
Bij overlijden

Procedure: de licentiehouder geeft ontslag aan zijn club
De procedure voor indienen van het ontslag gebeurt overeenkomstig het decreet van 24/07/96 tot vaststelling van
het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en is in onze federatie enkel van toepassing op de
licentiehouders.
De atleet heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportclub jaarlijks te beëindigen.
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Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, met een tussen 15 mei en 15 juni per post aangetekend schrijven:
 Aan de opgezegde club
 En eveneens aan de Vlaamse Zwemfederatie vzw: Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke.
De poststempel van de aangetekende brieven geldt als bewijs van verzending.
De club kan geen verzet aantekenen tegen het ontslag van haar atleet.
Wanneer een atleet zijn vrijheid vraagt bij toepassing van het decreet van 24/07/96, mag de club waarbij hij/zij
aangesloten is, geen vergoeding eisen voor opleiding. De club moet ook de vrije keuze van aansluiting bij een
sportclub naar keuze eerbiedigen.
Wanneer de atleet op tijd zijn ontslag heeft aangevraagd, is hij vanaf 16 juni vrij om zich bij een nieuwe club aan te
sluiten.

Procedure: de club geeft ontslag aan een licentiehouder
De clubs kunnen hun licentiehouders schrappen. Dit gebeurt telkens in de maand januari (van 1 t.e.m. 31 januari)
via het softwareprogramma van de zwemfed (Assist).
Licentiehouders die door hun club geschrapt worden, kunnen niet meer deelnemen aan officiële wedstrijden en
zijn ook niet meer verzekerd.
Wanneer de club iemand schrapt als licentiehouder, maar deze persoon toch verder gewoon lid wil blijven bij zijn
oude club, dan schrapt de club enkel de licentie via het softwareprogramma van de zwemfed.

Overgang mits onderlinge toestemming
Buiten de wettelijke voorziene ontslagperiode van één maand (15 mei - 15 juni) kan de licentiehouder een
overgang bekomen, wanneer zowel beide clubs (de opgezegde club en de nieuwe club) als de licentiehouder zich
hierover onderling schriftelijk akkoord verklaren.
Hiervoor gebruikt men het speciaal formulier ‘overgang mits onderlinge toestemming’ verkrijgbaar bij de
zwemfed.

Leden
Leden zijn aangesloten bij een club, maar zijn niet in het bezit van een geldige licentie. Bijgevolg kunnen zij niet
deelnemen aan officiële competitiewedstrijden.
Het is wel toegelaten om deel te nemen aan recreatieve evenementen.
Voor de registratie van deze leden gebruikt de club het softwareprogramma van de zwemfed (Assist).
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Ontslag van leden
De leden zijn niet gebonden aan een bepaalde periode om hun ontslag te geven bij een club en kunnen dit het
hele jaar doen.

Schrapping van leden door de club
De schrapping van leden kan het hele jaar door gebeuren. Dit gebeurt via het softwareprogramma van de
zwemfed (Assist). De zwemfed schrapt deze leden definitief op 1 februari.
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Document bevoegdheidsdelegatie Directiecomité
van de Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed)
Het Directiecomité van de zwemfed beschikt over een relatief grote operationele vrijheid, onder meer op basis van
de algemene teneur van de statuten, waarbij het Bestuursorgaan voornamelijk verantwoordelijk is voor het
strategisch beleid en de opvolging ervan. Het Directiecomité heeft als opdracht de operationele uitvoering en
uitwerking van het beleidsplan te realiseren, met uiteraard regelmatige terugkoppeling van haar activiteiten bij het
Bestuursorgaan. Gevolg hiervan is dat het Directiecomité ook een zekere discretionaire bevoegdheid heeft in het
aanwenden van de financiële middelen in zoverre het acties betreft die kaderen binnen de uitvoering van het door
de bestuursorgaan goedgekeurde beleidsplan (4 jaar) en goedgekeurde actieplan (jaarlijks) waarbinnen de
budgetten voor de deeldomeinen ook jaarlijks zijn vastgelegd, gekoppeld aan vastgelegde concrete acties en
actiedoelstellingen.
In dit document worden de procedures, methodieken en begrenzingen, uiteengezet die door het Directiecomité
gevolgd moeten worden indien zij binnen haar opdrachtbeslissingen neemt met een financiële impact of waarbij
de organisatie contractueel wordt verbonden.

Algemene regeling
Inzake de bevoegdheid van het Directiecomité om financiële verantwoordelijkheid op te nemen en de organisatie
contractueel te verbinden, zijn er een aantal veiligheids/beschermingsmechanismen structureel verankerd in de
interne werking:
Bij elke financiële transactie waarbij zwemfed als organisatie verbonden wordt door een domeinverantwoordelijke
is er een tegenhandtekening van een vertegenwoordiger van het Directiecomité vereist. Dit proces wordt
verankerd in SBB-slim.
De effectieve transfer van het bedrag gelinkt aan dergelijke transactie of van een transactie onmiddellijk uitgaand
van het Directiecomité kan enkel effectief plaatsvinden mits handtekening door 2 leden van het Directiecomité of
door de handtekening van één directielid in combinatie met een handtekening van een Teamleader. Deze
procedure wordt vastgelegd binnen de werking van SBB-slim of – indien overgegaan wordt op een ander systeem
– een overeenkomst met de bank.
Indien het om contractuele verplichting gaat waaraan aanzienlijke financiële verplichtingen zijn verbonden en die
buiten de normale en reguliere financiële stroom van de dagelijkse werking valt, wordt, wordt een beroep gedaan
op extern juridisch advies omtrent de mogelijke contractuele verplichtingen, zowel inhoudelijk, als formeel en
wordt de financieel beheerder van de zwemfed op de hoogte gebracht.

Monitoring van de jaarlijkse begroting
De globale budgettaire en specifieke budgettaire orthodoxie per domein, wordt elk semester grondig geëvalueerd
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en gecontroleerd door middel van een trapsgewijs overlegmechanisme. De budgettaire forecasts worden
trimestrieel om de 4 maanden volgens een welbepaalde systematiek voorbereid en behandeld:
Fase I. Niveau Algemeen Directeur – Financieel beheerder (lid van het bestuursorgaan) Overleggen en bespreken
van de situatie van het budget en de weergave ervan. (De technisch directeur topsport kan bij deze meeting
aanwezig zijn) De discussie verloopt voornamelijk op het financieel-technisch vlak (boekhouding, voorlopige
balans, forecast enz.…)
Fase II. Niveau Financiële cel (voorzitter, financieel beheerder, algemeen directeur, technisch directeur).
Diepgaand inhoudelijk overleg, gelinkt aan de financiële situatie van de organisatie, zoals die blijkt uit de forecast.
Het betreft de evolutie van het budget, gekoppeld aan al dan niet realisaties van geplande acties of investeringen
op basis van het goedgekeurde actieplan. Mogelijke noodzakelijke bijsturingen worden hier voorbereid.
Fase III. Bestuursorgaan. Duidelijke voorstelling van de budgettaire stand van zaken van de organisatie door de
financieel beheerder, zodat elk lid van de raad van bestuur een duidelijk inzicht verwerft omtrent de financiële
situatie van de organisatie. Voorstellen inzake mogelijke noodzakelijke of gewenste bijsturingen, die werden
voorbereid in het Directiecomité al dan niet in samenspraak met de financieel beheerder, worden al dan niet
bekrachtigd door het bestuursorgaan.

Opvolging en financiering van éénmalige, grootschalige aankopen of/en projecten.
De budgettaire evolutie van projecten met een belangrijke financiële impact van meer dan 100.000 euro, intern
aangestuurd door het Directiecomité, dient te worden opgevolgd door een ad hoc samengestelde
“begeleidingscommissie”, die bestaat uit 2 tot 3 leden van het bestuursorgaan, 2 tot 3 leden van de directie of/en
personeel, mogelijk aangevuld met een extern expert. Langlopende, sportieve projecten al dan niet met financiële
impact...
Belangrijke aankopen van meer dan 25.000 euro zijn normaal gezien voorzien in het jaaractieplan. Indien een
aankoop, actie of interventie ad hoc noodzakelijk of nuttig wordt geacht door het management, wordt die
mogelijke financiële interventie besproken in de Financiële cel, samengesteld uit de Algemeen en Technisch
Directeur, de voorzitter van het Bestuursorgaan en de financieel beheerder.
Engagementen, contracten en aankopen in functie van de organisatie van grote evenementen gebeuren door het
Directiecomité, mits het daaraan gekoppelde businessplan vooraf formeel is goedgekeurd door het
Bestuursorgaan en mits de aangegane financiële verplichting kaderen binnen dat beleidsplan. Bij afwijkingen
wordt overleg gepleegd aangaande de te nemen maatregelen, in eerste instantie met de Financiële cel en in
tweede instantie met het Bestuursorgaan, desnoods via een schriftelijke procedure.

De loonpolitiek
Het wettelijk kader voor de te voeren loonpolitiek wordt voornamelijk bepaald door de CAO van 11 juni 2013 tot
vastlegging van de loonvoorwaarden bij de sportfederaties
De loonkostenevolutie wordt, indien een eventuele wijziging zich opdringt, op voorstel van het Directiecomité
besproken en voorbereid in de Financiële Cel en gefinaliseerd in het Bestuursorgaan. De maandelijkse
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uitbetalingen van de lonen en alles wat daarbij is betrokken, vallen onder de verantwoordelijkheid van het
management. In de praktijk wordt hiervoor een beroep gedaan op een sociaal secretariaat.

Personeel
Vervanging/aanwerving van (nieuwe) medewerkers

•

De vervanging van een medewerker, niet behorend tot de directie of voor de functie van hoofdcoach, is
de bevoegdheid van het management.

•

De aanwerving van een medewerker, niet behorend tot de directie of voor de functie van hoofdcoach, is
de bevoegdheid van het management indien de aanwerving vooraf is aangekondigd bij het
Bestuursorgaan, liefst bij de bespreking van de begroting en indien de voorziene aanwerving door het
Bestuursorgaan (vooraf) is goedgekeurd. Indien een ad hoc aanwerving zich opdringt, wordt de
aanwerving binnen de Financiële Cel besproken. Het door de Financiële Cel geformuleerde advies moet,
al dan niet bij hoogdringendheid, worden doorgestuurd naar de andere leden van het Bestuursorgaan, ter
goed- of afkeuring, al dan niet via een schriftelijke procedure, in geval van hoogdringendheid. Na de
goedkeuring door het Bestuursorgaan kan overgegaan worden tot aanwerving.

•

De vervanging/aanwerving van een directielid of van de hoofdcoach is de bevoegdheid van het
Bestuursorgaan, waarbij een onderscheid noodzakelijk is tussen twee mogelijke situaties:
o Aanwerving/vervanging van directielid is de bevoegdheid van het Bestuursorgaan, waarbij het
advies van de andere directieleden wenselijk is.
o Aanwerving/vervanging van de Hoofdcoach is de bevoegdheid van het Bestuursorgaan, na
verplicht en gemotiveerd advies van het Directiecomité en in het bijzonder van de Technisch
Directeur.

Organisatie interne werkingsstructuur
Een wijziging van de interne organisatiestructuur is de bevoegdheid van het Directiecomité, indien dit kadert
binnen het door het Bestuursorgaan goedgekeurde beleidsplan en/of jaarplan en indien dit geen implicaties heeft
op de door het Bestuursorgaan goedgekeurde begroting.
Een wijziging van de interne organisatiestructuur is de bevoegdheid van het Bestuursorgaan en het Directiecomité,
indien deze interne reorganisatie een gevolg is van, of implicaties heeft op het beleidsplan, het jaarplan en/of de
begroting.

Beheer van de financiële reserves
Het beheer van de financiële reserves is de verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan, dat hiervoor wordt
begeleid door een “vermogenscommissie” die is samengesteld uit 2 tot 3 leden van het Bestuursorgaan, 1 of 2
leden van de directie, mogelijk aangevuld met een extern expert.
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Juryreglementen
Voor verdere informatie over de juryreglementen van de verschillende disciplines verwijzen we naar onze website
www.zwemfed.be.

Verplichte vergoedingen sportsector
Het gebruik van muziek op een sportactiviteit of -evenement is niet gratis. Naast de vergoeding voor de auteurs en
componisten (die door SABAM geïnd wordt) dienen ook de producenten en artiesten vergoed te worden voor de
inspanningen die zij leveren om de opname te realiseren. Dit is de Billijke Vergoeding.

Billijke Vergoeding
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het
muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten
kunnen niet verhinderen dat hun repertoire gebruikt wordt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft
de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding
toegekend. De gebruikers zijn verplicht om deze vergoeding te betalen.
De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard van de
ruimte (winkel, cultureel centrum, sportcentrum...), aantal m² van de ruimte, de aard van de activiteit (met of
zonder drankaanbod...). In vele gevallen sluiten de gemeenten of andere actoren/eigenaars jaarovereenkomsten a
voor wat men ‘conventionele ruimtes’ noemt, nl. infrastructuur die specifiek gebouwd is voor activiteiten waarbij
mechanische muziek wordt gebruikt (gemeentelijke culturele infrastructuur, parochiezalen enz.). Wanneer voor de
ruimte waarin uw activiteit gehouden wordt een jaarovereenkomst werd afgesloten (door de gemeente/eigenaar),
hoeft je als gebruiker van die ruimte geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke aangifte
meer te doen voor je activiteit.
Als organisator dient je steeds te controleren of aan de verplichting om de billijke vergoeding te betalen voldaan is.
Indien door de gemeente of eigenaar géén overeenkomstig jaartarief betaald werd voor de gebruikte ruimte, dan
dient je de activiteit aan te geven en dit minstens 5 dagen voor de aanvang van de activiteit.
De Vlaamse overheid wil kleinschalige evenementen van lokale groeperingen of verenigingen in het Nederlandse
taalgebied bevorderen. Daarom besliste ze om de kosten van de Billijke Vergoeding voor deze evenementen onder
bepaalde voorwaarden op zich te nemen. Om in aanmerking te komen, moeten de evenementen voldoen aan de
volgende criteria:
1.
2.
3.

De organisator moet een lokale groepering of vereniging zijn en de groepering of vereniging moet
voornamelijk uit vrijwillgers bestaan
De inkomprijs mag maximaal 6 euro zijn
De totale Billijke Vergoeding die moet betaald worden voor het evenement mag nie hoger liggen dan 100
euro incl. BTW
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4. De locaties van het evenement moeten in het Nederlandse taalgebied liggen
5. Conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling
Meer info over de Billijke Vergoeding? Surf dan naar www.bvergoed.be.
Via de website www.ikgebruikmuziek.be kan je ook eenvoudig snel je activiteiten aangeven. Wil je weten hoeveel
je zal moeten betalen voor de Billijke Vergoeding, dan kan je op de website vrijblijvend de berekening laten
maken. Je kan er eveneens nagaan of de plaats waar je activiteit of evenement plaats vindt, al het jaartarief
betaalde.
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Uw sportverzekering

N.V. ARENA
NERVIERSLAAN 85 / Bus 2
B-1040 BRUSSEL

Tel. 02/512 03 04 - Fax 02/512 70 94
arena@arena-nv.be
www.arena-nv.be
FSMA10365 - Ondernemingsnr.0449789592

Verzekeringen
OVERZICHT POLISSEN
1. VERZEKERING “LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” EN “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID”
De bijdrage van de verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden dewelke
zijn aangesloten bij de VZF; de verzekeringsdekking geldt enkel voor activiteiten die onder de normale
clubwerking vallen.
De waarborg “Lichamelijke Ongevallen” (LO) is geldig voor :
• alle aangesloten leden
• de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten
De waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid” (BA) is geldig voor :
• de club
• de leden van de club
• de vrijwilligers niet-leden
• de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten

2. FACULTATIEVE VERZEKERINGEN
COMFORT OPTIES
Volgende dekkingsuitbreidingen kunnen door uw club op jaarbasis worden onderschreven via het
inschrijvingsformulier in bijlage :
➢
➢
➢
➢

B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
B.A. SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN EN SPORTACCOMODATIES

TIJDELIJKE RISICO’S
(sportieve en niet-sportieve evenementen door de club ingericht voor de clubleden en niet-leden)
Verzekeringsuitbreiding voor het inrichten van sportkampen waarbij allerlei sport- en nevenactiviteiten
worden beoefend, clubuitstappen naar pretparken, het organiseren van een eetfestijn, wafelverkoop,…
TRAVEL PROGRAM (reizen naar het buitenland)
Voor stages en wedstrijden in het buitenland, waarbij een 24/24 uur waarborg inclusief repatriëring wordt
aangeboden (ongevallen + ziekte).
B.A.-BESTUURDERS VZW
Enkel voor clubs dewelke de hoedanigheid van vzw bezitten.
Polis tegen persoonlijke bestuursfouten (ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste
verklaring, inbreuk op wettelijke of statutaire bepalingen of beheer- en controlefout.
B.A. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING
Een verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing’ is verplicht voor de
uitbaters van accommodaties die toegankelijk zijn voor het publiek. Baat u, als zwemclub, een drankgelegenheid of polyvalente zaal uit, dan doet u er goed aan deze verzekeringsoptie te onderschrijven.
Op die manier beschermt u uw sportclub tegen de gevolgen van een eventuele ‘objectieve’ aansprakelijkheidsclaim.

Verzekeringen

1. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Polis nr. L.O. 1.102.170 / B.A. 1.102.171 + RECHTSBIJSTAND 1.102.171/1

ALGEMENE VOORWAARDEN (zie bijlage)
Eveneens te downloden op www.zwemfed.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN (zie bijlage)
Eveneens te downloden op www.zwemfed.be

Bijkomend aan de polis L.O. 1.102.170 ENKEL VOOR DE AANGESLOTEN LEDEN :
(dus NIET van toepassing voor niet-leden en/of vrijwilligers)
UITBREIDING “HARTFALEN” ( via polis nr. 1.102.170 / H )
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen,
hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren :
- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze
activiteit verder te zetten;
- ofwel tijdens de herstelperiode net na én op de plaats van de verzekerde sportactiviteit;
- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats.
Deze uitbreiding heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots
manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een
openbaar of privéziekenhuis.
Deze uitbreiding is uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de federatie en wordt niet
toegekend aan de professionele sporters.
Uitsluiting:
Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische
stoffen of doping.

Verzekeringen

■

WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN EN WAARBORGEN ?

Het beoefenen van zwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en schoonspringen in alle door de federatie
reglementair erkende varianten en beoefeningsvormen ervan, alsmede volgende activiteiten met het oog op
de instandhouding van de conditie (bosloop, jogging, wandelen en fitness) en dit in federaal- of clubverband,
zowel in binnen- als buitenland.

➢

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN : Polis nr. 1.102.170

1. Bij overlijden : een vaste vergoeding van € 8.500- per slachtoffer (begrafeniskosten inbegrepen)
2. Bij blijvende Invaliditeit : een vaste vergoeding van maximum € 35.000- per slachtoffer jonger dan 65 jaar
naar rato van de graad van invaliditeit.
3. Bij tijdelijke ongeschiktheid : een dagvergoeding van € 30- per dag ongeschiktheid voor slachtoffers tot
65 jaar en tot maximaal 104 weken vanaf de ongevalsdatum.
Deze waarborg geldt enkel “voor zover er werkelijk verlies van inkomen is én geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit
verlies zonder de verzekerde som te overtreffen”.
Concreet wil dit zeggen dat deze vergoeding tot maximaal € 30- per dag enkel kan betaald worden als
een slachtoffer :
1) effectief inkomensverlies lijdt door het ongeval;
2) geen gewaarborgd maandloon krijgt van zijn/haar werkgever;
3) geen uitkering krijgt van de mutualiteit.
Alle 3 de voorwaarden moeten vervuld zijn.
Verhoogde waarborg : € 5,60- per dag in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende 52 weken
te rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval.
4. Behandelingskosten : terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen tot 100% van
het RIZIV-tarief binnen een termijn van 104 weken na het zich manifesteren van een ongeval
Verhoogde waarborg : deze waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met
€ 500- per ongeval ten belope van 150% van het RIZIV-tarief.
Tandprothesen worden als volgt terugbetaald : € 150- per tand / maximum € 600- per ongeval
De vervoerkosten van het slachtoffer worden terugbetaald op basis van de arbeidsongevallenverzekering
onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
Er is geen vrijstelling van toepassing.

Bij betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden.

Verzekeringen

■

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit en meldt het schadegeval aan de club (clubleiding/
secretaris). De ongevalsaangifteformulieren zijn te verkrijgen op het clubsecretariaat, op de federatie
of kunnen worden gedownload op www.zwemfed.be
2. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel
uitmakend van het formulier dient in te vullen.
3. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar het
secretariaat van uw federatie :
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE vzw
BURG. MAENHAUTSTRAAT 100-102 - B-9820 MERELBEKE
4. De VZF stuurt de documenten naar ARENA met de vraag een dossier te willen openen.
Het slachtoffer ontvangt vanwege ARENA een brief met het dossiernummer, bijkomende info over
het indienen van de onkosten én het attest van genezing.
Belang van het attest van genezing:
Het genezingsattest laat ARENA én het slachtoffer toe een schadedossier definitief af te sluiten.
Vanaf de datum van genezing worden door ARENA geen kosten ten gevolge van dit ongeval meer
aanvaard. Een letsel wordt dus best niet te snel als volledig genezen verklaard.
Loopt een slachtoffer nadat hij door de arts volledig genezen was verklaard opnieuw een gelijkaardig
letsel op, dan zal met de voorgeschiedenis geen rekening worden gehouden. In dat geval werden
immers alle tellers zoals duurtijd tussenkomst, kosten niet opgenomen in het RIZIV-tarief, enz. weer
op nul gezet. Het slachtoffer heeft er dus zelf alle belang bij een genezingsattest in te dienen
vooraleer de sportactiviteiten te hervatten.
Indien echter een slachtoffer de sportactiviteiten opnieuw hervat zonder genezingsattest in te dienen
en zich opnieuw op dezelfde manier kwetst, zal ARENA dit nieuwe ongeval inderdaad weigeren
wegens verergering van een bestaande toestand. Wij gaan er immers van uit dat een gekwetste
sporter zijn letsels eerst volledig laat genezen zonder risico te nemen op verergering of herval.
Bewust genomen risico’s zijn niet verzekerbaar.
Een groen licht van de behandelende arts om toch terug te sporten vóór volledig herstel zal bijgevolg
kritisch worden beoordeeld en wellicht tot verder onderzoek van het medisch dossier leiden.
Samengevat : indien een nieuw sportongeval met gelijkaardige kwetsuren wordt gemeld zonder dat
het vorige ongeval werd afgesloten d.m.v. een genezingsattest zullen wij het nieuwe ongeval
weigeren behoudens medisch gestaafde bijzondere omstandigheden.
5. ARENA handelt het schadedossier rechtstreeks verder af met het slachtoffer. Alle bijkomende
onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot
vergoeding kunnen overgaan.
6. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te
melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Verzekeringen

■

GEWAARBORGDE BEDRAGEN

➢

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID : Polis nr. 1.102.171
SPORTBEOEFENAARS, FEDERATIE EN CLUBS
LICHAMELIJKE SCHADE
Limiet per slachtoffer
Absolute limiet
STOFFELIJKE SCHADE
Limiet per schadegeval

€ 2.500.000€ 5.000.000€

620.000-

Vrijstelling : cfr. polisvoorwaarden
Voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten is geen vrijstelling
van toepassing (conform decreet).

TOEVERTROUWD GOED

Maximum per ongeval : € 6.200-

AANSPRAKELIJKHEID VOOR / VAN VRIJWILLIGERS
LICHAMELIJKE SCHADE
€ 12.394.700-

STOFFELIJKE SCHADE
€ 619.734Vrijstelling : € 123,95-

Index 119,64 (1983)

➢

RECHTSBIJSTAND : Polis nr. 1.102.171/1 (Burgerlijke & strafrechtelijke verdediging)
Waarborg : maximum € 12.400- per ongeval.

Verzekeringen

■

NIET-LEDEN / SPORTPROMOTIONELE ACTIVITEITEN

De niet-leden worden gratis verzekerd tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten door
de VZF of de bij haar aangesloten clubs ingericht.
Enkel activiteiten ter promotie van de zwemsport komen hier in aanmerking, zoals opendeurdagen,
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen of lokale evenementen,…

■

AANGIFTE VAN SPORTIEVE NEVENACTIVITEITEN

De polis voorziet verzekeringsdekking voor volgende “sportieve” nevenactiviteiten : bosloop, jogging, fitness
en wandelen.
Wanneer uw club andere activiteiten organiseert (leden en/of niet-leden) kunnen deze activiteiten verzekerd
worden mits het onderschrijven van een bijkomende verzekeringsdekking “Tijdelijke risico’s”.
De bijkomende premie per deelnemer is afhankelijk van de ingerichte nevenactiviteit en dient rechtstreeks
met ARENA te worden geregeld.
Het intekenformulier is te verkrijgen via ARENA of kan worden gedownload op www.zwemfed.be

■

AANGIFTE VAN NIET-SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Wanneer uw club een “niet-sportieve” activiteit wenst in te richten, zoals vb. een wafelverkoop, een fuif,
een eetfestijn, een clubfeest, … dient hiervoor eveneens een bijkomende verzekeringsdekking te worden
afgesloten via een aanvraag “Tijdelijke Risico’s”.
Het intekenformulier is te verkrijgen via ARENA of kan worden gedownload op www.zwemfed.be

____________________________

Decreet niet-professionele sportbeoefenaar

Decreet niet-professionele sportbeoefenaar
Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
Artikel 1
Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de grondwet.
HOOFDSTUK 1 - Definities
Artikel 2
Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Sportmanifestatie: elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of demonstratieve
doeleinden in georganiseerd verband;
Niet-professionele sportbeoefenaar: de sportbeoefenaar die zich voorbereidt op of deelneemt aan een
sportmanifestatie en daarvoor geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan in het kader van de wet van
24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;
Sportvereniging: elke vereniging die bij overeenkomst of krachtens haar statuten hoofdzakelijk tot doel
heeft sportmanifestaties te organiseren;
Sportfederatie: groepering van sportverenigingen die bij overeenkomst of krachtens haar statuten
hoofdzakelijk tot doel heeft sportmanifestaties te organiseren;
Opgezegde sportvereniging: de sportvereniging waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar gedurende
het voorbije sportseizoen aangesloten was en waarmee de overeenkomst is opgezegd;
Hoge Raad: de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, opgericht bij het decreet van 23 juli 1992 houdende
oprichting van een Vlaamse Hoge Raad voor de Sport.

HOOFDSTUK 2 - De vrijheidsregeling
Artikel 3
1.

De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn
sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van lidmaatschap, waarbij de
niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn toetreden tot de sportvereniging de rechten en de plichten
van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de bepalingen
van dit decreet of met andere bepalingen van dwingend recht.
Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen 1 juni en 30 juni ter post aangetekende brief aan de
opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. De poststempel van de aangetekende brief geldt als
bewijs van verzending. De brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend.
De Vlaamse regering kan op verzoek van een sportfederatie de in het vorig lid bepaalde data aanpassen
aan de behoeften van de betrokken sporttak, voor zover de nieuwe opzeggingsperiode ten minste één
maand bedraagt.
De sportverenigingen en de sportfederaties zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige
beëindiging van de overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije
keuze van aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet-professionele sportbeoefenaar
eerbiedigen.
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Decreet niet-professionele sportbeoefenaar
2.

3.

De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige beëindiging
van een overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, naar
aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de
opgezegde sportvereniging naar een andere vereniging, is verboden.
Dit is evenzeer het geval wanneer de niet-professionele sportbeoefenaar zijn overeenkomst regelmatig
beëindigt om naar een andere sportvereniging over te gaan en daar een professioneel statuut aanneemt.
Interne reglementen van de sportfederaties, die onder meer bepalingen bevatten over de voorwaarden
en de wijze van aansluiting, de opleiding en de financiering van de opleiding en de algemene werking van
de federatie en de sportverenigingen, mogen niet in strijd zijn met de vrijheidsregeling zoals bepaald in
dit artikel.

HOOFDSTUK 3 - Waarborgen
Artikel 4
Niet is elke bepaling van een reglement of een overeenkomst die ertoe strekt - in strijd met dit decreet en met de
uitvoeringsbesluiten ervan - de rechten van de niet-professionele sportbeoefenaar aan te tasten of hem zwaardere
verplichtingen op te leggen.
Artikel 5
De overeenkomst van een minderjarige sportbeoefenaar met een sportfederatie of een sportvereniging moet op
straffe van nietigheid worden vastgesteld door een geschreven stuk dat mee ondertekend is door de wettige
vertegenwoordiger van de minderjarige.
De sportverenigingen en de sportfederaties hebben de plicht om bij de aansluiting van een lid, op de keerzijde van
de aansluitingskaart te vermelden waar en hoe de volledige reglementen van de sportvereniging kunnen worden
geraadpleegd.
Tevens krijgt het nieuwe lid bij zijn aansluiting een bondige samenvatting van de reglementen van de federatie
inzake de vrijheidsregeling, met inzonderheid de overeenkomstig artikel 3, punt 1 na te leven opzeggingsperiode,
en de disciplinaire maatregelen, alsmede van de verzekeringsovereenkomsten, inzonderheid inzake ongevallen en
aansprakelijkheid, die ten behoeve van de sportbeoefenaars zijn aangegaan. Wijzigingen worden schriftelijk aan de
sportbeoefenaar meegedeeld. Het nieuwe lid wordt ook ingelicht over de waarborgen die dit decreet de nietprofessionele sportbeoefenaar biedt.
Artikel 6
Elk concurrentiebeding moet als niet-geschreven worden beschouwd.
Artikel 7
Iedere overeenkomst tot arbitrage, gesloten voor het ontstaan van een geschil waartoe de toepassing van dit
decreet aanleiding kan geven, is van rechtswege nietig.
HOOFDSTUK 4 - De tuchtregeling
Artikel 8
De disciplinaire procedure en de maatregelen in de statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen van de
sportfederatie of de sportvereniging moeten de rechten van de verdediging van de niet-professionele
sportbeoefenaar waarborgen. Deze waarborg is van toepassing voor zover het een tuchtregeling betreft die niet
voorgeschreven is door het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.
De waarborg houdt onder meer in:
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Decreet niet-professionele sportbeoefenaar
1.

2.

3.
4.

5.

Dat de organen die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, samengesteld zijn uit één of
meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn
geweest bij het voorafgaand onderzoek;
Dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt
met gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de
goede zeden;
Dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars
en ter zake aangepaste maatregelen bevat;
Dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens:
a. Schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten;
b. Het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of
vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien;
c. Het recht heeft om, zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire
maatregelen uit te spreken, te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn
keuze;
d. Het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal niet begrijpt of
niet spreekt;
e. Het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en
aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen.
Dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing en vatbaar zijn voor
hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat.

HOOFDSTUK 5 - Controle- en strafmaatregelen
Artikel 9
1.

2.

3.

4.
5.

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de ambtenaren die
de Vlaamse regering aanwijst toezicht op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze ambtenaren hebben, voor wat het toezicht op de naleving van dit decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten betreft, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. De sportverenigingen
en de sportfederaties, en meer in het bijzonder de personen die wettelijk, statutair of feitelijk de
bevoegdheid hebben om de sportvereniging of de sportfederatie te vertegenwoordigen, zijn ertoe
gehouden hun volledige medewerking bij dit toezicht te verlenen.
Om hun opdracht van toezicht uit te voeren, mogen de ambtenaren bedoeld in 1:
a. Elk onderzoek instellen en alle inlichtingen inwinnen die zij noodzakelijk achten om zich ervan te
vergewissen dat de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden nageleefd;
b. Alle personen ondervragen over alle feiten die nuttig zijn voor de uitoefening van het toezicht;
c. Inzage en afschrift nemen van alle documenten die vereist zijn om bij dit decreet en zijn
uitvoeringsbesluiten bepaalde opdracht te vervullen en ze tegen ontvangstbewijs in beslag
nemen.
De aangewezen ambtenaren hebben, voorzien van de passende legitimatiebewijzen, toegang tot alle
lokalen van de sportvereniging en de sportfederatie die beschouwd kunnen worden als plaatsen
toegankelijk voor het publiek. Tot de bewoonde lokalen hebben zij slechts toegang tussen vijf uur ’s
morgens en negen uur ’s avonds en wanneer de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf
toestemming heeft gegeven.
De aangewezen ambtenaren kunnen bij de uitvoering van hun opdracht de bijstand vorderen van de
gemeentepolitie of de rijkswacht.
De aangewezen ambtenaren stellen de overtredingen vast door middel van processen-verbaal die bewijs
leveren zolang het tegendeel niet bewezen is. Deze processen-verbaal worden binnen zeven dagen, te
rekenen van de datum van de vaststelling van de overtreding, aan de Vlaamse regering gezonden. De
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Vlaamse regering stuurt hiervan binnen veertien dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van
de overtreding, een eensluidend verklaard afschrift aan de procureur des Konings en aan de overtreder.
Artikel 10
1.

2.

3.

Als een sportvereniging of een sportfederatie een of meer bepalingen van dit decreet niet naleeft, zal de
Vlaamse regering haar aanmanen deze bepalingen na te volgen, naar gelang van het geval binnen een
termijn van acht dagen tot zes maanden.
Na advies van de Hoge Raad over de aard van de op te leggen sanctie, kan de Vlaamse regering aan elke
sportvereniging of sportfederatie die binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de in punt 1
bedoelde aanmaning, een of meer van de hiernavolgende sancties opleggen, nadat de vereniging of
federatie de gelegenheid heeft gekregen om haar standpunt te verantwoorden en zich te verdedigen:
a. De verplichte openbaarmaking, op kosten van de sportvereniging of sportfederatie, van de
aanmaning en in voorkomend geval van de hierna genoemde sancties. Dit dient te gebeuren
door aanplakking op de door de Vlaamse regering te bepalen plaatsen en door opname in
minstens vijf kranten of weekbladen die zij aanwijst;
b. Het verbod dat onverschillig welk openbaar bestuur gedurende een periode van ten hoogste drie
jaar volgend op de sanctie subsidies van welke aard ook zou toekennen aan de sportvereniging
of de sportfederatie;
c. Het verbod voor de sportvereniging of de sportfederatie om gedurende een termijn van
minstens één maand en hoogstens zes maanden sportmanifestaties te organiseren binnen het
geheel of een gedeelte van de Vlaamse Gemeenschap;
d. Het opleggen van een geldboete die naar gelang van het geval per overtreding kan variëren van
10.000 fr. tot 100.000 fr. voor een sportvereniging, en van 100.000 fr. tot 1.000.000 fr. voor een
sportfederatie.
Alle overheden zijn verplicht aan de sportvereniging of de sportfederatie, bedoeld in punten 2 en 3, elke
vergunning om sportmanifestaties te houden te weigeren of in te trekken.

Artikel 11
1.

2.

3.

Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig tot
tweeduizend frank of met één van die straffen alleen worden gestraft:
a. De personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de
sportfederatie te vertegenwoordigen en die weigeren de gevolgen te erkennen van de
regelmatig ingestelde procedure tot beëindiging van de overeenkomst tussen de
sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, zoals bepaald in artikel 3, punt 1;
b. De personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de
sportfederatie te vertegenwoordigen, en die het verbod tot het betalen van enige vergoeding, in
welke vorm of benaming ook, genoemd in artikel 3, punt 2 overtreden;
c. De personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de
sportfederatie te vertegenwoordigen en die zich schuldig maken aan het niet toestemmen in, het
misleiden van of het zich verzetten tegen het toezicht bepaald in artikel 9.
Poging tot één van de wanbedrijven in punt 1 wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot
een maand en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank of met één van die straffen
alleen.
In geval van herhaling binnen twee jaar vanaf de datum waarop de veroordeling wegens een wanbedrijf
zoals bepaalt in punt 1 of punt 2 in kracht van gewijsde is getreden, worden de in punt 1 of punt 2
bepaalde straffen verdubbeld.

HOOFDSTUK 6 - Opheffings- en slotbepalingen
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Artikel 12
Opgeheven worden:
1.
2.

Het decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar;
Het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende uitvoering van het decreet van de cultuurraad voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de nietbetaalde sportbeoefenaar.

Artikel 13
De sportverenigingen of de sportfederaties die ter uitvoering van het artikel 3 van het decreet van 25 februari
1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar een aanpassing hebben gekregen van
de periodes, blijven deze aangepaste periodes behouden, met dien verstande dat de begindatum van de
opzeggingstermijn onveranderd blijft en dat vanaf dan de absolute duur van de aansluitende periodes in
overeenstemming wordt gebracht met het bepaalde in artikel 3, punt 1.
Artikel 14
Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1997.
AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT,
Brussel, 3 juli 1996.
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OVERGANG MITS ONDERLINGE TOESTEMMING
Buiten de wettelijke voorziene ontslagperiode van één maand, zoals voorzien in het decreet van de nietprofessionele sportbeoefenaar, kan een competitielicentiehouder een overgang bekomen wanneer alle partijen
zich hierover schriftelijk akkoord verklaren. Na goedkeuring door de federatie, moet de aanvrager via de nieuwe
club een nieuwe competitievergunning aanvragen. De nieuwe aanvraag moet gebeuren via Assist.

AANVRAGER
Ondergetekende

.............................................................................................................................................

Licentie-nummer

.............................................................................................................................................

Lid van

.............................................................................................................................................

Wenst over te gaan naar .............................................................................................................................................

Ik heb kennisgenomen van het feit dat deze uitzonderingsmaatregel niet geldt voor de waterpolospelers die
tijdens het lopende seizoen reeds hebben deelgenomen aan officiële wedstrijden.

Handtekening aanvrager:

(of) wettelijke vertegenwoordiger (indien -18 jaar)

.........................................................

.........................................................

GOEDKEURING VAN DE BEIDE CLUBS (de opgezegde club en de nieuwe club)
Naam en handtekening van de voorzitter en secretaris van beide clubs zoals gekend op het secretariaat van de
Vlaamse Zwemfederatie vzw.
De opgezegde club

Handtekening

Voorzitter: .........................................................

.........................................................

Secretaris: .........................................................

.........................................................

De nieuwe club

Handtekening

Voorzitter: .........................................................

.........................................................

Secretaris: .........................................................

.........................................................
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Gedrags- en Ethische code van de Vlaamse Zwemfederatie
voor professionele coaches en trainers,
tewerkgesteld door zwemfed

1. Inleiding
De Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed) heeft als sportorganisatie de verplichting om voor haar leden, maar ook
voor haar medewerkers de hoogste standaarden inzake ethisch, veilig en verantwoord handelen in eender
welke omstandigheid ook, te hanteren, alsook erop toe te zien dat diegenen die haar vertegenwoordigen, in de
eerste plaats bestuurders en professionele medewerkers, diezelfde criteria rigoureus toepassen in het
onderling contact met de leden, maar ook met externen. Zij vertegenwoordigen in eender welke
omstandigheid de sportorganisatie “zwemfed”.
De organisatie en haar medewerkers zijn zich er zeer goed van bewust dat ze de verplichting hebben om zorg
te dragen voor de integriteit van haar leden. Zwemfed onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek de
trainers en/of coaches - zich altijd dienen te houden aan de principes van goed gedrag en zeden en zich op
ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld dienen te zijn voor allen die betrokken zijn bij
door zwemfed georganiseerde sportactiviteiten of bij die (sport)activiteiten waaraan zwemfed als organisatie
rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.
Elkeen die zwemfed in eender welke hoedanigheid vertegenwoordigt, onderschrijft de visie en waarden die
zwemfed wil uitdragen en vertegenwoordigt.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de Panathlonverklaring, welke door zwemfed onderschreven wordt.

2. Implementatie van de Gedrags- en Ethische code
De Gedrags- en Ethische code van zwemfed dient door alle medewerkers en allen die betrokken zijn bij de
begeleiding van sporters in eender welke hoedanigheid (coach, trainer, teammanager, jurylid, kine....) te
worden onderschreven en toegepast. De beleidsverantwoordelijken en vooral diegenen die verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse leiding en sturing van de organisatie dienen strikt toe te zien op de naleving van de
Gedrags- en Ethische code.
De GEDRAGSCODE VOOR COACHES en TRAINERS maakt integraal deel uit van elke arbeidsovereenkomst of
aannemingsovereenkomst van trainers en coaches. Niet-naleving van essentiële bepalingen in de code kan
sancties, tot zelfs onmiddellijk ontslag om dringende redenen tot gevolg hebben indien het om een
arbeidsovereenkomst gaat. In het geval er samengewerkt wordt op basis van een aannemingsovereenkomst
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voor diensten, kan de samenwerking om dezelfde reden onmiddellijk worden beëindigd, zonder enig recht op
verhaal.
Bij het aangaan van een nieuw contract dient er een bepaling te worden opgenomen in de
arbeidsovereenkomst of het aannemingscontract dat de betreffende trainer en/ of coach zich er toe verbinden
de Gedrags- en Ethische code zwemfed na te leven en te doen respecteren.

3. GEDRAGSCODE VOOR COACHES en TRAINERS binnen de topsportwerking van de
Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed)
Professionele trainers en coaches dienen expliciet akkoord te gaan met de Gedrags- en Ethische code
hieronder gestipuleerd, middels de Akkoordverklaring. Niet naleving van essentiële bepalingen in de code kan
sancties, tot zelfs onmiddellijk ontslag om dringende redenen tot gevolg hebben.
Certificaten, diploma’s, verzekeringen
Om te beantwoorden aan de normen van Ethisch Verantwoord Sporten zijn de volgende vereisten van
toepassing:

•

Voor de professionele coaches, trainers en omkadering (hierna steeds coaches of trainers genoemd)
o Aangezien het professionele coaches betreft is het ten zeerste aan te raden dat zij over de
vereiste kwalificaties en getuigschriften beschikken. Dit kan o.a. zijn master
bewegingswetenschappen of L.O., bachelor L.O., trainer B, trainer A in de desbetreffende
sportdiscipline.
o Coaches en trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten.
Dit gebeurt automatisch via de arbeidsovereenkomst met zwemfed.
o Een uittreksel uit het strafregister (attest goed gedrag en zeden) is noodzakelijk. Dit uittreksel
is geen garantie dat de seksuele, fysieke en psychische integriteit van iedereen die wordt
begeleid, 100% gewaarborgd wordt en blijft, maar verkleint zeker de kans op ongewenst
gedrag. Het biedt meer zekerheid omtrent het verleden van de betrokken medewerker

Verantwoordelijkheden
a) Een correct trainingsklimaat scheppen en vrijwaren
a. De verantwoordelijkheid van de coaches en trainers begint bij aanvang van elke activiteit,
waarvoor ze als leidinggevende of verantwoordelijke, binnen de context van een
begeleidingsopdracht van sporters, zijn aangesteld door zwemfed. De verantwoordelijkheid
loopt ten einde vanaf het tijdstip dat deze opdracht is beëindigd, hetzij door de beëindiging
van de geplande activiteit en/of dat de (minderjarige) sporter zich terug bevindt onder de
verantwoordelijkheid van een ouder, een aangestelde door de ouders of een voogd of -indien
vooraf overeengekomen- een aangestelde van de organisatie.
b. Van coaches en trainers wordt verwacht dat zij steeds op een pedagogisch en didactisch
verantwoorde wijze handelen zodra een (jonge) sporter zich onder hun verantwoordelijkheid
bevindt, dit onder meer tijdens dagelijkse trainingen, wedstrijden en stages in binnen- en
buitenland. Met “op een pedagogische en didactisch verantwoorde wijze” wordt onder meer
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

bedoeld dat de coaches de sporters niet intimideren of angst aanjagen, niet belachelijk
maken of kleineren, niet bedreigen en wél dat zij ontvankelijk zijn voor emotionele signalen,
maar ook rationele argumenten van de sporters. Zij onthouden zich tevens van elke
discriminerende gedraging, uitspraak of houding en dit in ALLE omstandigheden.
Coaches en trainers dienen de sporters te stimuleren en te begeleiden om de
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties te aanvaarden. Ze dienen de jonge
sporters stelselmatig meer ruimte te bieden en te stimuleren zodat zij geleidelijk aan, vanuit
een intrinsieke motivatie, hun sportieve loopbaan uit bouwen en zelf in handen nemen.
Responsabilisering, weerbaarheid, eigen initiatief en samenwerken met coaches zijn hierbij
sleutelbegrippen.
Coaches en trainers waken erover dat ze binnen de groep sporters die ze begeleiden, elke
individuele sporter evenwaardig behandelen, aanspreken en begeleiden. Favoritisme onder
welke vorm dan ook, is onder geen enkel beding aanvaardbaar.
Coaches en trainers moeten ervoor zorgen dat de activiteiten die zij kiezen, voorstellen en
adviseren geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke
individuele sporter.
Coaches en trainers waken er over, vanuit hun deskundigheid, dat er een correcte verhouding
bestaat tussen de voor topsportprestaties noodzakelijke “zware” trainings- en
wedstrijdbelasting enerzijds en de noodzakelijke recuperatie anderzijds. De fysieke integriteit
mag noch op een lichtzinnige wijze, noch op een roekeloze wijze in het gedrang worden
gebracht. Deskundige adviezen van erkende experten (arts, mogelijk anderen...) kunnen en
mogen niet genegeerd worden.
Er dient over gewaakt te worden dat de onafwendbare hoge prestatiedruk voor de (meestal
jonge) sporter niet permanent en allesoverheersend is en dat er voldoende en systematisch
mentale rustpauzes, tijdens het mogelijk langdurig en intensief begeleidingsproces, worden
ingelast.
De coaches en trainers dienen te waken over een transparante communicatie met de
belanghebbenden omtrent de essentiële elementen van de begeleiding van de
MINDERJARIGE sporter. Onder belanghebbenden wordt onder meer verstaan de
verantwoordelijken van zwemfed en de school, meer in het bijzonder, de leerkrachten, de
ruime omkadering waaronder de clubtrainer en de clubverantwoordelijken, maar in het
bijzonder de ouders of voogd. Zeker deze laatsten dienen regelmatig en systematisch
geïnformeerd te worden over de globale status van de sporter (vorderingen, pijnpunten,
gezondheid, welbevinden en mentale toestand...). Deze informatie kan rechtstreeks
gebeuren maar ook via een verslag van het interdisciplinaire team (omkadering rond de
sporter, geleid door de coach of technisch directeur en samengesteld uit deskundigen uit
verschillende relevante expertise domeinen).

b) Veilige omgeving scheppen
a. Coaches en trainers worden verwacht een 'veilige' trainingsomgeving voor alle sporters te
bieden.
b. Coaches en trainers moeten er zeker van zijn dat de trainingsomstandigheden en
infrastructuur voldoen inzake veiligheid en hygiëne. Indien ze vaststellen dat een situatie niet
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c.

d.
e.
f.

g.

c)

meer veilig of onhygiënisch is, moeten ze dat signaleren aan de verantwoordelijke beheerder
van de infrastructuur en de verantwoordelijken van zwemfed. Uiteraard kan de infrastructuur
dan niet worden gebruikt.
Coaches waken erover en zijn verantwoordelijk voor het feit dat de gebruikte infrastructuur
en materiaal in een goede staat of minimaal in de staat waarin ze werden aangetroffen en
dat deze, na gebruik, op een ordelijke wijze worden achtergelaten volgens de geldende
afspraken in de gebruikte accommodatie.
Van trainers en coaches worden verwacht dat ze over een EHBO-kwalificatie beschikken,
zodat ze bij nood kunnen helpen.
Coaches en trainers moeten steeds en in alle omstandigheden het welzijn en de veiligheid
van de sporter boven de prestatie-ontwikkeling plaatsen.
Coaches en trainers moeten zich ervan verzekeren dat de sporter fit is om te trainen. Een
mogelijk blessureverzwarende of -bestendigende activiteit of oefening mag in geen enkele
omstandigheid worden opgelegd of toegelaten worden zelfs indien het de vrije keuze van de
sporter is. Bij twijfel moet steeds vooraf het advies ingeroepen worden van een arts of kiné.
Dit advies dient te worden opgevolgd, mogelijk met een aangepaste training of
trainingsopbouw, of zelfs het (voorlopig) beëindigen van de training tot gevolg.
Van coaches en trainers wordt verwacht dat ze zich bijscholen rond alle aspecten die relevant
zijn bij de begeleiding van sporters, zoals (toegepaste) fysiologie, biomechanica, voedingsleer,
mentale begeleiding enz... maar ook in verband met onder meer gezondheid, veiligheid en
welbevinden binnen de zwemsporten (clinics, literatuur, workshops).

Orde en praktische regels handhaven
a. Coaches en trainers moeten van bij de aanvang duidelijk maken aan de sporters wat precies
van hen verwacht wordt, en wat de sporters van hen mogen verwachten. Hiermee wordt
bedoeld dat ze afspraken, routines en een gedragscode met de sporters duidelijk bespreken
en kenbaar maken. Dit is vastgelegd in een schriftelijk protocol, dat enerzijds een aantal
generieke en overkoepelende afspraken bevat inzake verwachtingen, attitude en gedrag van
de sporter. Anderzijds kunnen er eventueel bijkomende afspraken worden gemaakt voor
sporters in een specifieke trainingsgroep, welke eveneens moeten vastgelegd zijn in het
schriftelijk protocol. Dit is enkel mogelijk mits voorafgaand akkoord van de desbetreffende
verantwoordelijke van zwemfed, met name de technisch directeur topsport.
b. Coaches en trainers mogen nooit toestaan dat minderjarige sporters het trainingscomplex
verlaten zonder een volwassene die voor hen verantwoordelijk is, tenzij met schriftelijke
toestemming van de ouders.

Regels voor coach/trainer zelf
a) Persoonlijk voorkomen/gedrag
a. Coaches en trainers moeten constant hoge normen van gedrag en voorkomen vertonen. Ze
moeten bijzonder waakzaam zijn om in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag te
vertonen of zelfs maar die indruk te wekken.
b. Coaches en trainers zijn de meest zichtbare vertegenwoordigers van de zwemfed. In alle
contacten met externen (ouders, infrastructuur personeel, vertegenwoordigers van partners
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c.

d.

e.

f.

en stakeholders (clubs, Sport Vlaanderen, BOIC, FINA, LEN, pers e.a...) wordt op een correcte,
transparante en voorkomende wijze gecommuniceerd.
Coaches en trainers onthouden zich van alle mogelijke vormen van matchfixing,
weddenschappen, vooral in verband met die wedstrijden waaraan sporters die ze begeleiden
deelnemen.
Coaches en trainers onthouden zich van geestverruimende middelen, zoals alcohol en drugs,
in eender welke omstandigheid waarin hij/zij de organisatie en dus ook zichzelf in het
openbaar vertegenwoordigen. Dit zowel in de dagelijkse trainingsomstandigheden
(trainingen en periodes ervoor en erna, gelinkt aan die trainingen), als tijdens wedstrijden (de
wedstrijden zelf en de periodes ervoor en erna, gelinkt aan die wedstrijden). Indien er wordt
vastgesteld dat een trainer/coach tijdens voornoemde periodes onder invloed is van
geestverruimende middelen, dan kan dit als een grove fout worden aangerekend en vormt
dit een mogelijke grond om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen.
Coaches en trainers dragen bij elke training aangepaste sportkledij. Tijdens wedstrijden
dragen ze ofwel de zwemfed-outfit, ofwel de nationale outfit, al naargelang afgesproken is
met de verantwoordelijken van zwemfed of KBZB.
Coaches en trainers maken geen gebruik van GSM, smartphone, tablet… tijdens de trainingen
en wedstrijden tenzij voor sporttechnische doeleinden of in geval van nood.

b) Onmiddellijke relatie tussen coach en sporter
a. Enkel indien dit voor de organisatie van trainingen en vervoer niet anders kan, bieden
coaches en trainers een sporter een lift naar huis of naar de gewenste bestemming.
b. Het wordt ten zeerste afgeraden dat coaches en trainers zwemmers trainen in een 1 op 1
situatie.
c. Het wordt ten strengste afgeraden dat coaches zelf contact zoeken met sporters op sociale
media "
Bevoegdheid van de coach inzake disciplinaire maatregelen
Indien de coach van oordeel is dat een sporter tijdelijk of permanent uit de trainingsgroep moet worden
verwijderd, dan dient volgende procedure te worden gevolgd:

De sporter en de coach dienen binnen de kortst mogelijke tijd te worden gehoord door de verantwoordelijke
van zwemfed (technisch directeur topsport, samen met de bestuurder die deel uitmaakt van de
topsportcommissie). Deze laatste kan zo nodig vervangen worden door een ander bestuurder. De minderjarige
sporter dient zich te laten bijstaan door een volwassene. De meerderjarige sporter heeft het recht zich te laten
bijstaan. De verantwoordelijke van zwemfed stelt een verslag op van dit onderhoud en stelt de betrokkenen
hiervan zo snel mogelijk in kennis. Het Bestuursorgaan neemt, op advies van de technisch directeur topsport,
een gemotiveerde beslissing en stelt de betrokkenen hiervan in kennis. De sporter kan tegen deze beslissing in
beroep gaan bij de tuchtkamer die zetelt in laatste aanleg. De beroepsprocedure schort de beslissing op.
Het beroep dient te worden ingesteld binnen de 14 dagen na de dag van de verzending van de aangetekende
brief van kennisgeving van de beslissing. Deze procedure is eveneens opgenomen in de gedragscode van de
sporter.
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Contactpersonen
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Commissie via
api@zwemfed.be, of schriftelijk aan het Ethische Advies Orgaan, Burgemeester Maenhautstraat 100 -102, 9820
Merelbeke.

Voor akkoord

De werknemer

De werkgever
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Gedrags- en Ethische code van de Vlaamse Zwemfederatie
(zwemfed) voor bestuurders, leden van het bestuursorgaan ( BO)
en leden van overlegorganen van zwemfed

1. INLEIDING:
Deze Gedrags- en Ethische code van zwemfed dient door alle bestuurders te worden onderschreven en
toegepast.
De Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed) heeft als sportorganisatie de verplichting om voor haar leden, maar ook
voor haar medewerkers de hoogste standaarden inzake ethisch, veiligheid en verantwoord handelen in eender
welke omstandigheid, te hanteren en erop toe te zien dat diegenen die haar vertegenwoordigen, in de eerste
plaats bestuurders en professionele medewerkers diezelfde criteria rigoureus toepassen in het onderling
contact, contact met de leden, maar ook externen. Zij vertegenwoordigen in eender welke omstandigheid de
sportorganisatie “zwemfed”.
De organisatie en haar medewerkers zijn er zich er zeer goed van bewust dat ze een verplichting hebben om
zorg te dragen voor de integriteit van haar leden. Zwemfed onderstreept dat alle betrokkenen – in casu de
bestuurders van het Bestuursorgaan- zich altijd dienen te houden aan de principes van goed gedrag en zeden
en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld dienen te zijn voor allen die betrokken
zijn bij door zwemfed georganiseerde sportactiviteiten of bij die (sport)activiteiten waaraan zwemfed als
organisatie rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.
Elkeen die zwemfed in eender welke hoedanigheid vertegenwoordigt, onderschrijft de visie en waarden die
zwemfed wil uitdragen en vertegenwoordigt.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de Panathlonverklaring, welke door zwemfed onderschreven wordt.
De Akkoordverklaring verbonden aan dit document wordt ter ondertekening voorgelegd aan de verkozen
bestuurders van het bestuursorgaan van de Vlaamse Zwemfederatie vzw.
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2. DE GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN HET BESTUURSORGAAN van de
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE
Deontologie

•

Een bestuurder of commissielid zorgt voor een veilige omgeving: Schep een omgeving en een sfeer,
waarin sociale en fysieke veiligheid gewaarborgd zijn en ook zo wordt ervaren.

•

Is dienstbaar: Handel altijd in het belang van de organisatie en richt u op het belang van de leden
(clubs en individuele leden) of aangeslotenen.

•

Is open: Zie erop toe dat genomen beslissingen in en door het bestuursorgaan of overlegorganen zo
snel en duidelijk mogelijk via zoveel mogelijke kanalen gecommuniceerd worden aan de
belanghebbenden en geïnteresseerden. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om
verantwoording af te leggen en er inzicht en begrip bestaat of/en ontstaat bij leden en verenigingen in
het handelen en de beweegredenen van de organisatie in zijn geheel en van de bestuurder(s) in het
bijzonder. Het is van belang dat deze communicatie via de geëigende kanalen van de zwemfed
gebeurt (De communicatieverantwoordelijke van zwemfed).

•

Is betrouwbaar: Houdt zich aan de regels, waaronder de statuten, reglementen, besluiten en
afspraken van de federatie. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Gebruikt
vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van een beperkte groep binnen of
buiten de organisatie. Respecteert de interne besluitvorming die collegiaal tot stand is gekomen en
onthoudt zich van het openbaar maken van de wijze waarop de besluitvorming tot stand is gekomen:
stemming, stemverhouding, wie voor en tegen heeft gestemd. Behandelt de interne besprekingen en
overleg met de vereiste discretie, tenzij het manifest laakbare feiten betreft. Deelt de inhoud van de
gesprekken binnen het Bestuursorgaan niet met derden, ook niet met familieleden.

•

Voorkomt (de schijn van) belangenvermenging:
o Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met de functie in het
Bestuursorgaan of in het overlegorgaan.
o Gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie in het Bestuursorgaan of
in het overlegorgaan.
o Bespreekt openlijk in het Bestuursorgaan of het overlegorgaan het voornemen tot het
aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een andere organisatie met
verantwoordelijkheden, indien die mogelijk een impact kunnen hebben op het beleid van
zwemfed. Doet opgave van financiëel belang in andere organisaties en van nevenfuncties die
een invloed kunnen hebben op het functioneren als bestuurder of lid van een overlegorgaan.
Geeft aan of die nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.
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o

o
o

o

Voorkomt in samenwerkingsvormen, - relaties en bij de interne besluitvorming, bevoordeling
en de schijn ervan, die mogelijk in strijd is met de objectiviteit en eerlijke concurrentie verhoudingen binnen of gerelateerd aan de zwemfed.
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.
Geeft uit hoofde van uw functie geen geschenken of giften en biedt geen diensten aan. Doet
uit hoofde van de functie ook geen beloften om iets te doen of niet te doen, die de belangen
van de organisatie, in haar geheel in het gedrang kunnen brengen.
Meldt alle geschenken en giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Attitude

•

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport
en de organisatie in diskrediet wordt en kan worden gebracht. Hoffelijkheid, respect en zich
onthouden van grievende en beledigende opmerkingen zijn steeds belangrijk.

•

Zet zich met grote verantwoordelijkheidszin en intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en
begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglement, de gedrags –
en ethische code, de regels inzake matchfixing en de gedragsregels inzake drugs en alcohol gebruik.
Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn door de specifiek voor hen geldende gedrags- en
ethische code. Het is de taak van de bestuurders en leden van de overlegorganen om deze gedrags –
en ethische code inhoudelijk te verantwoorden, zelf na te leven en in de mate van het mogelijke erop
toe te zien dat deze binnen de organisatie worden nageleefd.

•

Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdende gedrag serieus. Spant zich in om
het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een hoge mate van
alertheid in de organisatie voor onbehoorlijke en /of grensoverschrijdende gedrag. Treedt adequaat
op tegen het schenden van regels en normen door sporters, professionele medewerkers, supporters
en anderen.

•

Spant zich in om samen te werken met integere professionele medewerkers, functionarissen,
ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors e.a... Tracht te komen tot en streeft steeds
naar een omstandigheid, waarbij de organisatie intern en extern handelt met personen en
organisaties die van onbesproken gedrag zijn.

•

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig. Zal niet wedden op de sporten
waarbij zij/ hij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over
een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken
is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

•

Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zie toe op de naleving van de reglementen, de
huisregels, deze gedragscode en de andere normen

Contactpersonen
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Advies orgaan via
api@zwemfed.be, of schriftelijk aan het Ethisch Advies Orgaan,Burgemeester Maenhautstraat 100-102, 9820
Merelbeke.vens door te geven aan de Dop
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Gedrags- en Ethische code van de Vlaamse Zwemfederatie
(zwemfed) voor professionele medewerkers van zwemfed

1. INLEIDING:
Deze Gedrags- en Ethische code van zwemfed dient door alle professionele medewerkers te worden
onderschreven en toegepast.
De Vlaamse Zwemfederatie (zwemfed) heeft als sportorganisatie de verplichting om voor haar leden, maar ook
voor haar medewerkers, de hoogste standaarden inzake ethisch, veiligheid en verantwoord handelen in eender
welke omstandigheid, te hanteren en erop toe te zien dat diegenen die haar vertegenwoordigen, in de eerste
plaats bestuurders en professionele medewerkers, diezelfde criteria rigoureus toepassen in het onderling
contact, contact met de leden, maar ook met externen. Zij vertegenwoordigen in eender welke omstandigheid
de sportorganisatie “zwemfed”.
De organisatie en haar medewerkers zijn er zich er zeer goed van bewust dat ze een verplichting hebben om
zorg te dragen voor de integriteit van haar leden. Zwemfed onderstreept dat alle betrokkenen – in casu de
professionele medewerkers- zich altijd dienen te houden aan de principes van goed gedrag en zeden en zich op
ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld dienen te zijn voor allen die betrokken zijn bij
door zwemfed georganiseerde sportactiviteiten of bij die (sport)activiteiten waaraan zwemfed als organisatie
rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.
Elkeen die zwemfed in eender welke hoedanigheid vertegenwoordigt, onderschrijft de visie en waarden die
zwemfed wil uitdragen en vertegenwoordigt.
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de Panathlonverklaring, welke door zwemfed onderschreven wordt.
De Akkoordverklaring verbonden aan dit document wordt ter ondertekening voorgelegd aan de medewerkers
van de Vlaamse Zwemfederatie.

2. Implementatie van de Gedrags- en Ethische code
De Gedrags- en Ethische code van zwemfed dient door alle medewerkers en allen die betrokken zijn bij de
begeleiding van sporters in eender welke hoedanigheid te worden onderschreven en toegepast. De
beleidsverantwoordelijken, maar zeker diegenen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding en sturing
van de organisatie, dienen strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en Ethische code. Er is eveneens
een specifieke gedrags- en ethische code opgesteld voor bestuurders en professionele coaches tewerkgesteld
bij zwemfed.
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3. GEDRAGSCODE VOOR PROFESSIONELE MEDEWERKERS van de Vlaamse
zwemfederatie (zwemfed)
Professionele medewerkers van zwemfed dienen naast hun contract expliciet akkoord te gaan met de Gedragsen Ethische code hieronder gestipuleerd, middels de Akkoordverklaring. Deze GEDRAGSCODE maakt integraal
deel uit van de arbeidsovereenkomst. Niet naleving van essentiële bepalingen in de code kan sancties, tot zelfs
onmiddellijk ontslag om dringende redenen tot gevolg hebben.
Belangrijke attitudes, gekoppeld aan basiscompetenties van onze medewerkers
a) Vakbekwaamheid en klantgerichtheid

•

Warm welkom: elke medewerker staat met open armen klaar voor iedereen: op kantoor, in
de clubs, in de zwemscholen en overal waar de zwemfed aanwezig is.

•

Respect. Elke medewerker vertoont waardering voor de leden en collega’s. Het respectvol
omgaan met elkaar is de basisregel voor iedereen die werkt voor zwemfed en er wordt over
gewaakt dat er steeds een hechte collegialiteit en oprechte klantgerichtheid heerst bij elke
activiteit die in relatie staat met de organisatie. Dit uit zich onder meer in volgende
gedragingen:

•

We laten de ander in zijn/ haar waarde, ook al zijn we het niet eens met die
persoon.

•
•
•
•
•
•

We zeggen het ook als het goed is.
We luisteren naar wat klanten, leden en collega’s te zeggen hebben.
We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen.
We praten met elkaar en niet over elkaar.
We stellen ons kwetsbaar op.
We staan open voor feedback en gaan respectvol in dialoog.

b) Integriteit. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn sleutelwaarden voor zwemfed. Dit uit
zich onder meer in volgende gedragingen:

•
•
•
•
•

We doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na.

•

We zijn transparant in onze communicatie en acties, dit zowel ten opzichte van collega’s als
van clubs en leden.

We willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
We gaan vertrouwelijk met alle informatie om.
We respecteren de grenzen van elkaar (privacy)
We bewaken onze eigen grenzen. Assertiviteit en openheid zijn een must, agressiviteit wordt
niet getolereerd.
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c)

Ambitie en uitmuntendheid. Deskundigheid en professionalisme, gekoppeld aan het handelen op
basis van duidelijke procedures mag en moet van zwemfed en haar medewerkers worden verwacht.
Dit uit zich onder meer in volgende gedragingen:

•

We blijven als team kwaliteitsstandaarden ontwikkelen en zien erop toe dat iedereen zich
daaraan houdt.

•

We lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en
durven initiatieven te nemen.

•
•
•
•
•
•
•

We voldoen aan de eisen die aan onze functie worden gesteld.
Wij kennen de uitgangspunten van een professional en van professioneel handelen.
We kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken.
Elke opdracht wordt professioneel en accuraat behandeld.
We toetsen/ evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen.
We stellen ons lerend, probleemoplossend en innoverend op.
We zoeken steeds naar duurzame oplossingen, ook in het kader van leefomgeving en klimaat.

d) Dienstbaarheid. Onze klanten (clubs, leden, externen) worden attentvol, zorgzaam, oplosgericht en
met echte aandacht voor hun vragen behandeld. Dit uit zich onder meer in volgende gedragingen.

•
•

We zijn vriendelijk tijdens elk contact met leden.

•
•

We hebben empathie. We leven ons in de wensen en problemen van de anderen in.

•
•

We geven duidelijk de grenzen aan waarbinnen we actief kunnen zijn.

We luisteren echt naar elkaar (collega en individuele leden): luisteren is niet alleen je oor
openzetten, maar ook vragen stellen waardoor iemand zich uitgenodigd voelt iets te
vertellen.
We zijn bereid samen te werken om ons doel te bereiken of problemen op te lossen. We
willen onze leden steun verlenen om hen te helpen hun doelstellingen te realiseren.
We oordelen niet onmiddellijk, maar zijn objectief, onderzoeken en trekken de feiten na
vooraleer we conclusies formuleren.

e) Objectiviteit, onpartijdigheid en redelijkheid. In zwemfed vermijden we machtsmisbruik,
voorkeursbehandeling en subjectiviteit bij het omgaan met onze leden en collega’s. Dit uit zich onder
meer in volgende gedragingen.

•

We zijn plichtbewust, correct, beleefd, hoffelijk en klantvriendelijk. In onze contacten met
leden, collega’s en leveranciers doen we ons uiterste best om behulpzaam te zijn en de
waarden van de zwemfed uit te dragen.

•

Besluiten en beslissingen worden genomen met inachtneming van alle relevante factoren en
met uitsluiting van alle irrelevante, mogelijk emotionele elementen en argumenten.

•
•

We handelen fair en billijk.
We vermijden onze bevoegdheden te gebruiken voor doelstellingen die niet stroken met
onze waarden of die onrechtvaardig of onredelijk zijn.
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•

We voldoen aan de legitieme en redelijke verwachtingen die onze leden van
vertegenwoordigers van onze organisatie mogen verwachten.

•

We zien erop toe dat bij het nemen van beslissingen de voorgestelde maatregelen in
verhouding staan met het nagestreefde doel (evenredigheid)

•

We treden consequent op en volgend de normale (bestuurlijke) praktijken van de organisatie,
tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan in een individueel geval van af te wijken.

•

We motiveren beslissingen die worden genomen ten aanzien van een lid of club door
vermelding van de relevante feiten en de grondslag waarop een beslissing is genomen.

•

We respecteren de privacy van de individuele leden onder meer inzake de verwerking van
persoonsgegevens.

Individuele gedragsregels

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Wij gaan respectvol met elkaar om.
Overlast wordt in alle situaties vermeden.
Verbaal geweld is niet aanvaardbaar.
Fysiek geweld of een poging daartoe wordt niet getolereerd.
Discriminatie is bij zwemfed niet toegestaan. Onder discriminatie verstaan we onder meer ... een
ander belachelijk maken, uitschelden en achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd,
gedrag, uiterlijk, kleding en seksuele geaardheid.
Bedreigingen zijn onaanvaardbaar. Het betreft zowel fysieke als verbale bedreiging die de fysieke en
psychische integriteit mogelijkerwijze kunnen aantasten.
Seksueel ongewenst gedrag en seksuele intimidatie zijn niet toegestaan. Het betreft elke vorm van
verbaal, non –verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan diegene die er zich schuldig aan
maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van mannen en vrouwen.
In concreto verstaan we hier onder meer onder, het maken van allerlei seksuele toespelingen,
handtastelijkheden, (open) trekken van/ aan kleding, het maken van seksuele toespelingen in
schriftelijke vorm via brieven, email, stalking e.d....
Het vernielen van eigendom is niet toegestaan.
Alcohol of druggebruik is voor medewerkers wanneer ze een taak uitoefenen in opdracht van
zwemfed niet toegestaan. In eender welke omstandigheid waarin hij/zij de organisatie in het
openbaar vertegenwoordigt, dient alcoholgebruik zich dermate te beperken zodat er nooit de indruk
of perceptie van overlast of onaangepast gedrag van wege de medewerker kan ontstaan.
(In deze context dient er verwezen te worden naar het arbeidsreglement en de bepalingen die er
over alcohol- en druggebruik zijn in opgenomen.)

Waarden van de zwemfed

De zwemfed hanteert volgende kernwaarden die door alle medewerkers onderschreven en uitgedragen
worden:
• Warm welkom: we staan met open armen klaar voor iedereen: op kantoor, in de clubs, in de
zwemscholen en overal waar we aanwezig zijn.
• Ambitie: we willen vooruit, zijn ambitieus en on-Vlaams zeker van het belang en de toekomst van de
sporten die we vertegenwoordigen.
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•
•
•
•
•

Verbinding: we werken samen met alle sporten, alle clubs en alle individuen die dat willen.
Veiligheid: we houden het altijd en overal veilig, bij ons ben je beschermd en leer je overleven.
Uitmuntendheid: we willen excelleren, streven naar de grootste efficiëntie, we hechten veel belang
aan (bij)scholing en verwerken nieuwe inzichten in onze aanpak.
Passie: we houden van wat we doen en stralen dat ook uit.
Fun: we beleven plezier aan onze sport.

Contactpersonen
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Advies orgaan via
api@zwemfed.be, of schriftelijk aan het Ethisch Advies Orgaan, Burgemeester Maenhautstraat 100-102, 9820
Merelbeke.

Voor akkoord

De werknemer

De werkgever
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