Gedragscode Gezinssport Kessel-Lo vzw
Voorwoord
Iedereen binnen de sportwereld en onze zwemclub, heeft te maken met normen en waarden.
Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het zwembad, hoe
lossen we problemen op binnen de club en zo veel meer.
Toch blijven normen en waarden voor velen een wat onbegrijpbaar fenomeen; Het is niet altijd voor
iedereen duidelijk wat er mee bedoelt wordt, en nog belangrijker: hoe pas je deze normen en
waarden toe in de praktijk. Deze gedragscode tracht hierop een antwoord te geven; Het is een
“gereedschap”, “een handige tool” voor iedereen die bij onze zwemclub betrokken is: zwemmers,
ouders, lesgevers, bestuur en sympathisanten.

Inleiding
De Gezinssport Kessel-Lo vzw wil ervoor zorgen dat zijn leden met plezier kunnen leren zwemmen en
zich verder kunnen ontwikkelen; Normen en waarden zijn daarbij belangrijk. Gezinssport Kessel-Lo
vzw wil actief werken aan de bewustwording van zwemmers, ouders, lesgevers en bestuursleden,
van het belang en de inhoud van deze normen waarden. De Gezinssport Kessel-Lo liet een leerplaats
zijn waar kinderen gezammelijk een aangename moeten kunnen leren kennis maken met de
zwemsport. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Gezinssport Kessel-Lo vezw heeft gedragsregels
opgesteld die hierbij kunnen helpen. De lesgevers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie om deze gedragsregels uit te dragen en te bewaken.

Algemeen
Doelstellingen
Gezinssport Kessel-Lo vzw wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk
laten zwemmen. Enthousiasme, sportieve uitdagingen, ontspanning en plezier zijn daarbij de
belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het
verenigingsgevoel zorgt we er voor dat Gezinssport Kessel-Lo vzw een vereniging is om trots op te
zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, lesgevers, zwemmers
en ouders of wettelijke vertegenwoordigers te bevorderen.

Over wie gaat het ?
Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarige
leden is het van belang dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van de
gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten
elkaar hierop kunnen en durven aanspreken, op een hoffelijke en correcte manier. Goede
omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt van ons handelen.

Wat zijn onze uitgangspunten? •
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

We zwemmen met elkaar,
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn:
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op grond van huidskleur,
geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke (zie ook
Panathlon verklaring die door de gezinssport Kessel-Lo vzw is onderschreven is
We schelden, pesten, roddelen, enz. niet en we uiten geen dreigementen m.a.w. we houden
terdege rekening met de gevoelens van de ander. .
We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van
verbaal of lichamelijk geweld. Geen enkele vorm van seksueel overschrijdend gedrag wordt
getolereerd. Hiertegen zal streng worden opgetreden.
We blijven van elkaars bezittingen af; we houden het zwembad en de omgeving schoon.
Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en
respectvol gedragen tegenover zwemmers, trainers, lesgevers, de afgevaardigden,
bestuursleden, medewerkers van het sportcomplex, andere leden en publiek.
We dulden geen grofheden.
Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medezwemmers.
Onderweg naar of van, en tijdens de zwemles is alcohol- en/of drugsgebruik niet toegelaten.
De leden ontzeggen zich elke vorm van doping. Zij zijn overtuigd van hun eigen kunnen en
dienen dus niet over te gaan tot het nemen van ongeoorloofde middelen om deze prestaties
te behalen.

De zwemlessen
De lesuren worden meegedeeld, alsook op de website gepubliceerd.
We hebben respect voor de lesgevers en voor elkaar. De groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld
naar ieders kunnen, maar verschil in conditie en/of vooruitgang is onvermijdelijk.
Je respecteert andermans bezittingen en materiaal in het zwembad, alsook in de kleedkamers.

Gebruik van de douches:
•
•
•
•

Voor de start van de zwemlessen en de trainingen nemen de zwemmers een douche.
Douches zijn geen speelruimten.
Beperk het verblijf in deze zone tot het strikt noodzakelijke
Iedere gebruiker ziet erop toe dat de douches netjes achtergelaten worden. Bij problemen of
onregelmatigheden wordt de toezichter-redder, de lesgever of een aanwezig bestuurslid
geïnformeerd.

Gebruik van de toiletten:
De toiletten dienen door de gebruikers netjes achtergelaten te worden. Bij problemen of
onregelmatigheden wordt de toezichter-redder, de lesgever of een aanwezig bestuurslid
geïnformeerd.

Gebruik van de kleedkamers:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
De kleedkamers dienen door de gebruikers netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik.
Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geld etc.) Indien deze
toch meegebracht worden, raden we aan deze op te bergen in een locker.
De club is niet verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van enigerlei
voorwerpen. • Het is ten strengste verboden te roken in het ganse zwembadcomplex, dus
ook in de kleedkamers! • Minderjarige zwemmers die zonder begeleiding huiswaarts keren,
dienen de kortste en/of minst gevaarlijke weg te nemen. In en rond het zwembadcomplex:
Alle geldende regels van Stad Leuven krijgen voorrang op de opgelegde gedragscode van de
gezinssport Kessel-Lo vzw.
Als ambassadeurs van Gezinssport Kessel-Lo letten we op ons taalgebruik en hebben we ook
respect voor de redders, medezwemmers, zwemmers van andere clubs, lesgevers,
sympathisanten, , ...
maken we rommel, dan ruimen we die zelf op.
Materiaal ter beschikking gesteld door Gezinssport Kessel-Lo of zwembadbeheerder wordt
met respect behandeld en na de training netjes opgeruimd en terug geplaatst waar het
hoort.
Er wordt geen glas, noch aardewerk mee in het zwembad genomen.
Drank wordt meegebracht in herbruikbare drinkbussen voorzien van naam
Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden om drugs te gebruiken dan wel te
verhandelen
Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst
• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar het zwembad wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Gedragscode ouders wettelijke vertegenwoordigers
Gezinssport Kessel-Lo vzw kan enkel slagen in haar doelstellingen en in geslaagde sportieve carrière
van de zwemmers, elk op hun eigen niveau volgens hun eigen keuze, indien de ouders de
gedragscode en sportreglement steunen en onderschrijven. Het is belangrijk dat de zwemmer én de
ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers zich eraan houden.
Gelieve u ervan te onthouden uw kind te coachen tijdens de lessen, trainingen en/of wedstrijden,
laat dit over aan de bevoegde /lesgevers.
Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in verwarring brengen. Supporteren
voor uw kind kan uiteraard wel.
Geen ouders naast het bad

Ook ouders of wettelijke vertegenwoordigers en sympathisanten worden bij aanwezigheid op
lessen/trainingen en/of wedstrijden als ambassadeurs van de Gezinssport Kessel-Lo vzw beschouwd.
Ook van de ouders wordt gevraagd de gedragscode na te leven.

Portretrecht:
Tijdens activiteiten van Gezinssport Kessel-lo vzw of activiteiten waaraan Gezinssport Kessel-lo vzw
deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of beeldmateriaal genomen worden waarop de
zwemmers, de ouders en de medewerkers te zien zijn. De deelname aan deze activiteiten houdt in
dat de betrokkene toestemming verleent aan Gezinssport Kessel-lo vzw om het beeldmateriaal in het
kader van de eigen werking te publiceren op al zijn dragers. Indien een betrokkene hiermee niet
akkoord gaat, dan moet hij/zij dit schriftelijk meedelen aan de Gezinssport Kessel-lo vzw -secretaris
die het betreffende materiaal dan kan laten verwijderen. ZOLA zal het beeldmateriaal op geen enkele
manier zelf aan derden overmaken.
De overgang naar een volgende groep wordt door de lesgevers beslist. Hierbij is er geen inspraak van
de ouders. De belangrijkste criteria hierbij zijn gedrag, tijden, capaciteit, inzet, weerstandsvermogen
en het aantal aanwezigheden op trainingen en wedstrijden.
Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer/lesgever. Voor alle
niet sporttechnisch gerichte vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat:
administratie@gezinssportkessello.be.

Grensoverschrijdend gedrag
Gezinssport Kessel-lo vzw aanvaard onder geen enkele omstandigheid, grensoverschrijdend gedrag.
Het lid of ouders waarvan bewezen is, dat hij/zij schuldig maakt aan deze feiten, wordt kind of zijn
kind onmiddellijk als lid op non -actief gesteld.
Bij vaststellen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt contact opgenomen met Sensoa en
ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport) voor het treffen van sancties. Alle leden,
ouders of wettelijke vertegenwoordigers, lesgevers, vrijwilligers en overige betrokkenen worden
geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen.
Lid zijn van Gezinssport Kessel-lo vzw houdt in dat men de regels accepteert.
Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode ontvangen indien hij/zij hierom vraagt bij een van
de leden van het bestuur. Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage
leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle
betrokkenen bij onze zwemclub zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van
zwemsport.
Alle leden, zwemmers,, lesgevers, ouders of wettelijke vertegenwoordigers, afgevaardigden, actieve
en niet- actieve leden die zich het slachtoffer voelen van inbreuken op de gedragscode of deze
vaststellen op welk plaats dan ook binnen de clubactiviteiten of deze activiteiten waaraan de club
deelneemt, worden gevraagd om deze te melden aan het secretariaat:
administratie@gezinssportkessello.be

