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Beste leden, trainers, coachen, ouders en sympathisanten van krachtbalclub Hoger Op Beitem  

 

Graag willen we jullie op de hoogte brengen dat we binnen onze club een Aanspreekpunt Integriteit (API) 

hebben. Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van 

krachtbalclub HOB terecht met een vraag, bezorgdheid of melding omtrent schending van de integriteit van 

zichzelf of van iemand anders. 

Contactpersoon: Verhelst Emma 0477/ 63 25 79 of verhelst.emma@skynet.be 

 

 

 

Schending van de integriteit omwille van grensoverschrijdend gedrag:  

Ieder persoon en dus ook elke sporter heeft zijn grenzen. Deze grenzen zijn niet altijd zichtbaar en kunnen per 

individu of sociale groep verschillen. Wanneer die grenzen worden overschreden, wordt de integriteit van het 

individu geschonden. Om een veilig sportklimaat uit te bouwen, is het dan ook van belang om steeds over de 

integriteit van elke betrokkene te waken en zijn of haar integriteit te respecteren. Wanneer deze integriteit 

wordt geschonden, spreken we van grensoverschrijdend gedrag. Onder het begrip: ‘geweld’ verstaan we elke 

handeling of situatie die een inbreuk en/of een bedreiging betekent voor de fysieke en psychische integriteit 

van de persoon. Dergelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag is meestal intentioneel en ontstaat vaak 

uit ongelijke machtsrelaties. Binnen sport kunnen coachen hun macht misbruiken, maar ook sporters 

onderling kunnen elkaars grenzen overschrijden met als doel om hun status binnen de groep te vergroten.  

Taken van de API:  

- Aanspreekpunt en eerste opvang:  

De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en     

geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. 

-  Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing:  

De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie, maar bij 

vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om 

zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of 

melding, verwijst de API door naar deskundigen (federatie, sportdienst, hulpverlening, politie, 

justitie,). Hierbij kan de API voor elke situatie van heel kleine tot moeilijke of ernstige advies vragen bij 

de hulplijn 1712. In sommige gevallen kan de API het bestuur of de voorzitter op de hoogte brengen. 

Bijvoorbeeld: indien een schorsing gewenst is.  

- Preventie en ondersteuning:  

De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen sportorganisatie, voor 

de bewustmaking van de gedragsregels en/ of vorming van sportbegeleiders. De API blijft op de 

hoogte van en geeft informatie door aan het bestuur over algemene integriteitsaspecten. 
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