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1. Situering  

Onze club engageert zich om te streven naar een vereniging zonder agressie, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag.  

Clubleden onthouden zich van alle daden van agressie, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Dit 

geldt ook voor derden die in contact komen met clubleden bij de beoefening van clubactiviteiten.  

 

2. Definities  

Agressie tijdens clubactiviteiten: elk feit waarbij een clublid of ander persoon psychisch of fysiek 

wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen tijdens de beoefening van clubactiviteiten.  

Pesterijen: een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, 

binnen of buiten de club, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd en de waardigheid of de 

fysieke of psychische integriteit van een clublid of een ander persoon aantasten of een bedreigende, 

vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëren en die zich uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen verband 

houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke 

overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 

genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, ras, huidskleur, nationale of etnische 

afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit.  

Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met 

een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 

aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd.  
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3. Principes  

Elk clublid heeft het recht met waardigheid behandeld te worden. Alle clubleden dienen zich te 

onthouden van elke daad van agressie, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Het clubbestuur 

aanvaardt dergelijk gedrag niet.  

Elk clublid moet meewerken aan de preventie van ongewenst gedrag.  

Het clubbestuur zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon zijn opdracht te allen tijde onpartijdig, 

volledig en doeltreffend kan vervullen.  

Alle clubleden hebben de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te raadplegen.  

4. Vertrouwenspersoon  

Het clubbestuur stelde een vertrouwenspersoon aan om op te treden in het raam van agressie, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.  

De vertrouwenspersoon is:  

Jean Philip Mousset  
Jozef Verbovenlei 23    
2100 Antwerpen    
03 366 36 17  
dr.jphmousset@gmail.com  
  

5. Procedure  

Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot een bestuurslid kan een clublid die meent 

slachtoffer te zijn van agressie, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag zich ook wenden tot de 

vertrouwenspersoon. Indien de melding gebeurt bij een bestuurslid zal deze onmiddellijk de 

vertrouwenspersoon inlichten. Deze zal het clublid uitnodigen voor een gesprek.  

Meldingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.  

Meldingen zullen steeds met de grootste discretie behandeld worden.  

De vertrouwenspersoon zal samen met het betrokken clublid zoeken naar een oplossing door middel 

van een gesprek, actief luisteren of advies. Hij zal een verzoening opstarten tussen de betrokken 

personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.  

De vertrouwenspersoon zal steeds het clubbestuur inlichten van elke melding. Hij zal een beschrijving 

geven van de melding en de context ervan. Na het horen van de melder en de eventuele 

verzoeningspoging zal de vertrouwenspersoon verslag uitbrengen bij het clubbestuur en eventueel 

mogelijke maatregelen voorstellen.  

Het clubbestuur beslist over de maatregelen die zullen genomen worden. De vertrouwenspersoon 

wordt van deze beslissing in kennis gesteld. De besliste maatregelen worden zo snel mogelijk 

uitgevoerd.  
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