
 

Beste club, 
 
De Vlaamse Kano & Kajak Federatie vindt het belangrijk dat uw leden zich gelukkig in uw club 
en goed in hun vel voelen.  De club moet een plaats zijn waar kinderen, jongeren en 
volwassenen veilig sporten en er plezier aan hebben.  Als federatie willen we dat al onze 
clubleden respect voor elkaar opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden en 
respecteren.  We dulden geen pestgedrag, racisme, geweld en ongepast seksueel gedrag. 
 
In de federatie is Joanna François de aanspreekpersoon integriteit (API) voor iedereen die 
vragen of klachten heeft. Joanna François kan altijd naar je verhaal luisteren en kan uitleg 
geven over wat er kan of moet gebeuren, dit kan via 0476/20.13.39 of joanna@vkkf.be. 
Onderstaand staat de gedragscode Vlaamse Kano & Kajak Federatie die dient gelezen en  
getekend te worden door de voorzitter van uw club.  
 

Gedragscode Vlaamse Kano & Kajak Federatie 

Hiërarchische verhouding 

• Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik tegenover jonge sporter, zowel fysiek als 

verbaal. 

• Brutaliteit, geweld en dwang zijn altijd en overal uit den boze. Sportieve noodzaak kan nooit 

worden ingeroepen ter verantwoording van dwang of geweld. 

• Besef dat volwassenen door hun leeftijd een machtsverhouding hebben tot jonge sporters, die 

daardoor geremd kunnen zijn om te praten over hun gevoelens, angsten of andere delicate 

aangelegenheden. 

• Indien een volwassen sportbegeleider en een minderjarige sporter met een acceptabel 

leeftijdsverschil een relatie hebben, wordt gekeken naar mogelijkheden om de hiërarchische 

verhouding te verbreken door bijvoorbeeld te wisselen van trainersgroep. 

Privacy/omkleedruimten 

• Ga altijd respectvol om met de jonge sporter en met de ruimte waarin die zich bevindt. 

• Respecteer het recht op privacy, met name in de toiletten, kleedkamers en douches en in de 

slaapkamers. 

• Respecteer de regels in verband met omkleden, douchen en naaktheid. 

• Dwing een minderjarige sporter nooit tot naaktheid. 

• Maak geen seksueel getinte opmerkingen of grapjes als minderjarigen in de buurt zijn. 

• Gebruik geen kwetsende of seksuele opmerkingen over lichamelijke kenmerken van jonge 

sporters. 

• Vermijd discriminatie en spottende opmerkingen in verband met seksuele voorkeuren. 

Aanrakingen 

• Raak minderjarige sporters niet vaker aan dan nodig, kondig de aanraking aan en ga na of de 

aanrakingen wel geapprecieerd worden. Beperk je tot sport gerelateerde aanrakingen 

(instructie, feedback of veiligheid), of om emotie en medeleven te tonen (vreugde, troost, 

bemoediging...). 

• Vermijd te allen tijde aanraking van de schaamstreek, borsten en andere beladen of gevoelige 

zones zoals het achterwerk, het gezicht, de haren, binnenkant dijen... Vermijd alle aanrakingen, 

gebaren, opmerkingen of daden die verkeerd kunnen worden begrepen omdat ze dubbelzinnig, 

amoureus of seksueel getint zijn. 

• Een zoen of knuffel kan, maar seksuele handelingen horen niet thuis in een sportomgeving. 

• Volwassenen mogen niet ingaan op intieme signalen van minderjarigen. 

 
Naam & handtekening club     Naam & handtekening Federatie 
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