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Hartelijk welkom in onze club. In deze onthaalbrochure gaan we wat 
verder in op de werking van de club. Aarzel zeker ook niet om iemand 
aan te spreken om extra uitleg te krijgen.

Het clubbestuur, -trainers en -vrijwilligers

Welkom
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Verdrinking is één van de drie hoofdoorzaken van accidentele dood. 
Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 300 000 mensen om het leven ten 
gevolge van verdrinking.
Aegir Gent geeft je, als grootste Oostvlaamse club en met een geschiedenis 
van 30 jaar, de gelegenheid om je te bekwamen in waterredding, 
reanimatie-technieken en in de reddingsport op een recreatieve en 
competitieve manier.

Doelgroep

Iedereen is welkom! Zowel jongeren, volwassenen als senioren zijn 
welkom. Je moet echter 100 meter veilig kunnen zwemmen.

Aanbod

• De jeugd maakt op recreatieve wijze kennis met de reddingsproeven 
en krijgt vervolmaking van de zwemtechnieken.

• De geoefende zwemmers trainen techniek gecombineerd met een 
stevige dosis uithouding. Af en toe wordt deelgenomen aan een 
wedstrijd. Deze wedstrijden gaan door over gans België. Deelnamegeld 
voor wedstrijden wordt ten laste genomen van de club.

• De reddersclub biedt jongeren en volwassenen een ideale 
gelegenheid om zich voor te bereiden op een reddersdiploma 
(basisredder, hoger redder, duiker redder, zeeredder, bootredder).

• Als de mogelijkheid zich bied, organiseert de club zelf de cursus basis- 
en hoger redder. Met dit diploma kan je tewerkgesteld worden als 
redder in een vakantiejob, als full-time of interim-redder.

• Jaarlijks worden verschillende bijscholingen  voor redders 
georganiseerd, om de redders de kans te geven bij te blijven met de 
laatste technieken.
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Trainingen

Elke woensdag van 19.30u tot 21.00u. in zwembad Strop. Behalve op 
sluitingsdagen van het zwembad (bekijk de kalender op onze website).
Uitzonderlijk gaat ook op andere locaties een training door.

Zwembad ’t Strop Zwembad Rozebroeken
Stropstraat 31   Recreatiedomein Blaarmeersen
9000 Gent   Zwembad UZ-Gent
   ...

Praktisch

• Vanaf ong. 19u20 is iemand aanwezig in de inkomhal die de kassa doet. 
Deze persoon zal je aanwezigheid noteren en je beurtenkaart aftekenen.

• Omkleden doe je in de groepscabines op de 1ste verdieping:
• Jongens/heren in cabine 2
• Meisjes/dames in cabine 3

Om zicht te behouden dat iedereen binnen/buiten is, is het voor de 
jeugd verplicht de groepscabines te gebruiken.
Laat geen waardevolle dingen achter in de kleedcabines. Neem 
deze mee naar het zwembad. Geef ze eventueel in bewaring bij een 
trainer. Respecteer de privacy van anderen en gebruik je GSM niet 
in de groepscabine.
Enkel volwassenen kunnen eventueel kiezen voor de individuele 
cabines op het gelijkvloers.

• Zorg ervoor om 19u30 aan de rand van het bad te zijn, zodat je de 
volledige training kan volgen.

• De training duurt tot 21u00. Onze jeugdleden mogen niet vroeger 
vertrekken. Enkel indien vooraf afspraken zijn gemaakt tussen trainer 
en ouders kan een uitzondering voorzien worden.
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Sleutelpersonen
Pascal Lievens    Voorzitter

pascal@aegir-gent.be   Hoofdtrainer
0477 88 95 06

Vincent Vermeylen   Secretaris
vincent@aegir-gent.be   Materiaalverantwoordelijke
0479 46 71 65

Piet Vanneste    Administratie leden en webmaster
piet@aegir-gent.be   Verantwoordelijke kassa
0479 80 08 03    Onthaal & Vertrouwenspersoon (API)

Georges Van De Wouwer  Verantwoordelijke Boot Redders
georges@aegir-gent.be
0476 68 41 28

Eddy Lefebvre    Ombudsman
eddy@aegir-gent.be

Trainers
Hoofdtrainer    Pascal Lievens  
Jeugd     Pascal Lievens, Ralph Pensis, 
     Ben Green, Niels De Baets, 
     Julie Van Laere, Arne Dhondt 
Competitie en    Pascal Lievens, Ralph Pensis, 
geoefende zwemmers  Ben Green, Piet Vanneste
Opleidingen    Pascal Lievens, Ralph Pensis, 
     Piet Vanneste
Volwassenen, duikers   Yves Druyve, Georges 
en bootredders    Van de Wouwer

Aangevuld met onze losse medewerkers
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Huishoudelijk reglement 

• Alle leden dienen mee te werken aan de doelstellingen beschreven 
in de statuten, met als voornaamste zin ‘het promoten van de 
reddingssport in de breedste zin van het woord’.

• De leden stralen het ‘reddend gebaar’ uit in het bad en houden zich 
aan de reglementeringen opgelegd door de zwembaddirectie.

• De clubredder blijft de persoon die het laatste woord heeft aan en 
rond het bad naar de clubleden toe. Hij kan supplementaire richtlijnen 
uitvaardigen bovenop deze van de zwembaddirectie.

• De trainers maken een badindeling met medegoedkeuring van het 
clubbestuur. De clubleden dienen deze richtlijnen te respecteren.

• Minderjarigen dienen steeds onder begeleiding te zwemmen zowel in 
het klein als het groot bad, hetzij onder begeleiding van hun coach, hetzij 
door een van de ouders wanneer zij geen opgelegde training volgen.

• Tijdens de proefbeurten wordt het lid tijdelijk verzekerd door 
Sporta Federatie. De club verbindt er zich toe dat een nieuw lid, na 
ontvangst van het lidgeld en de noodzakelijke persoons-gegevens, zo 
snel mogelijk in orde te stellen bij Sporta Federatie vzw (oa voor de 
verzekering).

• Het lid geeft de club rechten om foto’s te nemen op activiteiten, en 
deze te gebruiken in publicaties of online, in promotie of publicaties 
van de club (papier en electronisch).

• De club gebruikt de ledengegevens enkel voor de opvolging van 
lidmaatschappen en activiteiten. De gegevens worden enkel gedeeld 
met de sportfederaties, zoals voorzien in het vlaams decreeet 
hierrond. De club volgt daarnaast de wetgeving en aanbevelingen 
rond privacy, om als een goede huisvader om te gaan hiermee. 
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Proefbeurten?
Als nieuweling kan je van 3 proefbeurten genieten: je betaalt dan €10 
voor een 3-beurten kaart. Deze kaart blijft 3 maanden geldig. Het is niet 
mogelijk losse inkombeurten te betalen. Je kan slechts 1 maal gebruik 
maken van deze regeling.

Lidgeld
Het lidmaatschap van de club loopt per kalenderjaar. 
Inkom op trainingen gebeurt via 10-beurtenkaarten (zie pagina 9).
Er zijn 2 types lidmaatschap:

Recreant   60€ / kalenderjaar
Verzekering op training en andere activiteiten van de club via Sporta Federatie

Redder/Atleet  90€ / kalenderjaar
Recreant + verzekering RedFed activiteiten, magazine RedFed  
redders: voorkeurtarief op bijscholing en verzekering occasioneel redderswerk
atleten: competitielicentie

Steunend lid  +50€  bovenop bovenstaand tarief
Korting voor gezinnen: -10€ 2de lid van een gezin 
    -20€ 3de en volgende lid van een gezin

Wens je in het najaar aan te sluiten, dat doe je dat tot het einde van 
het volgende kalenderjaar. Voor de extra periode in het najaar betaal je  
20€ als recreant en 30€ als redder/atleet. Dit kan enkel bij het eerste 
lidmaatschap van de club.
Het lidgeld kan betaald worden door storting op het rekeningnummer 
BE17 8907 3409 5021 op naam van Reddingsclub Aegir Gent vzw (indien 
dit niet mogelijk is, tijdens de trainingen aan de kassa).
Bij het organiseren van cursussen wordt een speciaal lidmaatschapspakket 
gemaakt, rekening houdend met de specifieke behoeften en regels. 
Kandidaat cursusten worden hiervan op de hoogte gebracht via de 
inschijvingsdocumenten.
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Tussenkomst in lidgeld

Hieronder vind je enkele manieren terug waarop een deel van het lidgeld 
terug te krijgen is. Niet alles is van toepassing op iedereen. Heb je vragen, 
neem dan contact op met Piet. 
 
Ziekenfonds 
De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het 
inschrijvingsgeld bij een sportclub. Het lid (of de ouder) is in principe 
verantwoordelijk voor het aanvragen van deze tussenkomst.
Download via onze website de terugbetalingsformulieren van de 
ziekenfondsen of vraag ze in het ziekenfonds. Bezorg het op woensdag 
aan de kassa.

Korting bij verhoogde tegemoetkoming 
Ontvang je van het ziekenfonds een verhoogde tegemoetkoming. Dan 
krijg je jaarlijks 10€ korting op je lidgeld. Deze korting wordt automatisch 
toegekend na ontvangst van een volledig ingevulde ledenfiche.
 
Tegemoetkoming OCMW
Mensen met een actief dossier bij het Gentse OCMW kunnen voor hun 
socio-culturele uitgaven een tegemoetkoming ontvangen van 80% van hun 
uitgaven. Ze beschikken jaarlijks over een budget van maximum 100 euro 
per persoon en maximum 400 euro per gezin. Dit budget kan onder meer 
aan het inschrijvingsgeld van de sportclub of de aankoop van sportmateriaal 
besteedt worden. Deze maatregel kan jaarlijks herzien worden.
Cliënten kunnen hiervoor terecht bij hun maatschappelijk werker. Meer 
info bij een Gents welzijnsbureau in je buurt.  
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Tussenkomst in lidgeld (vervolg)

80/20 regeling
Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie (stad Gent, OCMW Gent en aantal 
sociale organisaties) werkte de 80/20 regeling uit voor mensen met 
een laag inkomen. Door deze regeling kan je tot 80% van je kosten rond 
vrije tijd terugvorderen. Ook vervoer van en naar de activiteit komt in 
aanmerking voor een terugbetaling.
Voor detailinformatie, ga langs bij de opbouwwerker. Ook met je 
inschrijvings- en betalingsbewijs ga je langs bij deze opbouwwerker. Je 
krijgt dan een deel terugbetaald op je bankrekening.  

Opgelet!
• Mensen met een actief dossier bij OCMW worden doorverwezen 

naar het aanbod van de socio-culturele tegemoetkoming. Vraag er 
naar bij je OCMW-consulent.

• Mensen die actief zijn of een dossier hebben in een andere 
organisatie die een 80/20-budget ter beschikking heeft, bijvoorbeeld 
in een vereniging waar armen het woord nemen, Poco Loco, ING, 
KRAS, vzw JONG… zullen ook naar daar doorverwezen worden.  

 
Afbetalingsplan
Voor sommige leden (of gezinnen) blijft het (ondanks verschillende 
tarieven en tussenkomsten) nog moeilijk om het lidgeld in één keer te 
betalen. Voor hen kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem 
hiervoor contact op met Piet aan de kassa op woensdag. We zetten 
het op papier zodat zowel club als lid duidelijk zicht heeft hoe we dit 
probleem zullen oplossen. Deze informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk 
behandeld.
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Inkom

Voor elke zwembeurt waarop je aanwezig bent, wordt een inkom 
gevraagd via meerbeurtenkaarten:

Volwassenen 10 beurten voor € 20
Jeugd  10 beurten voor € 10 (tem 18 jaar)
Baby Gratis (tem 3 jaar)

Deze kaarten kan je kopen aan de clubkassa voor de training.

Andere kosten?

• Enkel zwemgerief en voor sommige trainingen kledij die nat mag 
worden, moet je zelf voorzien.

• De club beschikt over een pakket aan materiaal van zwemvinnen, 
reddingsmateriaal, paddles, plankjes, ... Het is dus niet nodig extra 
kosten te maken voor uitrusting. 

• Deelnamegeld voor wedstrijden wordt ten laste genomen van de 
club.

• Clubleden hebben op een aantal bijscholingen korting op de 
inschrijvingsprijs. Dit wordt telkens duidelijk aangegeven.

Bijzondere activiteiten

Geregeld nemen clubleden deel aan bijscholingen om op de hoogte te 
blijven van de laatste evoluties. Daarnaast werken clubleden mee als 
redder aan manifestaties en voor beveiliging van wedstrijden (zoals Gent 
zwemt of big jump, triathlonwedstrijden, Tomorrowland, ...), en worden 
onze officials uitgenodigd om nationale en internationale wijdstrijden 
(EJK, EK, WK, ...) in goede banen te leiden.
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Structuur

Om te handelen als een goede huisvader, is het belangrijk dat de club 
goed georganiseerd is. Aegir Gent heeft  hierbij gekozen voor een 
structuur van 3 afzonderlijke vzw’s, elk met hun eigen werkingsgebied.

Reddingsclub Aegir Gent vzw
Algemene clubwerking, trainingen en 
nevenacti viteiten
Ondernemingsnummer 0441.348.812

Rescue Aegir Gent vzw
Reddingscompeti ti e en opleidingen
Ondernemingsnummer 0552.709.958

Boot Redders Aegir vzw
Reddingsopdrachten, vooral met inzet 
van een boot
Ondernemingsnummer 0552.591.380

Reddingsclub Aegir Gent vzw is aangesloten bij Sporta Federati e vzw en is als club lid van de Vlaamse 
Reddingsfederati e vzw. Rescue Aegir Gent vzw en Boot Redders Aegir vzw zijn aansloten bij Vlaamse 
Reddingsfederati e vzw.
De drie vzw’s werken samen voor de promoti e van het redden in het algemeen, het ondersteunen 
van recreati eve en competi ti eve clubwerking en het verzorgen van humanitaire opleidingen en 
reddingsopdrachten.
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Algemene info

Internet
www.aegir-gent.be
info@aegir-gent.be

Post
Poortbilk 5 
9032 Gent (Wondelgem)

Maatschappelijke zetels
Reddingsclub Aegir Gent vzw en Rescue Aegir Gent vzw

p/a Poortbilk 5, 9032 Gent (Wondelgem)
Boot Redders Aegir vzw

p/a E. Pecherstraat 2, 9050 Gent (Gentbrugge)

Rekeningnummers
Algemeen
  Reddingsclub Aegir Gent vzw   
  BE17 8907 3409 5021 (BIC VDSPBE91)
Opleiding en competitie 
  Rescue Aegir Gent vzw
  BE58 8917 0402 3279 (BIC VDSPBE91)
Boot Redders   
  Boot redders Aegir vzw
  BE75 7512 0872 5751 (BIC AXABBE22)
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Verzekering

Polisnummers
Sporta Federatie vzw 
(Algemene werking)
     Polis leden nr 45.236.716 - Ethias Verzekeringen

Polis niet-leden nr 45.240.869 - Ethias Verzekeringen
Vlaamse Reddingscentrale vzw 
(Competitie, Opleiding en boten)
     Polis nr L.O. 1.102.192 - B.A. 1.102.193 - Arena nv

Algemene werking
Dekking
Voor leden:  
• ALLE activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd 

worden. Zoals: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke 
en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, 
verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen), andere activiteiten 
(bvb: feestmaal, vergaderingen, spelen,…). 
Deelname aan allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek 
betrokken is (bv: clubfeest, opendeurdag, e.d.). 

• NIEUW Individuele sportbeoefening: alle leden genieten 
automatisch en 24/24u de waarborgen van deze polis wanneer zij, 
buiten hun club, volgende sporten recreatief beoefenen:  Joggen, 
wandelen, fitness, zwemmen, yoga, rolschaatsen en fietsen (ook 
tijdens events -met uitsluiting van wielerwedstrijden).  
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Verzekering (vervolg)

Algemene werking (vervolg)
Dekking (vervolg)
Voor niet-leden:  
• Deelname aan wervingsactiviteiten* (initiaties of opendeurdagen 

– zie begripsomschrijving). 
• Gratis verzekerd komen deelnemen aan clubactiviteiten met oog 

op eventueel lidmaatschap.

Details kan je nalezen in de uitgebreide verzekeringspolis. Deze kan je 
verkrijgen via het secretariaat.

Waar geldig
• In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen 

reisbijstand)
• Op weg van en naar de clubactiviteiten (niet voor burgerlijke 

aansprakelijkheid)

Competitie, opleiding en boten
Documentatie hierover is terug te vinden op de website van redfed, 
onder infotheek/redfed/verzekering.
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Verzekering (vervolg)

Een ongeval!  Wat nu?
Een ongeval is jammer genoeg snel gebeurd. Als lid van Aegir Gent ben je 
verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
(B.A.). Je kan enkel van deze verzekering profiteren als je lidmaatschap in 
orde is. Hieronder enkele tips voor de aangifte van een ongeval:

Bij een lichamelijk ongeval:
• Verwittig iemand van het clubbestuur en vermeld alvast volgende 

gegevens: plaats, tijdstip, korte omschrijving van het ongeval en 
eventuele getuigen door.

• Vul het aangifteformulier in en bezorg dit dadelijk terug.
• Dit document moet zo snel mogelijk naar de verzekerings-

maatschappij verstuurd worden. Te laat bezorgen kan resulteren in 
het niet aanvaarden van de aangifte. Bezorg het binnen de 5 dagen 
na het ongeval terug.

• Hou alle afrekeningen (apotheek, mutualiteit, ziekenhuis, …) bij 
(originelen!).

• Je zal van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer ontvangen. 
• Met de vermelding van dit dossiernummer dien je de afrekeningen 

naar hen te sturen (tip: hou zelf een copy bij).
• Als je terug genezen bent, dien je een verklaring van de dokter terug 

te sturen.
• Indien je opgenomen wordt in het ziekenhuis: check of de dokter/chirurg 

is aangesloten bij de officiële instantie, check of de behandeling behoort 
tot de RIZIV-nomenclatuur. Je krijgt namelijk het verschil terugbetaald 
tussen het officieel tarief en de terugbetaling van de mutualiteit.

Nog vragen of problemen: neem contact op met het bestuur.

Bij andere ongevallen: neem dadelijk contact op met het clubbestuur.
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Internet

Op  o nz e w ebs i te bundelen w e alle 
ni euw s .  D e ni euw s ber i c hten w o r den 
o o k  do o r g es tuur d v i a m ai l aan de leden 
(en eventueel naar een 2de emailadres).

D aar naas t i s  er  o o k  een ledenho ek j e,  w aar i n j e k an aanm elden m et een 
persoonlijke logon. Deze maak je aan ti jdens je eerste bezoek.
I n dez e z o ne k an j e v o lg ende g eg ev ens  r aadp leg en:
•  g eg ev ens  i n het ledenbes tand
•  s tatus  v an j e li dm aats c hap
•  documenten in ons bezit, zoals diploma’s, bijscholingsatt esten, ...

Je kan er ook een vooringevulde ledenfi che, of een att est van 
li dm aats c hap  do w nlo aden.

N aas t o nz e w ebs i te k an o ns  o o k  o p  de s o c i al m edi a ter ug v i nden:
•  Publieke facebook pagina

htt p://www.facebook.com/aegirgent

•  F ac ebo o k  ledeng r o ep en 
Enkel toegankelijk zolang je lidmaatschap acti ef is. Vraag 
g er us t aan een bes tuur s li d ho e j e li d k an w o r den.

L edeng r o ep  A eg i r  G ent
A eg i r  J eug d

•  I ns tag r am
aeg i r g ent

ni euw s .  D e ni euw s ber i c hten w o r den ni euw s .  D e ni euw s ber i c hten w o r den 
o o k  do o r g es tuur d v i a m ai l aan de leden o o k  do o r g es tuur d v i a m ai l aan de leden 

Enkel toegankelijk zolang je lidmaatschap acti ef is. Vraag Enkel toegankelijk zolang je lidmaatschap acti ef is. Vraag 
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Sport-i label

A eg i r  s telt alles  i n het w er k  o m  de k w ali tei t z o  ho o g  m o g eli j k  te k r i j g en 
en te houden. Dit heeft  gezorgd dat we een aantal labels mogen dragen 
als  c lub.  

H et s p o r t- i  label i s  een k w ali tei ts label v o o r  de j eug dw er k i ng  v anw eg e 
Sporta Federati e. 

“Het toppunt van jeugdvriendelijkheid herken je aan het Sport-i-
Label. Met het Sport-i-Label bekroont en beloont Sporta sportclubs 
met een waardevolle jeugdwerking. Elke club die zo’n kwaliteitsmerk 
behaalt, geeft  jonge sporters de garanti e dat ze op goede weg naar 
een gezonde hobby zijn.”

S i nds  2 0 1 5  do en w i j  m ee aan di t label,  en k o nden r eeds  1 x  z i lv er  en 
3 x  g o ud behalen.  Oo k  i n 2 0 1 9  z ullen w e p r o ber en ter ug  o p  het ho o g s te 
ni v eau te s c o r en.

OnthaalbundelOnthaalbundel



Versie 06/2019 | 17/24Onthaalbundel

Laagdrempelige club

Het toppunt van een warm welkom is zorgen dat iedereen gemakkelijk 
bij een sportclub kan aansluiten en zich er nadien ook thuisvoelt. 
‘Laagdrempelig zijn’, zoals dat in sporttechnische termen heet. De stap 
naar een sportclub is voor veel potentiële sporters een lastige stap. 
Lastiger dan de vereniging zelf kan inschatten. Zelfs wanneer je van alle 
daken schreeuwt dat iedereen welkom is, ervaart een nieuweling om 
diverse redenen enkele figuurlijke ‘participatiedrempels’ tussen hem en 
de club. Enkele voorbeelden:
• Financiële drempel: sport kost iets (lidgeld, uitrusting...) en dat past 

niet in ieders budget.
• Psychologische/persoonlijke drempel: een angst voor het 

onbekende, wie ga ik daar tegenkomen, zal ik in de groep passen, ga 
ik de sport wel kunnen... dat soort zaken.

• Culturele drempel: elke sportclub heeft eigen gewoontes/tradities/
rituelen. Die zijn voor ingeburgerde leden evident, maar waar 
buitenstaanders vaak het raden naar hebben en dat schrikt af.

• Praktische drempel: een drukke agenda, mensen die minder mobiel 
zijn, de accommodatie die slecht bereikbaar is... het speelt een rol.
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Panathlon verklaring

Elke jongere heeft  het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om 
het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zett en, 
werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van 
de no den v an het k i nd en i s  o p g ebo uw d ui t v i j f  g r o te them a’ s :  
•  het uitdragen van positi eve waarden;
•  het bannen van alle vormen van discriminati e; 
•  het nemen van preventi eve en curati eve maatregelen; 
•  het v er w elk o m en v an s p o ns o r s  i n o v er eens tem m i ng  m et de 

hoofddoelstellingen van jeugdsport; 
•  het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van 

het K i nd i n de S p o r t ’ .

De volledige tekst van deze Panathlon-
v er k lar i ng  i s  o nli ne te lez en v i a:
htt p://ethicsandsport.com/images/uploads/
do w nlo ads / p anathlo nv er k lar i ng _ o v er _ ethi ek _
i n_ de_ j eug ds p o r t. p df

A eg i r  G ent i s  o p g eno m en i n de li j s t v an 
o nder tek enende c lubs :
htt p://www.ethicsandsport.com/
panathlonverklaring/sportclub/P1800
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We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met
volgehouden inspanning en met goede planning zullen
nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen

nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een

gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale

vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,

net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We

zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en  het te integreren (binnen de

structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen

helpen hun emoties te beheersen.• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de

hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair

play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in

hun sport.

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen
van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale

rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen,

gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport

te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van

vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of

cultuur.

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve

effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve
maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door

ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting  tegen  te gaan en de

kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende

klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,

aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die

betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,

opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten,

psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste

niveaus om deze code op te volgen.• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met

de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst

met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen

van de jeugdsport.• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent

een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit

betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter
over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht• Sport te beoefenen• Zich te vermaken en te spelen• In een gezonde omgeving te leven• Waardig behandeld te worden• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en

mogelijkheden• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te wordenDit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties,

sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,

sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze

verklaring onderschrijven.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere

gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.We verklaren dat

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in
de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan
hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naarwww.sportopjongerenmaat.been onderteken mee.
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IEDER OP ZIJN TEMPOWe houden rekening met het eigen ritme waarin kinderen en jongeren opgroeien en hun talenten ontwikkelen. 

• We focussen op de individuele ontwikkeling van de sporter. 

• Iedereen moet zich kunnen ontplooien naar eigen mogelijkheden en behoeften.

• Elke sporter wordt uitgedaagd en krijgt de kans om uit te blinken. EEN VEILIGE PLEK We creëren een geborgen omgeving waar psychisch kwetsbare kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn  

zonder veroordeeld te worden. • We zijn alert voor signalen die aangeven dat iemand het (psychisch) moeilijk heeft. 

• We maken tijd voor verbindende activiteiten en we organiseren een klimaat van respect voor elkaar. 

• Pestgedrag wordt niet getolereerd.• We maken ruimte en tijd om te luisteren naar sporters. WARM WELKOMWe hebben extra aandacht voor het onthaal van nieuwkomers met psychische kwetsbaarheden. 

• We maken kenbaar dat psychisch kwetsbare kinderen en jongeren welkom zijn  

en dragen die filosofie uit naar alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de club. 

• We zijn bereid een gesprek aan te gaan met een kandidaat-sporter om zo eventuele drempels te verlagen.

• Binnen de ploeg kunnen buddy’s aangeduid worden om nieuwkomers op te vangen.
VERTROUWENSPERSOONEen persoon binnen de club is het aanspreekpunt voor psychisch kwetsbare sporters, ouders, trainers en  

buitenstaanders.• We zorgen ervoor dat de vertrouwenspersoon makkelijk bereikbaar is.

• Hij/zij ondersteunt de opvang van nieuwe leden met specifieke aandacht voor zij die psychisch kwetsbaar zijn.

• We garanderen dat gevoelige info van onze leden vertrouwelijk blijft.
TRAINERS GECOACHTWe begeleiden en ondersteunen trainers in de specifieke aanpak van sporters met psychische kwetsbaarheden.

• De vertrouwenspersoon coacht de trainers in het omgaan met leden die psychisch kwetsbaar zijn.

• We kiezen er bewust voor dat trainers bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders en sporters.

• We gaan voor een positieve sfeer met de trainer als katalysator van de groepsvorming. 

• De trainer maakt bewust tijd om het groepsgevoel te versterken en helpt banden te smeden.

CHARTER OOK WIJ SPORTEN GEESTIG GEZOND!

Door het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ te onderschrijven, zorgen we ervoor dat sport toegankelijk is voor

iedereen, ongeacht hun talent of psychische bagage.Handtekening:

Met het oonderschrijven van het charter ondersteunen wij,           , 

het belang om ruimte te maken in de sportwereld voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Zo helpen we

mee de angst en het taboe rond psychische problemen in de maatschappij te doorbreken.

Doorbreek mee het taboe rond psychische problemen en

onderschrijf als organisatie, sportclub of individu
het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’.SURF NAAR WWW.GEESTIGGEZONDSPORTEN.BE

Inclusieve sportclub

M et het o nder s c hr i j v en v an het c har ter  o nder s teunen w i j ,  A eg i r  G ent,  het 
belang  o m  r ui m te te m ak en i n de s p o r tw er eld v o o r  k i nder en en j o ng er en 
m et p s y c hi s c he k w ets baar heden.  Z o  help en w e m ee de ang s t en het tabo e 
r o nd p s y c hi s c he p r o blem en i n de m aats c hap p i j  te do o r br ek en.

IEDER OP ZIJN TEMPO
W e ho uden r ek eni ng  m et het ei g en r i tm e w aar i n k i nder en en j o ng er en 
o p g r o ei en en hun talenten o ntw i k k elen.

EEN VEILIGE PLEK 
W e c r eë r en een g ebo r g en o m g ev i ng  w aar  p s y c hi s c h k w ets bar e k i nder en 
en j o ng er en z i c hz elf  k unnen z i j n z o nder  v er o o r deeld te w o r den.

WARM WELKOM
W e hebben ex tr a aandac ht v o o r  het 
o nthaal v an ni euw k o m er s  m et p s y c hi s c he 
k w ets baar heden.

VERTROUWENSPERSOON
Piet is binnen de club het aanspreekpunt 
v o o r  p s y c hi s c h k w ets bar e s p o r ter s ,  o uder s ,  
tr ai ner s  en bui tens taander s .

TRAINERS GECOACHT
W e beg elei den en o nder s teunen tr ai ner s  
in de specifi eke aanpak van sporters met 
p s y c hi s c he k w ets baar heden.

Meer info op htt ps://www.geesti ggezondsporten.be
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AANPASSINGEN
Deelname aan overleg met de Sportdienst 
rond mogelijke aanpassingen om 
sporters met een beperking te integreren.

OPEN GESPREK  
Het gesprek aangaan met de G-sporter om te 
bekijken welke aanpassingen nodig zijn.

ZOEKEN NAAR EEN PASSENDE CLUB
Wanneer meesporten niet kan, ondersteuning 
bieden in de zoektocht naar een alternatief.

VERTROUWENSPERSOON
Een vertrouwenspersoon aanstellen die de 
belangen van G-sport binnen de club behartigt.

SPORT IS GEZOND, LAAT HET OOK GEESTIG ZIJN!

Ook sporters kunnen het psychisch moeilijk hebben!

Onderteken het charter Onbeperkt Sporten en ontvang het 
magazine ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ met praktische 

tips en voorbeelden.

OP NAAR SPORTCLUBS WAAR 
G-SPORTERS WELKOM ZIJN!
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Time out tegen pesten

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit 
met hun favoriete sport. 
Maar niet alti jd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emoti onele 
schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat, in de 
sporthal of in het zwembad. 
Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige 
sporters in Vlaamse sportorganisati es te maken krijgen. Pesten is 
schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.

De Time Out tegen Pesten campagne informeert, sti muleert en 
ondersteunt sportclubs om acti ef aan een pestvrije omgeving te werken. 

Aegir Gent wil elke vorm van pesten a� euren en zegt volmondig: 
Time Out tegen Pesten!

Meer info op htt p://www.kieskleurtegenpesten.be
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Sport met grenzen

Sinds 2013 heeft  de sportsector intensief 
samengewerkt met experts van Sensoa 
en Child Focus om de sportsector meer 
begeleidingsti ps te kunnen aanbieden 
omtrent lichamelijke en seksuele integriteit. 

Het vlaggensysteem is een handig 
instrument voor sportclubbestuurders, 
sportbegeleiders en sporters om bewust om 
te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatt en. 

Zo kan je een situati e beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte 
vlag. De kleur geeft  aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem 
wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rati onele 
en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke 
methode.
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Offi cials

In de Week van de Offi  cial zett en we alle scheidsrechters, juryleden, 
ti jdsopnemers,... in de bloemetjes. Want zonder offi  cials, geen 
w eds tr i j den.
De Week van de Offi  cial is een sportt akoverschrijdend initi ati ef en wil 
respect en waardering tonen voor de wekelijkse inzet van de offi  cials 
i n V laander en.  T i j dens  dez e w eek  o r g ani s er en s p o r ter s  en s p o r tc lubs  
heel wat acti es en initi ati even. Want in elke sportclub in Vlaanderen 
verdienen ook de offi  cials het om even in de spotlights te staan.
De aanwezigheid van een offi  cial wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, 
maar toch zijn het – net als de sporters en (andere) vrijwilligers binnen de 
sportclub – mensen met een passie voor sport die in hun vrije ti jd paraat 
staan. Het is niet alti jd gemakkelijk om deze taak op te nemen. Daarom 
zijn we blij binnen Aegir Gent een aantal offi  cials te hebben. We geven  
hen m et p lez i er  een duw tj e i n de r ug .  E en w elg em eende dank j ew el!




