


Visie / Doel – Maatregelen - Contact





• Iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voelen en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kunnen 

beoefenen

• Informeren en sensibiliseren via diverse mediakanalen (website, Facebook, nieuwsbrief).

• “Gezond groeien in de koers!”

• “Fiets Wijs”





• Uittreksel uit het strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) opvragen bij aanvraag vergunning

o Model 1: algemeen

o Model 2: omgang met minderjarigen

• Panathlon verklaring: zowel voor federatie als voor clubs

• Vertrouwens-contactpunt in geval van vraag/klacht/probleem

• Gedragscode voor renner, trainer, ploegleider, official, bestuurder.  Deze gedragscodes bevatten regels die in de 

praktijk dient nageleefd te worden: 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid: als men merkt dat men zich niet aan deze regels houdt, spreek de persoon hierover 

rechtstreeks aan. 

• Gedragscode kan in de loop der tijd veranderen. 

• Protocol bij podium ceremonies of begeleiding wedstrijd

• Recreanten: charter en ondersteuning project ‘Fiets Wijs’



• Uittreksel uit het strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) opvragen bij aanvraag vergunning

o Model 1: algemeen

o Model 2: omgang met minderjarigen

• Uittreksel dient jaarlijks opnieuw voorgelegd te worden

Functie Model 1 Model 2

Bestuurder federatie X

Commissaris X

Bestuurder club X

Trainer X

Ploegleider X



- Recreanten

- Renners

- Trainers

- Ploegleiders

- Officials

- Bestuurders



• Respecteert RUIMTE voor ELKAAR

• Is VRIENDELIJK

• Voelt zich VERANTWOORDELIJK voor het eigen rijgedrag en voor andere weggebruikers

• DURFT anderen aan te spreken op zijn/haar onsportief gedrag

• Zorgt voor een VEILIGE SPORTOMGEVING

• Sport op een VEILIGE manier, indien nodig draagt hij/zij de nodige bescherming (helm, handschoenen, …)

• Fietst veilig en houdt zich aan de snelheids-en verkeers-en voorrangsregels 

• Waardeert het milieu en gooit geen afval of verpakkingsmateriaal op de openbare weg.



• Heeft RESPECT voor andere renners, ouders, begeleiders

• Heeft WAARDERING voor de inzet van vele vrijwilligers (officials, wedstrijdleiding, organisatoren) die de 

beoefening van de sport mogelijk maken. 

• PLEEGT geen verbaal of fysiek geweld

• IS EEN VOORBEELD, ook op sociale media en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport (in 

het algemeen) in diskrediet wordt gebracht en is COLLEGIAAL, te allen tijde.

• Is op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport. Bij deze gezonde levensstijl past het 

(overmatig) gebruik van alcohol en drugs niet.

• Streeft naar een schone sport. Ontwikkel je kwaliteiten en capaciteiten door middel van training en een 

passende levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een plezierige en gezonde 

beoefening van de sport.



• Zorgt voor een VEILIGE SPORTOMGEVING

• Heeft een VOORBEELDFUNCTIE en corrigeert op ongepast gedrag

• Heeft RESPECT voor renners, ouders, officials, vrijwilligers

• Leert renners REGELS EN NORMEN naleven

• Bewaakt de INTEGRITEIT van de renner en handelt volgens ETHISCH en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 
WAARDEN en MISBRUIKT zijn/haar (MACHTS)POSITIE NIET

• Gaat NIET TE CLOSE om met de renners en behoudt een GEZONDE AFSTAND. Stelt GEEN GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG 

• Laat renners geen DINGEN DOEN waarbij de renners zich niet goed zouden kunnen voelen

• Begeleidt (jeugd)renners volgens GEZONDE TRAININGSPRINCIPES en met een VISIE van “GEZOND GROEIEN IN DE 
KOERS” 

• DRINKT GEEN ALCOHOL tijdens het coachen van renners

• ROOKT NIET in het bijzijn van RENNERS



• Zorgt voor een VEILIGE SPORTOMGEVING

• Heeft een VOORBEELDFUNCTIE en corrigeert op ongepast gedrag

• Heeft RESPECT voor trainers, renners, ouders, officials, vrijwilligers

• Leert trainers, renners REGELS EN NORMEN naleven

• Bewaakt de INTEGRITEIT van de renner en handelt volgens ETHISCH en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 

WAARDEN en MISBRUIKT zijn/haar (MACHTS)POSITIE NIET

• Gaat NIET TE CLOSE om met de renners en behoudt een GEZONDE AFSTAND. Stelt GEEN GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG 

• Laat renners geen DINGEN DOEN waarbij de renners zich niet goed zouden kunnen voelen

• Begeleidt (jeugd)renners met een VISIE van “GEZOND GROEIEN IN DE KOERS” 

• DRINKT GEEN ALCOHOL tijdens het coachen van renners 

• ROOKT NIET in het bijzijn van RENNERS



• Is NEUTRAAL bij het leiden van wedstrijden en VOORKOMT DE (schijn van) BELANGENVERMENGING

• Gaat RESPECTVOL om met de betrokkenen EN behoudt EEN GEZONDE AFSTAND TOV RENNERS (Ethiek, Integer)

• ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd samen met: organisatie, ploegleiders, renners

• ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de andere sportactoren

• IS OPEN, handelt zo transparant mogelijk

• IS EEN VOORBEELD, ook op sociale media en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport (in het 

algemeen) in diskrediet wordt gebracht en is COLLEGIAAL, te allen tijde.

• ONTVANGT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, VERGOEDINGEN om iets te doen wat indruist tegen de integriteit van de sport

• IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING en zal eventuele signalen melden bij Cycling Vlaanderen

• DRINKT tijdens het uitoefenen van hun taak GEEN ALCOHOL

• ROOKT niet in het bijzijn van renners



• Zorgt voor een GEZOND CLUBBESTUUR 

• Zorgt voor een VEILIGE SPORTOMGEVING

• Heeft een VOORBEELDFUNCTIE t.o.v. hun club/federatie leden

• Heeft RESPECT voor trainers, renners, ouders, officials, vrijwilligers

• Leert trainers, renners, ouders, vrijwilligers REGELS EN NORMEN naleven

• Bewaakt de INTEGRITEIT van elkeen en handelen volgens ETHISCH en MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 

WAARDEN en MISBRUIKT zijn/haar (MACHTS)POSITIE NIET

• Gaat NIET TE CLOSE om met de renners en behouden een GEZONDE AFSTAND. Stelt GEEN 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

• Laat renners, trainers, vrijwilligers geen DINGEN DOEN waarbij ze zich niet goed zouden kunnen voelen

• DRINKT GEEN ALCOHOL tijdens hun bestuursfunctie





• Trui zelfstandig laten aantrekken

• Geen kussen of omhelzingen bij felicitaties, een goede handdruk spreekt boekdelen





• Veerle Haerinck:

veerle.haerinck@cycling.vlaanderen

09 321 90 26

• Jan Vancompernolle:

jan.vancompernolle@cycling.vlaanderen

09 321 90 38
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