
 

 

o Infosessie voor vertrouwenspersonen 

▪ Goed verlopen  

▪ Staat op website 

▪ Wel nood aan nieuwe opleiding, ook meer interactie 

o Opleidingen ICES 

▪ Sport met grenzen 

• Integreren in Basketball Day of the Year 

▪ Aan de slag als club-vertrouwenspersoon 

▪ 15 euro inkomprijs 

▪ Meer promoten niet zelf inrichten 

▪ Beter communiceren dat dit mee telt voor subsidiedossier van Give & Go 

 

o Emily vraagt lijst op bij collega Maarten 

 

o Periode januari 

▪ 18, 20, 25 en 27 januari voorstellen qua data 

o Cases bespreken? 

o Vormingen tellen mee voor Give & Go 

 

- EPOSM project van Erasmus+ 

- 30 deelnemers nodig 

- Sportgerelateerde matchfixing 

o Play-offs 

o Laatste competitiewedstrijd (3e tegen voorlaatste, match voor behoud voor ene 

ploeg, minder van belang voor andere ploeg → risico) 

- Leden ethische commissie maken promotie voor deze workshop in de eigen club 

  



 

→

 

o Onderverdeling voor vertrouwenspersonen 

▪ Cases bespreken 

▪ Hoe profileer je in de club? 

▪ Cases die bij BVL zijn geraakt. 

▪ Goede communicatie met jeugdcoördinator. 

▪ Opleidingen aan ploegverantwoordelijken. 

▪ 2 fysieke sessies 

▪ Periode maart: Aalter en Berchem om te starten 

o Pijnpunten en positieve punten waar club mee te maken heeft 

▪ Hoe vang je tekort aan vrijwilligers op? 

▪ Hoe kan je nieuwe bestuursleden aantrekken? 

▪ Betrokkenheid van ouders 

▪ Delen van cases 

▪ Vergoedingen 

 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

o Seksuele handelingen van meerderjarige t.o.v. minderjarigen in omgeving van 

alcohol en drugs. Case werd ingediend bij het Vlaams Sporttribunaal. Lid ondertussen 

uitgesloten bij de federatie. 

o Foto’s/video’s getrokken in kleedkamer van dames. Case wordt verder opgevolgd en 

zal hoogstwaarschijnlijk ook bij het Vlaams Sporttribunaal ingediend worden. 

 

o Visuals  

o Time-out tegen pesten 

▪ Fotowedstrijd week tegen pesten 

▪ Stip-IT actie 

▪ Pesten via sociale media 

▪ Hoe creëer je een positieve teamsfeer? 

o Respect naar scheidsrechters toe 

▪ Positief supporteren – Affiche herhalen 

▪ #NoRefNoGame 

▪ Spoedcursus voor ouders 

▪ Coachen met de M-factor → bijscholing voor coaches 

▪ Vertrouwenspersonen aansturen → ouders aanspreken 

 

 


