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ETHISCHE COMMISSIE 

DONDERDAG 09/12/2021 

Agendapunten: 
• Vastleggen en voorbereiding infosessie vertrouwenspersoon 
• Fysieke sessies voor vertrouwenspersonen (Aalter en Lier)? 
• Doe-boek Time-Out tegen Pesten 
• Extra 

 

Aanwezig: Emily, Hilde, Bart, Katrien  

Verontschuldigd: Nancy en Bjorn 

Vastleggen en voorbereiding infosessie vertrouwenspersoon 

• Dinsdag 25/01/2021 infosessie  

Timing: 20u – 22u (afronden 21.30u en nog 30’ voor vragen) 

Scope: vooral nieuwe VP’en (ook de reeds bestaande: belangrijk in communicatie meegeven 

dat er deel herhaling is). Emily zorgt voor melding op de website en inschrijfformulier – 

misschien best nadat kalender 2e helft bekend is. 

Inhoud: 

o Plenaire infosessie: functie VP wat houdt deze functie/rol in? Verwachtingen? 

Voorstelling ethische commissie:  

o Aansluitend intekenen op enkele korte sessies (tools) omtrent diverse onderwerpen 

(kan via ICES), vlaggenspel, cases, … 

o Poll in TEAMS voorzien om te vragen naar welke topics hen zouden interesseren 

 

• Emily heeft 2 cases binnen: 

o 1 omtrent racisme 

o 1 gelijkaardig: man 40 tav jongeren van 18 – link met voetbalbond 

 

Fysieke sessies voor vertrouwenspersonen (Aalter en Lier)? 

• Aalter en Berchem als mogelijke locaties 

• Inhoud nog verder te bepalen: 

o Expert laten komen? 

o Cases en adviesverlening daaromtrent: wat doe je, bij wie kan je terecht, … 

o Mini workshop met vlaggenspel? 

o Doe-boek tegen pesten voorstellen? Gericht op 10 à 12 jarigen omtrent pesten, 

diversiteit, … ICES laten promoten? 

o Week tegen pesten promoten 

 

• Timing: later te bepalen afhankelijk van corona maar suggestie za 23/04 VM (Aalter) en woe 

27/04 (Berchem) - (19.30u en ongeveer 2u in totaal – anderhalf uur sessie en 30’ 

praten/overleg/vragen/netwerken) 

• Bezorgdheid van Emily omtrent het aantal geïnteresseerden dat zou willen deelnemen. 

Minimumaantal vastleggen: zijnde 10 

• Scope: coaches, VP’en, coördinatoren, ook mensen van andere sporttakken, … 
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Extra 

 

• Week tegen pesten van 18 tem 25 februari 2022 (ism Ketnet) > opnieuw fotowedstrijd 

organiseren (stip it): cadeau doe-boek tegen pesten voor de winnaar(s) 

• Vlagenspel ook voor tieners ontwikkeld 

• Workshop matchfixing had helaas weinig belangstelling – In de nieuwsbrief cijfers over 

opnemen 

• Elk jaar één thema kiezen: holebi (out for the win / ‘bekende’ naam linken aan ons ‘event’ ? – 

racisme – sportief supporteren – sportief coachen 

• Af en toe een enquête doen? 

• Emily bezorgt nog de meest recente cijfers over grensoverschrijdend gedrag: 20% krijgt voor 

de leeftijd van 18j te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, slechts de helft 

daarvan meldt het 

o https://www.ethischsporten.be/grote-belangstelling-voor-nieuwe-cijfers-

grensoverschrijdend-gedrag-in-sport/ 

o https://www.ethischsporten.be/opinie-hoe-het-grootste-actuele-misverstand-in-de-

topsport-uit-de-wereld-halen/ 

• ICES opiniestukje geschreven over case Van den Broeck – volleybal  
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