
Gedrag en Ethische codes voor bestuursleden HZA 
 
• Wees als bestuurder betrouwbaar en ga discreet om met de interne bespreking. De informatie wordt 

gebruikt voor het doel van de organisatie. Verspreid vertrouwelijke informatie niet. Je kan binnen 
het bestuur dingen verder bespreken indien nodig. 

• Het bestuur zorgt er met een grote verantwoordelijkheidszin voor dat iedereen (zwemmers, trainers, 
bestuursleden, ouders, ...) zich aan de regels (waaronder de statuten, (tucht)reglementen, afspraken 
van de federatie en ethische en gedragscodes) houden. 

• Als bestuurslid apprecieer je de inzet van de medebestuurders en van andere vrijwilligers. Je zorgt 
mee voor een goede taakverdeling en opvolging. 

• Bestuurders kunnen geschorst (definitief uitgesloten) worden, indien ze zich ongepast dragen en de 
vastgelegde tuchtprocedure wordt toegepast met aanwending van de ‘gedragscodes van de Vlaamse 
Zwemfederatie’.  

 
 
Verantwoordelijkheden 
 
• Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij zorgt voor een veilige omgeving. Zorg dat iedereen zich 

thuis voelt ongeacht vaardigheden, geslacht, leeftijd of beperking. Laat respect, fair play en 
sportiviteit de belangrijkste waarden zijn van onze club. 

• Als bestuurder handel je in het belang van organisatie en de clubleden. Onthoud je van gedragingen 
en uitlatingen waardoor de sport en de organisatie in een slecht daglicht komen te staan. 

• Zorg voor een open en transparante communicatie, zo creëer je inzicht en begrip bij je leden voor 
het handelen en de beweegredenen van de organisatie en de beslissingen van de bestuurder(s) in 
het bijzonder. 

• Zorg dat er controle is op de kwaliteit van de trainers en andere medewerkers en draag zo jullie 
steentje bij tot gezond en ethisch sporten. Je bent herkenbaar als lid van de club en aanspreekbaar 
voor ouders. Je meldt problemen waar nodig aan het hele bestuur zodat we als bestuur dezelfde 
boodschap kunnen blijven uitdragen. 

• Als bestuurslid kijk je mee toe dat meldingen van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag 
opgenomen worden. Je promoot actief het bestaan van de functie van API. Je maakt onderwerp 
integriteit bespreekbaar. 

 
 
Handtekening Bestuurslid: 
 
 
 
 
 
(naam)                                         (datum) 
(gelieve uw handteking te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding: “gelezen en 
goedgekeurd”) 

 


