
Gedragsregels ouders  

 

Deze verbintenis tussen onze zwemclub, ZiK, en ouders van de zwemmers heeft als doel een positief klimaat te creëren binnen 
de club waar elke partij het nodige respect voor de anderen en hun omgeving toont. Dit charter zal bij het begin van elk seizoen 
verspreid worden naar alle zwemmers en hun ouders. Tevens zal het charter te consulteren zijn op onze website, en zal er 
uitdrukkelijk naar verwezen worden bij de infoavond die jaarlijks plaatsvindt tijdens de eerste 2 weken van het nieuwe 
zwemseizoen. Leden die later starten zullen bij hun aansluiting een afschrift ontvangen. 

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als zwemclub hoog in het vaandel dragen, zoals 
respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De zwemclub wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag 
wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.  

Onze club, ZiK, verbindt zich ertoe om ook , zowel voor de zwemmers als voor de begeleiders een gedragscode voor te schrijven, 
welke eveneens te consulteren is op onze website  . 

 

Als ouder zal ik : 

- mijn kind ondersteunen in de beleving van het sporten. Ik besef dat het engagement van mij als ouders(s) cruciaal is om 
mijn kind te kunnen laten sporten (ook al voel ik me soms precies taxichauffeur voor mijn kind) 

- mijn kind de kans geven om zich op eigen snelheid te ontwikkelen als gezonde sporter/zwemmer 
- mijn kind de kans geven om fouten te maken, en hieruit ZELF de nodige lessen te laten trekken 
- me ervan onthouden mijn kind te coachen tijdens de lessen, trainingen en/of wedstrijden. Ik laat dit over aan de 

bevoegde trainers/lesgevers.  Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in verwarring brengen.  
Supporteren voor uw kind kan uiteraard wel  

- niet aan het bad staan tijdens de wedstrijden (uiteraard wel op de tribunes of publieke plaatsen) 
- mijn kind ondersteunen bij de verschillende activiteiten, wedstrijden, trainingen, zonder hen hierbij prestatiedruk op te 

leggen, 
- mij onthouden van vergelijkingen tussen MIJN kind en ANDERE kinderen 
- de begeleider/trainer steeds op de hoogte te houden ingeval van eventuele ziekte, blessure, afwezigheid, 
- me steeds respectvol gedragen ten opzichte van de andere zwemmers, trainers, begeleiders, officials, medewerkers, 
- een voorbeeld zijn voor anderen en me onthouden van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport of de club in 

diskrediet wordt gebracht. Ik gedraagt me hoffelijk en respectvol, onthoud me van grievende en/of beledigende 
opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen 
zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal, 

- de waardigheid van elke persoon respecteren, zal ik niemand uitsluiten en zal geen discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of 
andere kenmerken, 

- onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag , bij de API of het 
bestuur. De ouder mag anderen (zoals een andere ouder, zwemmer, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of 
beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
 

Verder nog enkele mededelingen :  

- Portretrecht: Tijdens activiteiten van ZiK of activiteiten waaraan ZiK deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of 
beeldmateriaal genomen worden waarop de zwemmers, de ouders en de medewerkers te zien zijn. De deelname aan 
deze activiteiten houdt in dat de betrokkene toestemming verleent aan ZiK om het beeldmateriaal in het kader van de 
eigen werking te publiceren op al zijn dragers. Indien een betrokkene hiermee niet akkoord gaat, dan kan hij/zij dit 
schriftelijk meedelen aan de ZiK-secretaris die het betreffende materiaal dan zal laten verwijderen.  

- De overgang naar een volgende wordt door het technisch bestuur beslist. Hierbij is er geen inspraak van de ouders. De 
belangrijkste criteria hierbij zijn gedrag, tijden, capaciteit, inzet, en het aantal aanwezigheden op trainingen en 
wedstrijden.  

- Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve gedeelte kunt u altijd terecht bij de trainer/lesgever, indien zij u niet 
kunnen helpen contacteert u de hoofdtrainer. Voor alle niet sporttechnisch gerichte vragen kunt u altijd contact 
opnemen met het secretariaat: Ziksecretariaat@telenet.be, dat het bestuur zal verwittigen. 


