
 

© 2020 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 10-08-2020 1 

 

Gedrags- en ethische code - Gymnasten met een topsportstatuut 

 

 
 
 

Gedrags- en Ethische code van GYMFED voor gymnasten opgenomen in de topsportstructuur van 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

 

 

1 INLEIDING 

 

GYMFED heeft als sportorganisatie de verplichting om het eigen beleidsdocument Veiligheid, 

Gezondheid en Welbevinden voor sporters, trainers, coaches en clubs van Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen vzw, zelf in al haar activiteiten waaraan haar directe medewerkers (werknemers) 

aangestelden en sporters meewerken, rigoureus toe te passen. De organisatie erkent hierbij dat ze een 

verplichting heeft om zorg te dragen voor de integriteit van haar leden. GYMFED onderstreept dat alle 

betrokkenen - en specifiek de trainers en/of coaches - zich altijd dienen te houden aan de principes 

van goed gedrag en zeden en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld 

dienen te zijn voor allen die betrokken zijn bij door Gymfed georganiseerde sportactiviteiten of bij die 

(sport)activiteiten waaraan Gymfed als organisatie participeert. Daarnaast verwacht het van de 

gymnasten die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van coaches aangesteld door Gymfed een 

hoogstaande standaard wat betreft ethisch gedrag, fairplay, deontologie en respect voor alle 

betrokkenen bij hun sportieve activiteiten, direct en indirect. 

 

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal 

Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de Panathlonverklaring welke onderschreven is door 

Gymfed. 

 

Deze Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle gymnasten die trainen onder begeleiding 

van coaches tewerkgesteld of aangesteld door Gymfed, te worden onderschreven en toegepast. De 

beleidsverantwoordelijken, maar zeker diegenen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding 

en sturing van de organisatie dienen strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en Ethische code.  

 

De Akkoordverklaring verbonden aan dit document wordt ter ondertekening voorgelegd aan de 

betrokken gymnasten.  
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2 DE GEDRAGSCODE VOOR GYMNASTEN DIE BEGELEID WORDEN BINNEN DE 

TOPSPORTSTRUCTUUR VAN DE GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN VZW 

 

2.1 DEONTOLOGIE : HET GAAT OM DE PLICHTEN WAARMEE JE ALS SPORTER/GYMNAST MET 

EEN TOPSPORTSTATUUT DIENT REKENING TE HOUDEN. 

 

− Eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen oneerlijke of niet toegelaten middelen. 
Gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Tracht op een correcte wijze te winnen tijdens 
wedstrijden of het best mogelijk resultaat te bereiken, met een maximum aan inzet en 
aandacht tijdens de trainingen. 
 

− Wees een voorbeeld en toont respect: Voor de tegenstanders, je teamgenoten, het jurypanel, 
je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan een ander 
presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie. 

 

− Ga netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendom, laat de 
kleedkamer netjes achter. Ruim materialen na de training op. Gooi afval in de voorziene 
afvalbakken. 

 

− Blijf van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand buiten zijn of haar wil 
aan. 

 

− Discrimineer niet: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende 
opmerkingen of gedragingen. Maak geen onderscheid op basis van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele 
achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

 

− Openheid: Wees open en transparant in je communicatie over je bevindingen, mening, 
bezorgdheden en bezwaren en dit zowel met trainers, bestuurders, ouders als elk ander die 
betrokken is bij jouw sportieve en andere activiteiten. Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te 
doen wat tegen je eigen gevoel, je eigen normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij 
de coaches, het bestuur in je sportvereniging of de federatie. Meld (ook signalen van) een  
dopingovertreding. Meld ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen. 

 

− Voorzichtigheid: Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan ouders of familie, welke kan 
worden gebruikt om de wedstrijd mogelijk te beïnvloeden, voor weddenschappen of waardoor 
voorkennis wordt gecreëerd die misbruikt kan worden. 
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− Attitude: Gedraag je als een sporter die duidelijk weet waar je prioriteiten liggen, met als 
finaliteit een zo hoog mogelijk prestatieniveau. Je talenten ontwikkelen en maximaliseren in 
functie van je sport en uiteindelijk van topprestaties dient gebaseerd te zijn op een globale 
levenshouding welke niet eindigt met de trainingen en wedstrijden. Dit houdt onder meer in: 
 

• Een gezonde levensstijl en houding, met aandacht voor gezonde voeding; 

• Afzien van alcohol en andere drugs; 

• Aandacht voor voldoende rust en recuperatie; 

• Regelmaat in de dagindeling waarbij een goede verhouding bestaat tussen je 
sportbeoefening, je studies of werk en je sociaal leven (ouders, vrienden); 

• ... 
Dit alles is noodzakelijk om de beoogde doelstellingen op korte en lange termijn te realiseren. 

Talent is NOODZAKELIJK, maar NIET VOLDOENDE. 

 

− Ken en houd je aan de regels en afspraken: Onder meer afspraken rond de trainingen 
(aanvang en einde) en wedstrijden worden nageleefd. Je kent en houd je aan de regels van en 
rond doping.  

 

▪ Je zorgt dat, indien je daarvoor in aanmerking komt steeds in orde bent met de 
vereiste documenten voor de TTM ( De “toestemming wegens therapeutische 
noodzaak”): dit is de uitzondering die verleend wordt aan een sporter om bepaalde 
medicatie te gebruiken, wegens ziekte of een bepaalde conditie van de sporter, 
die substanties bevat die voorkomt op de lijst van verboden substanties van WADA 
(het Wereld Anti - Doping Agentschap). Je dient ervoor te zorgen dat je steeds over 
de vereiste getuigschriften beschikt, dit zowel tijdens de dagelijkse trainingen, als 
tijdens wedstrijden. 

▪ Lever de “Whereabouts” (Verblijfgegevens) steeds tijdig en correct aan. Sommige 
sporters hebben een whereabout-verplichting. Zij dienen hun verblijfsgegevens 
door te geven aan de dopingautoriteit van het land, mogelijk WADA, mogelijk hun 
internationale federatie.  

▪ Het is de verplichting van de sporter om zelf zowel met de TTM, als met de 
whereabouts correct en secuur  om te gaan. Het is zijn/haar verantwoordelijkheid. 

▪ Respecteer de beslissingen en beoordeling van de wedstrijdjury. 
 

− Pas op voor wedden : Wed nooit op tegenstanders of in de eigen sport. 
 

− Vermijd alle mogelijke vormen van matchfixing. 
 

− Gebruik geen geestverruimende middelen zoals alcohol en drugs, in eender welke 
omstandigheid waarin je als gymnast de organisatie en dus ook jezelf in het openbaar 
vertegenwoordigt, dit zowel in de dagelijkse trainingsomstandigheden (trainingen, periodes 
ervoor en erna, gelinkt aan de trainingen) als tijdens wedstrijden (periodes ervoor en erna, 
gelinkt aan de wedstrijden). 
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− Houd je aan de verplichtingen inzake sportuitrusting en sportkledij opgelegd door de federatie  
(hetzij Gymfed, hetzij KBT) tijdens elk event, manifestatie of wedstrijd waarin de sporter als 
gymnast in het openbaar verschijnt. 
 

− Aanvaard geen gunsten, geen geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, 
trainers, coaches, bestuurders of derden  om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de 
integriteit van de sport. Indien dit toch het geval is, meld dit aan een bestuurder of je eigen 
trainers. 

 

− Bied zelf geen gunsten, geen geschenken, diensten of vergoedingen aan tegenspelers, trainers, 
coaches, bestuurders of derden  aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de 
integriteit van de sport.  

 

Wat indien er zich een belangrijk conflict voordoet met je coach? 

 

Indien de coach van oordeel is dat een sporter tijdelijk of permanent uit de trainingsgroep moet 

worden verwijderd dan dient volgende procedure te worden gevolgd: 

De sporter en de coach dienen binnen de kortst mogelijke tijd te worden gehoord door de bevoegde 

verantwoordelijke(n) van Gymfed (Topsportmanager en/of Algemeen manager en/of bestuurder). De 

minderjarige sporter dient zich te laten bijstaan door een volwassene. De meerderjarige sporter heeft 

het recht zich te laten bijstaan door een volwassene. De verantwoordelijke van Gymfed stelt een 

verslag op van dit onderhoud en stelt de betrokkenen hiervan zo snel mogelijk in kennis. De Raad van 

bestuur neemt, op advies van de algemeen manager Gymfed een gemotiveerde beslissing en stelt de 

betrokkenen hiervan in kennis. De sporter kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de tuchtkamer 

die zetelt in laatste aanleg. De beroepsprocedure schort de beslissing op.    

 

Het beroep dient te worden ingesteld binnen de 14 dagen na de dag van de verzending van de 

aangetekende brief van kennisgeving van de beslissing. Deze procedure is eveneens opgenomen in de 

gedragscode van  de coach. 

 

Contactpersonen 

Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische 

Commissie via api@gymfed.be, of schriftelijk aan de Ethische Commissie, Zuiderlaan 13, 900 Gent. U 

kan ook telefonisch contact nemen via +32495628839 (Ilse Arys - Algemeen Manager). 

 

 

 

 

Ilse Arys 

Algemeen manager 


