DAAR STAAN WE VOOR

KAART
voor club-API’s

KAART
VOOR CLUB-API’S

Dringende hulp - bel 101 of 112

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen.
De kaart heeft als doel snel en efficiënt een antwoord te bieden op de vraag van een
sporter/trainer/ouder. Een handige én bruikbare tool voor het aanspreekpunt integriteit (API)
van de club om gericht door te verwijzen naar de meest geschikte organisatie en/of
voorziening binnen de hulpverlening.
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(SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: bereikbaar elke werkdag tussen
9.00-18.00 uur. Bel 1712 of www.1712.be
informatie en hulp via
Child Focus biedt
de aparte hulplijn 116000 of www.clicksafe.be
In Vlaanderen zijn er antennes en regionale
centra voor opvang via het
“Vertrouwenscentrum Kindermishandeling”
in elke provincie. www.vertrouwenscentrumkindermishandeling.be
De 11 lokale Centra Algemeen Welzijnswerk
(CAW’s) in Vlaanderen zorgen voor
advies, opvang en ondersteuning van
volwassenen: Bel 0800 13 500 of er is ook
chatroom elke werkdag van 11-20 uur.
www.caw.be
www.wegwijzerfamiliaalgeweld.be
In Brussel en Gent zijn er zorgcentra na
seksueel geweld waar er multidisciplinair
gewerkt wordt: de nodige medische,
psychosociale en gerechtelijke bijstand
(politie, justitie) zijn er gecentraliseerd.
www.uzgent.be en www.stpierre-bru.be
(zoek op ‘zorgcentrum seksueel geweld’).
Wanneer men hoort van mensen dat ze
pedofiele gevoelens hebben voor naasten,
dan kan men contact opnemen met
“Stop It Now!”. Zij bieden een luisterend
oor, informatie
en
ondersteuning
aan
de mensen en hun naasten. Bel 0800 200
50 (ook anoniem) of www.stopitnow.be
Het Universitair Forensisch Centrum biedt
hulpverlening (begeleiding, behandeling) aan
plegers van SGG en seksueel misbruik.
Dit centrum is bovendien gespecialiseerd in
de
begeleiding
van
minderjarige
plegers. www.ufc.be
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POLITIE & JUSTITIE

Het Justitiehuis geeft advies en bijstand over de
gerechtelijke procedure. Ze zijn een juridische
eerstelijnshulp. Zij stellen justitie-assistenten
en advocaten ter beschikking.
www.departementwvg.be/justitiehuizen
Men kan steeds een advocaat raadplegen die
je met raad en daad bijstaat. Deze advocaat
zal je wegwijs maken in de regels, een proces
voeren voor de rechtbank en optreden als
woordvoerder. www.advocaat.be
Een aangifte van een geval van SGG of seksueel
misbruik kan bij de lokale politie. Dit hoef niet
in uw woonplaats te gebeuren.
Als slachtoffer van een misbruik is
de politie vaak de eerste dienst waarmee
u in contact treedt (ofwel komt de politie
naar u toe, ofwel kan u aangifte doen in het
politiekantoor). Voor noodsituaties bel 101 of
op www.politie.be vind je de contactgegevens
van alle politiezones.
Per gerechtelijk arrondissement is er een
Parket van de Procureur des Konings (Lokaal
Parket) aanwezig. Wanneer u een aangifte doet
bij de politie zal de procureur ingelicht worden.
Men kan ook rechtstreeks een aangifte van
SGG doen bij het openbaar ministerie via
www.om-mp.be
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BEMIDDELING

Wie betrokken is bij een strafrechtelijk dossier
kan bemiddeling aanvragen. Bij
herstelbemiddeling gaan slachtoffer en
dader met behulp van een neutraal persoon
een gesprek aan over feiten, achtergronden,
de betekenis en de gevolgen van een
misdrijf. Er bestaan ver-schillende
bemiddelingsdiensten erkend door de
minister van Justitie. Men kan om
bemiddeling vragen via www.moderator.be
en voor jongeren via www.jeugdhulp.be

Bij strafzaken kan de Procureur des
Konings bemiddelen om een conflict te
regelen zonder de tussenkomst van de rechter.
Hij brengt hierbij slachtoffer en dader samen
om het conflict op te lossen en de schade te
herstellen. www.justitiehuizen.be
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HUISARTS

De club kan tevens de huisarts van een
slachtoffer of pleger of de federatie
raadplegen als bijkomend aanspreekpunt
voor advies
bij
een
situatie
of
medische hulpverlening.
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OPLEIDINGEN
& BIJSCHOLINGEN

Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de
Sport (ICES) organiseert opleidingen en
thematische studiedagen. Instrumenten en
vormingsaanbod rond integriteit zijn te
vinden op www.ethischsporten.be
Sensoa biedt informatieve brochures,
educatief materiaal en vorming via webinars
aan ter preventie van SGG.
www.sensoa.be (algemeen en voor
begeleiders) www.allesoverseks.be (voor
jongeren).
Sport Vlaanderen en de VTS zorgen voor
algemene en specifieke opleidingen rond
pedagogisch handelen en sportpsychologie.
www.sport.vlaanderen
Specifieke opleidingen en bijscholingen in het
kader van G-sport.
www.gsportvlaanderen.be
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ALCOHOL
& DRUGPROBLEMEN

PISAD staat voor het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de aanpak
van drugmisbruik en doet aan drugpreventie
en begeleiding van jongeren, jongvolwassenen
en hun directe omgeving. Sinds 2018 heeft elke
provincie een PISAD geïntegreerd in haar CGG.
VAD is het Vlaams expertisecentrum voor
alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie,
gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie
van de Vlaamse overheid in het kader van het
preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. www.vad.be
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EETSTOORNISSEN

Via de sites www.eetexpert.be en
www.eetproblemenindesport.be kan je mailen
naarsecretariaat@eetexpert.be met je
hulp-vraag i.v.m. eetproblematiek en zal een
doorverwijzingsmail gegenereerd worden
met ge-gevens over hulpverleners in de
opgegeven regio.
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PESTEN

Iedereen kan alle soorten van pestgedrag
(anoniem) bij kinderen en volwassenen
melden via:
www.centraalmeldpuntpesten.org
ICES heeft een handleiding om met pesten in
sport om te gaan. Zij verzorgen ook
studiedagen
rond
dit
thema.
www.ethischsporten.be
Topsportscholen kunnen ook terecht bij het
bijhorende CLB verbonden aan de school.
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ZELFDODING

De hulplijn 1813 dient om mensen met vragen
rond zelfdoding te beantwoorden en op te
vangen. Bel 1813 of www.zelfmoord1813.be

Algemene site voor “Anonieme Alcoholisten”.
Op deze site vindt u de mogelijkheid
om de groep voor uw regio of stad te
vinden. www.aavlaanderen.org
Team van hulpverleners rond alcoholproblemen met centra verspreid over heel
Vlaanderen. www.sosnuchterheid.org

DAAR STAAN WE VOOR

PER REGIO
Regio Limburg

Regio Kust en Hinterland

- CAW Limburg algemeen ww.cawlimburg.be - 0800 13 500

− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK West-Vlaanderen) info@vertrouwenscentrumwvl.be 050 34 57 57
− CGG Noord West-Vlaanderen info@brugge@cgg.be - 050 34 24 24
− CAW Noord West-Vlaanderen - www.cawnoordwestvlaanderen.be
050 66 30 00

Regio Kempen

Regio Zuid West-Vlaanderen

- Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK Turnhout)
info@vkantwerpen.be www.vkantwerpen.be - 014 42 22 03
- CGG Kempen: www.cggkempen.be
- CAW Kempen Herentals - onthaal@cawdekempen.be
014 21 08 08 of 078 15 03 00

− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK West-Vlaanderen)
info@vertrouwenscentrumwvl.be - 050 34 57 57
− CGG Mandel en Leie kortrijk@cggml.be - 056 23 00 23
− CAW Zuid West-Vlaanderen - www.cawzuidwestvlaanderen.be
056 53 21 51
− CAW Centraal West-Vlaanderen - www.centraalwestvlaanderen.be
051 40 09 99

- CGG Limburg: wwww.vggz.be
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Hasselt)
info@vklimbrug.be - 011 27 46 72

- CAW Kempen Geel: www.jacdekempen.be - 014 56 68 20
- CAW Kempen Mol: www.jacdekempen.be - 014 81 61 60
- CAW Kempen Turnhout: www.jacdekempen.be - 014 41 62 58
Regio Antwerpen (Noord)
- Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Antwerpen)
info@vkantwerpen.be - 03 230 41 90
- CGG Andante (Antwerpen): andante.be
- CGG VAGGA (Antwerpen): www.vagga.be
- CAW Antwerpen: www.cawantwerpen.be - 0800 13 500
- JAC Antwerpen: www.jacantwerpen.be- 03 232 27 28
Regio Waas en Dender 4U
− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Oost-Vlaanderen) info@vkgent.be - 09 216 73 30
− CGG De Drie Stromen www.dedriestromen.be - 052 21 36 95 en
CGG Waas en Dender www.sggwaasendender.be
− CAW Oost-Vlaanderen - www.cawoostvlaanderen.be
09 265 04 50
Regio GYMVA
− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Oost-Vlaanderen) info@vkgent.be - 09 216 73 30
− CGG Eclips Gent info@cggeclips.be - 09 235 22 41
− CAW Oost-Vlaanderen - www.cawoostvlaanderen.be - 09 265 04 50

UITGAVE VAN DE ETHISCHE COMMISSIE VAN GYMFED
SEPTEMBER 2020

Contact:
Ruth Franceus – ruthfranceus@gymfed.be - 09 243 12 07
API Gymfed - Caroline Jannes – api@gymfed.be - 0485 63 39 37
WWW.GYMFED.BE

Regio Denderend Pajottenland
− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Vlaams-Brabant)
info@vkvlaamsbrabant.be - 016 30 17 30
− CGG Brussels Hoofdstedelijk Gewest - www.cgg-brussel.be 02 247 61 50
− CGG Ahasverus (Vilvoorde, Asse, Halle) www.ahasverus.be 02 801 01 80
− CAW Brussel www.cawbrussel.be - 02 511 34 09
− CAW Halle-Vilvoorde www.cawhallevilvoorde.be - 02 613 17 00
Regio Dijle en Rupel
− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Mechelen)
info@vkmechelen.be - 015 20 21 31
− CGG De Pont (Mechelen, Lier, Boom) www.cggdepont.be 015 42 08 32
− CAW Boom - Mechelen - Lier www.cawboommechelenlier.be
015 69 56 95
Regio Oost-Brabant
− Vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK Vlaams-Brabant) info@vkvlaamsbrabant.be - 016 30 17 30
− CGG Vlaams-Brabant Oost in Leuven
kinderenuitdeknel@cgg-vbo.be - 02 688 43 50
− CGG Vlaams-Brabant Oost in Aarschot aarschot@cgg-vbo.be 016 85 23 00
− CGG Vlaams-Brabant Oost in Tienen tienen@cgg-vbo.be 016 85 28 30
− CAW Oost-Brabant www.cawoostbrabant.be - 016 21 01 01

