
                                                                     

ACES -handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag. 
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Onze club beschikt over 1 vertrouwenspersoon (aanspreekpunten integriteit (API)) die als 

jogger, start to run coach, bestuurslid en medewerker aan de ACES activiteiten laagdrempelig 

benaderbaar is voor alle ACES-leden. Wie een vraag of klacht heeft of nood heeft aan een 

gesprek, kan altijd terecht bij Nathalie Van Hecke.  Nathalie heeft zich geëngageerd als 

vertrouwenspersoon voor onze club. Zij zal in alle discretie naar je luisteren en samen met jou 

bekijken wat er kan of moet gedaan worden, en je doorverwijzen indien nodig. Blijf vooral 

niet met je probleem rondlopen!  

Je kan Nathalie contacteren via het emailadres nathalie_van_hecke@hotmail.com. Zij is de 

enige die deze berichten krijgt.  

Vaak kan je haar ook gewoon op het terrein al even aangespreken voor of na de trainingen. 

 

Dit handelingsprotocol beschrijft de stappen die de vertrouwenspersoon kan 

zetten wanneer er een melding is van:  

1. Geweld is elke feitelijkheid waarbij een lid van ACES, psychisch of fysiek wordt lastig 

gevallen, bedreigd of aangevallen bij zijn functioneren binnen de club.  

2. Pesterijen is elk onrechtmatig en terugkerend gedrag binnen of buiten de club dat zich 

inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en 

eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid 

of de fysieke en/of psychische integriteit van een clublid wordt aangetast, of dat zijn 

lidmaatschap in gevaar wordt gebracht, of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, 

vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  

3. Elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan 

degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de 

waardigheid van vrouwen en mannen binnen of buiten de sportclub, in dit geval ACES.  



De vertrouwenspersoon kan zich laten bijstaan door professionelen of personen van wie wij 

veronderstelden dat zij bepaalde situaties goed kennen en dus gepast kunnen inschatten.  

Ieder clublid dat het slachtoffer is van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

binnen de werking van de club, kan raad, hulp en steun krijgen bij de aangestelde 

vertrouwenspersoon.  

De vertrouwenspersoon zal er op toezien dat het probleem snel en discreet opgelost wordt.  

 

Overzicht hoe we te werk gaan:  

1. Melder 

2. Vertrouwenspersoon Club  

a. Bestuur Club  

b. Vertrouwenspersoon Federatie.  De gegevens van de vertrouwenspersonen zijn

  steeds terug te vinden op de website 

(https://www.atletiek.be/competitie/veilig-en-gezond#meldpunt-voorongewenst-

gedrag).  

i. ICES  

ii. Ethische commissie  

iii. Tuchtcommissie 

c. 1712 ( professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en 

kindermishandeling) 

d. CAW ( Wetteren, Dendermonde) 

e. Politie  

Hoe te handelen bij een melding van incident:  

Fase 0: Melding of vaststelling GROEN – GEEL – ROOD - ZWART  

Fase 1: Situatie wordt in kaart gebracht  

Fase 2: Inschatten van ernst van situatie + advies  

Fase 3: Aanwenden advies via o.m.  

Interne opvolging of externe opvolging  

Hulpverlening  

Tuchtregeling  

Politie/Justitie  

Fase 4: Nazorg en feedback  
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https://www.atletiek.be/competitie/veilig-en-gezond#meldpunt-voorongewenst-gedrag


 

FASE 0:  

Bij de melding van een incident, zowel bij een vermoeden, onthulling als vaststelling, is het 

belangrijk om duidelijke info te verschaffen.  

FASE 1:  

Op basis van de info en gestelde vragen zal de situatie in kaart gebracht worden en 

gedocumenteerd zijn.  

FASE 2:  

De vertrouwenspersoon probeert de ernst van de feiten in te schatten.  

Daarbij gebruiken we het vlaggensysteem met 4 kleuren: 

https://www.ethischsporten.be/tools_pagina/sport-met-grenzen/  

Dit eventueel met intern of extern overleg. Mocht het gaan over een groene of gele vlag is dit 

niet steeds nodig.  

Bij rood of zwart vlag zal er overleg plaatsvinden met het bestuur en de vertrouwenspersoon 

van de federatie.  

FASE 3: De vertrouwenspersoon en het bestuur van ACES handelen samen voor de 

uitvoering van het advies.  

FASE 4: Hebben de betrokkenen nood aan nazorg vanuit ACES dan zal ACES zich er ook toe 

engageren om daar waar nodig verbeterpunten aan te brengen in het beleid met als doel 

dezelfde soort incidenten te vermijden.  

Wegwijzer in Wichelen en omgeving:  

● Grensoverschrijdend gedrag 1712 noodnummer  

● Politie Laarne/Wichelen/Wetteren 09 369 00 25  

● Ziekenhuis UZ Gent Zorgcentrum na seksueel geweld 09/332.80.80 zsg@uzgent.be 

● CAW Dendermonde, CAW Wetteren 0800/13.500 
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