
AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT 
 
Reeds jaren besteedt KAVVV&FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle 
begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze eigen 
organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode, ... 
  
Net als elke andere sportfederatie heeft ook KAVVV&FEDES vzw een meldpunt voor 
grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste laagdrempelig aanspreekpunt, een 
vertrouwenspersoon waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht 
kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke 
aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ... 
 
Profiel van de federatie-API 
De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.  Hij of zij is gemakkelijk 
bereikbaar voor iedereen van de federatie.  Het is geen machtsfiguur maar iemand die door velen 
gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen, 
onafhankelijk, integer kunnen handelen, … De API kent het Huishoudelijk Reglement en de 
verschillende gedragscodes binnen de federatie.  De API kan indien nodig beroep doen op experten. 

 
Wat is het mandaat van de federatie-API 

 
Wat doet de federatie-API 
De API is het aanspreekpunt en de eerste opvang. 
De API zorgt voor coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing. 
De API zorgt voor preventieactiviteiten en ondersteuning. 
  
De API kan ook betrokken worden bij andere aspecten rond grensoverschrijdend gedrag zoals 
sensibilisering, bescherming en remediëring. 
 
Hoe verloopt de procedure van een melding? 
  
De aanspreekpersonen (API’s) binnen KAVVV&FEDES vzw zijn Davy Van Bogaert (recreatieve 
competities en clubs) en Walther Vandamme (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen 
organisaties). Davy en Walther zijn de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. Op 
basis van interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen 
gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de 
gesignaleerde problemen. 
 
De API handelt volgens onderstaand handelingsprotocol: 
 

Stap ‘0’ Er gebeurt een melding, onthulling, vaststelling. 

Stap ‘1’ De situatie wordt in kaart gebracht. 

Stap ‘2’ De ernst van de situatie wordt ingeschat. 

Er wordt een advies geformuleerd. 

Stap ‘3’ Het advies wordt uitgevoerd. 

  De opvolging gebeurt intern. 

      Hulpverlening 

      Tuchtregeling 

      Inschakelen van 

Politie/justitie 

Stap ‘4’   Nazorg en evaluatie 

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/MANDAAT%20KAVVV&FEDES%20-%20API.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Procedure%20van%20een%20melding.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Mijn%20naam%20is%20Davy%20Van%20Bogaert.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Mijn%20naam%20is%20Walther%20Vandamme.pdf
https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/Allerlei/Handelingsprotocol%20KAVVV&FEDES.pdf


Stap ‘5’   Beleid en verbeteracties  

 
De API registreert de meldingen in een registratieformulier. 

 

Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets 
gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee  omgaat? Bij een vraag, verontrusting, 
vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag … kan je in vertrouwen terecht 
bij onderstaande kanalen: 
  
·         Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je 
informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 
17 uur. 
·         Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel 
elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 
22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen. 
·         Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan 
anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 
21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u. 
·         Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op 
het nummer 106,  24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag 
al vanaf 15u) via chat. 

 

 

https://www.kavvv.be/files/ALGEMENE%20BESTANDEN/2020/KAVVV&FEDES%20registratieformulier%20v202001.pdf
http://www.awel.be/
http://www.nupraatikerover.be/
http://www.tele-onthaal.be/

