Pesten
en
Grensoverschrijdend gedrag
Naar aanleiding van verschillende nieuwsberichten in de media over grensoverschrijdend
gedrag en o.w.v. een aantal mediacampagnes rond pestgedrag, hebben wij als HC Atomix
besloten om hier ook ons steentje toe bij te dragen.
Dit is een belangrijk bericht voor alle leden en supporters.
Hieronder kan je een nieuwsbrief vinden, waarin we als club een duidelijk standpunt
innemen:
Beste ouder, speler, trainer, sympathisant, …..
Welkom in onze club HC Atomix. Wij zijn blij dat je voor handbal gekozen hebt als sport.
We vinden het belangrijk dat spelers hier graag zijn en zich goed voelen in hun vel. We
willen dan ook dat onze club een plaats mag zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten en
waar plezier gemaakt wordt.
En daar zorgen wij, de club en de ouders, samen voor. We willen dat zowel volwassenen als
jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er
geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het ons als
grenzen overschreden worden, zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen. Want wij willen
luisteren als er iets fout loopt, als iemand pijn heeft of zich ongelukkig voelt. Wij willen
iedereen steunen en als het even mis gaat weer gelukkig maken.
In de club is Jonas Vanwing (jonas.vanwing@gmail.com), het aanspreekpunt integriteit
(API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Hij zal naar je verhaal luisteren in alle
sereniteit en je uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Net als elke burger kunnen ouders of sporters gratis en indien nodig anoniem hulplijnen of
instanties contacteren. Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:







Kinderen en jongeren: www.awel.be (http://www.awel.be) of telnr 102 (elke dag
telefonisch te bereiken van 16u tot 22u, of chatten tss 18u tot 22u, behalve op zon- en
feestdagen).
Chat: www.nupraatikerover.be (http://www.nupraatikerover.be) ma- en dinsdagavond
van 18.30u tot 21.30u en op woe- en donderdagavond van 19u tot 22u.
Teleonthaal, telnr 106, www.tele-onthaal.be (http://www.tele-onthaal.be) 7/7 en 24/24
en chat elke avonde en woensdagnamiddag vanaf 15u.
Hulplijn ‘geweld, misbruik en kindermishandeling’, telnr 1712 of www.1712.be
(http://www.1712.be)
Je huisarts.
Politie www.lokalepolitie.be (http://www.lokalepolitie.be), telnr 101, telnr 112
(Europees noodnumer).

Bijlage 2

HC ATOMIX 17-4-2019

Pagina 1/2





Child Focus (vermist of seksueel misbruik van kinderen) www.childfocus.be
(http://www.childfocus.be) of telnr 116000.
Sensoa (opleiding bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag)
www.sensoa.be (http://www.sensoa.be).
ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de sport) www.ethicsandsport.com
(http://www.ethicsandsport.com) en www.sportmetgrenzen.be
(http://www.sportmetgrenzen.be).

We verwachten dat ouders, net als trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol
opnemen en de kinderen op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege
laten.
We rekenen erop dat jullie net als ons meewerken aan een toffe sportclub!

Met sportieve groeten,

Het Atomixbestuur.
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