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Integriteitsbeleid Vlaamse Schermbond 

1. Aanspreekpunt integriteit 

1.1 API op niveau federatie 

Ariane De Kezel - ariane.de.kezel@pandora.be 

1.2 Registratiesysteem 

Op dit moment beschikt de federatie nog niet over een gestructureerd registratiesysteem.  

2. Preventie – Vorming – Sensibilisering 

De federatie neemt in 2021 de tijd om een traject op te stellen voor de clubs(SD01, OD05, 
actie 1). We voorzien een geleidelijk opleidingstraject voor de clubs (SD01, OD05 actie 2 en 
3) waarbij we jaarlijks twee bijscholings momenten voorzien gericht op de vorming en de 
preventie rond het integriteitsbeleid. In 2021 houden we de eerste bijscholingsmomenten, 
aanvullend voorzien we vanaf 2022 jaarlijks een campagne in het kader van sensibilisering. 
De campagne zal gelanceerd worden bij aanvang van een nieuw schermseizoen. 

We verwijzen naar luik 2, tabblad ‘1.5’ voor de timing en de actiepunten. 

3. Adviesorgaan 

Lid: Ariane De Kezel 

4. Gedragscodes 

De gedragscodes werden opgesteld in 2018 en zijn te vinden op de website van de VSB. 
Volgende doelgroepen werden opgenomen in de gedragscodes: 

- (jeugd)sporter 
- Trainer/begeleider 
- Ouder 
- Toeschouwer 
- Bestuurder, werknemer 

 

5. Handelingsprotocol 

Het handelingsprotocol werd gepubliceerd op de website, laatste versie juli 2018. 
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6. Tuchtrechterlijk systeem 

6.1 

Hiervoor verwijzen we naar artikel 6.2 en 6.3 van het huishoudelijke reglement. 

6.2  

De leden van de geschillencommissie werden verkozen op de algemene vergadering van 11 
juni 2019. 

- ERIK FEYEN (OMNISWORD)  

- AUBE VANDINGENEN (KTSC CATENA) ontslag nemend => nieuw lid verkozen op AV april/mei 2021. 

- XAVIER FOULON (KSSMA RONSE)  

- KOEN NIJSEN (VAST ALS EIK)  

- STEVEN JANSSEN (SCHERMCLUB PARCIVAL)  

- GIE GEENEN (JARNAC) 

7. Sportclubondersteuning 

De federatie voorziet vanaf 2021 een opleidingstraject voor de clubs. Door middel van twee 
jaarlijkse bescholingen zullen we de clubs ondersteunen bij het implementeren van de ICES 
toolbox binnen de clubwerking. De toolkit wordt aangereikt bij aanvang van 2021. We 
verwijzen naar SD1, OD 5 actiepunt 1 en 7. 


