Woordje uitleg 1 over de mogelijke stappen die Koninklijke Karateclub Leopoldsburg zal
ondernemen wanneer er zich een vorm van grensoverschrijdend gedrag voordoet binnen de
club.
Koninklijke Karateclub Leopoldsburg beschouwt haar stappenplan niet als een statisch
document.
Het is een werkinstrument dat, indien nodig ter hand genomen kan worden wanneer er zich
een voorval voordoet waarbij de integriteit van een clublid bedreigd wordt. Voor de
hiërarchisch meerderen en de club-API is dit document een leidraad, een houvast en een
ondersteuning om acties te ondernemen en om procedures op te starten indien zich situaties
voordoen waarbij dit wenselijk of zelfs noodzakelijk is.
Door het handelingsprotocol op deze manier neer te schrijven, willen we verduidelijken dat
we de richtlijnen, de gedragscode en de karate code van de VKF omtrent integriteit, binnen
onze club heel belangrijk vinden. We hebben ons dan ook in sterke mate laten inspireren door
het handelingsprotocol “Reactief Beleid Integriteit” dat opgesteld is door de VKF.
Echter, omdat elk voorval, elk feit een eigen dynamiek en een eigen verloop kent en er steeds
andere actoren spelen, bekijken we elke situatie afzonderlijk. Daarom beschouwen we ons
handelingsprotocol niet als een rigide te volgen werkdocument.
In het inschatten van bepaalde situaties en wat daarmee dient te gebeuren, laten we ons als
clubbestuur, als (hoofd)sensei, als trainer en als club-API niet enkel leiden door gezond
verstand. Voor advies en bijstand kan de club steeds rekenen op de kundige expertise van de
federatie-API. Deze laat zich op haar beurt begeleiden en inspireren door de inbreng van het
GES2. Het GES bestaat uit mensen met een rijke en deskundige medische- en ethische
achtergrond.
Het GES beroept zich op zijn beurt op het ICES. Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
vzw (ICES) is een door de Vlaamse Minister van Sport erkende organisatie voor
beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op gebied van ethisch sporten.
Daarbij is het zo dat we ons in de toekomst verder willen verrijken en verder willen groeien
met kennis opgedaan door confrontaties, verwikkelingen, ervaringen en gebeurtenissen
waarmee onze club mogelijk te maken krijgt.
Ook zullen we ons oog te kijken leggen bij (internationale) seminaries, sportkampen en
wedstrijden in binnen- en buitenland.
We willen niet alleen bijleren door opbouwende gesprekken met de VKF, met de federatieAPI, met (internationale) collega’s, met elkaar (hiërarchisch meerderen binnen de club en de
club-API), met de clubleden, hun ouders en betrokken derden. Ons clubbestuur, onze sensei
en onze trainers verbinden zich er tevens toe zich verder te verdiepen in de
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integriteitsproblematiek door deel te nemen aan daarvoor gespecialiseerde trainingen en
opleidingen.
Samen willen we komen tot betere en bijgestuurde inzichten die we met alle betrokkenen
willen delen. Daarom zal dit document in de loop van de tijd regelmatig verbeterd en
geactualiseerd worden zowel qua vorm en inhoud als qua diepgang.

In naam van het clubbestuur, de voorzitter, de (hoofd)sensei, de trainers en de club-API.

