
POLICY ROND GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 

Grensoverschrijdend gedrag hoort nergens thuis, ook niet binnen onze sportclub. Kom je hiermee 

toch in aanraking op Diepenbroek, dan kan je dit in eerste instantie melden bij volgende leden van 

het bestuur van onze club: Hans Winnen of Martine De Smedt.  

Wil je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag melden?  

• Neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712 (zie verder);  

• Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts;  

• In een levensbedreigende situatie bel je de politie op het nummer 101 of voor dringende 

medische hulp het noodnummer 112.  

Dit geldt ook wanneer je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt. 

Heb je nood aan een luisterend oor?  

Heb je iets gezien of meegemaakt rond grensoverschrijdend gedrag, en weet je niet hoe je hiermee 

moet omgaan? 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 (1712.be). Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je 

informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp;  

• Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (awel.be). Je kan Awel elke dag 

telefonisch bereiken op het nummer 102. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen; 

• Heb je seksueel geweld ervaren? Weet je niet waar of bij wie je terecht kan? Chatten kan 

helpen! Neem een kijkje op de website www.seksueelgeweld.be; 

• Voor kinderen en jongeren is er ook een chatmogelijkheid via de website nupraatikerover.be. Je 

kan er anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker;  

• Naast deze kanalen en openingsuren, kan je ook terecht bij Tele-Onthaal (tele onthaal.be) op 

het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en 

woensdagnamiddag al vanaf 15 uur) via chat. 

Daarnaast kan je ook steeds iemand uit je omgeving in vertrouwen nemen. Sport je in een andere 

context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee, dan kan je terecht bij 

de verantwoordelijke van die sportorganisatie of jouw lokale sportdienst. 

 

http://www.seksueelgeweld.be/

