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Gedragscode  

voor de leden van het bestuur en het personeel van Baseball 

Softball Vlaanderen. 

 
De leden van het bestuur van Baseball Softball Vlaanderen, hierna ook te noemen “het 

Bestuur”; het personeel van Baseball Softball Vlaanderen, hierna ook te noemen “het 

personeel”  

 

Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Personeelsleden en leden van het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen, hierna 

Baseball Softball Vlaanderen genoemd,  hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor het 

handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van Baseball Softball Vlaanderen en 

dienen derhalve te verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting 

komt. 

  

(2) Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt 

wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan 

(collega)-bestuurders, als aan de Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen.  

 

(3) De leden van het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen hebben daarom de navolgende 

gedragscode vastgesteld, welke is voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Baseball 

Softball Vlaanderen op 22 november 2019. 

 

(4) Elk lid van het Bestuursorgaan en elk personeelslid erkent, ondertekent en volgt de 

deontologische gedragscode van Baseball Softball Vlaanderen. 

 

Gedragscode bestuurlijke integriteit 

 

1.  Toepassingsgebied 

1.1. Deze Gedragscode geldt voor alle personeelsleden en alle leden van het Bestuur van 

Baseball Softball Vlaanderen. 

1.2. De bepalingen in deze Gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op de leden 

van de aan het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen toegevoegde (en door de 

Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderengemandateerde) Commissies. 

1.3. De Gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen. 

1.4. De leden van het Bestuur, de personeelsleden en de leden van de hiervoor bedoelde 

toegevoegde Commissies ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de 

Gedragscode. 
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1.5. In gevallen waarin de Gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig 

is, vindt bespreking plaats in de bestuursvergadering van Baseball Softball Vlaanderen. 

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal advies worden ingewonnen bij de 

Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen. 

 

2.  Grondbeginselen 

2.1. Een bestuurslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van bestuurslid als in andere 

relevante hoedanigheden, zodanig op te treden dat de belangen van Baseball Softball 

Vlaanderen en de aan haar gelieerde leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel 

kunnen worden getrokken. 

2.2. Een personeelslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van zijn/haar functie als in 

andere relevante hoedanigheden, zodanig op te treden dat de belangen van de Baseball 

Softball Vlaanderen en de aan haar gelieerde leden, niet worden geschaad dan wel in 

twijfel kunnen worden getrokken. 

2.3. Van ieder bestuurslid of personeelslid wordt verwacht dat deze eerlijk, onafhankelijk, 

onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat deze enigerlei 

situatie vermijdt die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven. 

2.4. Ieder bestuurslid of personeelslid is verplicht verantwoording af te leggen over zijn 

gedragingen als bedoeld in deze Gedragscode aan het Bestuur. 

2.5. Indien het Bestuur niet in staat is een geschil van mening dan wel verschil van inzicht ter 

zake van gedragingen aangaande één of meerdere bestuursleden of personeelsleden op 

te lossen, kan ieder bestuurslid een bindende uitspraak vragen aan de Algemene 

Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen. 

2.6. Indien een bestuurder van Baseball Softball Vlaanderen zich niet schikt naar deze 

deontologische code, volgt een vertrouwensstemming binnen het Bestuursorgaan die 

een bestuurder met onmiddellijke ingang kan schorsen uit zijn mandaat tot aan de 

volgende Algemene Vergadering waar deze schorsing bekrachtigd of ingetrokken kan 

worden.  

2.7. Er is voor bestuurders een aanwezigheid vereist van minimaal 2/3 op de vergaderingen 

van het Bestuursorgaan, de Algemene Vergaderingen en de commissies waarvan hij/zij 

deel uitmaakt 

2.8. Bestuurders die Baseball Softball Vlaanderen vertegenwoordigen bij KBBSF zijn 

gehouden de ordewoorden op te volgen die het Bestuursorgaan Baseball Softball 

Vlaanderen hen heeft opgedragen.  

2.9. Wanneer blijkt dat er andere voorstellen ter stemming worden gebracht op KBBSF zullen 

de vertegenwoordigers van Baseball Softball Vlaanderen eerst in overleg treden met het 

Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen alvorens te stemmen 
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3. Belangenverstrengeling en aanbesteding 

3.1. Ieder bestuurslid of personeelslid doet aan het Bestuur opgave van zijn belangen in 

ondernemingen en organisaties waarmee Baseball Softball Vlaanderen een zakelijke 

relatie onderhoudt.  

3.2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid of personeelslid (de schijn van) be-

voordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Deze schijn wordt 

tegengegaan door bij het uitbesteden van werkzaamheden en/of het anderszins inkopen 

van diensten en goederen in principe tenminste twee offertes aan te vragen en het 

documenteren in het archief van de redenen voor de keuze van één van de ingediende 

offertes. 

3.3. Ieder bestuurslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 

en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan Baseball Softball 

Vlaanderen, onthoudt zich van deelname aan de bespreking en besluitvorming over de 

betreffende opdracht. 

3.4. Een bestuursbesluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van diensten aan 

Baseball Softball Vlaanderen, waarmee een bestuurslid of personeelslid een familie- of 

vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, 

behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van het Bestuursorgaan van 

Baseball Softball Vlaanderen. 

3.5. Een bestuurslid of personeelslid neemt van een aanbieder van diensten aan Baseball 

Softball Vlaanderen geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten 

opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden. 

  

 

4.  Nevenfuncties 

4.1. Een bestuurslid of personeelslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan 

zijn met het belang van Baseball Softball Vlaanderen. 

4.2. Ieder bestuurslid doet aan het Bestuur opgave van zijn relevante nevenfuncties, waarbij 

tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. 

4.3. Het Bestuur geeft de Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen jaarlijks 

een overzicht van relevante nevenfuncties van en gegevens over de individuele 

bestuursleden. 

 

5.  Informatie 

5.1. Een bestuurslid of personeelslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover 

hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan 

derden die tot deze informatie niet gerechtigd zijn. 

5.2. Een bestuurslid of personeelslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke be-

trekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.  

5.3. Een bestuurslid of personeelslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of 

vertrouwelijk is. 
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6.  Aannemen van geschenken 

6.1. De bestuurder of het personeelslid zal geen misbruik maken van zijn functie om aan 

cliënten, leveranciers of andere zakenrelaties rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken 

en/of commissies te vragen of te aanvaarden voor persoonlijke verrijking, ze uit te lokken 

of het aanbieden ervan in de hand te werken.  

6.2. De bestuurder of het personeelslid kan door de aard van zijn functie echter in een 

zakelijke omgeving terechtkomen, waar het aanbieden van geschenken of het geven van 

attenties gebruikelijk is. In dergelijke omstandigheden dient nagegaan te worden of het 

aangebodene in verhouding staat tot de relatie en de functie van de bestuurder of het 

personeelslid en tot de specifieke geplogenheden. Hierbij primeert de attentie, wat 

impliceert dat de waarde van het relatiegeschenk gering moet zijn. 

6.3. Attenties onder de vorm van geld zijn nooit toegelaten. 

6.4. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een 

geschatte waarde van € 35,- die een bestuurslid of personeelslid uit hoofde van zijn 

functie ontvangt, dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld 

aan en geregistreerd door het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen en zijn 

eigendom van Baseball Softball Vlaanderen. Door het Bestuur van Baseball Softball 

Vlaanderen zal vervolgens een passende bestemming worden gezocht. 

6.5. Indien een bestuurslid of personeelslid geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in 

het voorgaande lid, met een waarde van minder dan € 35,- kunnen deze in afwijking van 

het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en 

geregistreerd. 

 

7. Bestuurlijke uitgaven/onkosten 

7.1. Bestuurders oefenen hun mandaat uit op vrijwillige basis. Baseball Softball Vlaanderen 

hanteert in deze geen enkele vorm van verloning of zitpenning, tenzij de Algemene 

Vergadering voorafgaand hier anders over beslist (conform de statuten Art. 11 van 

Baseball Softball Vlaanderen). 

7.2. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de 

functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond dan wel deze uitgaven en gemaakte 

kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

7.3. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten worden door het 

Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen de volgende criteria gehanteerd: 

• Met de uitgave is het belang van Baseball Softball Vlaanderen gemoeid; en 

• De uitgave vloeit voort uit de functie van bestuurslid. 

 

8. Declaraties uitgaven/onkosten 

8.1. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. 

8.2. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve 

procedure. 
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8.3. Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij 

het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de 

functionaliteit van de uitgave vermeld. 

8.4. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten 

worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend. 

8.5. De penningmeester is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling 

en registratie van declaraties.  

8.6. In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het Bestuur van 

Baseball Softball Vlaanderen. 

 

9.  Creditcards 

9.1. Het gebruik van creditcards voor binnenlands gebruik wordt zo veel mogelijk beperkt. 

9.2. De penningmeester draagt zorg voor het aanvragen, verstrekken en intrekken van 

creditcards.  

9.3. Bij de afhandeling van betalingen verricht met een creditcard wordt een daartoe 

vastgesteld formulier ingediend. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en 

op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. 

9.4. Het gebruik van de creditcard kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die volgens 

de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

9.5. Ingeval van twijfel over een correct gebruik van de creditcard wordt dit aan het Bestuur 

van Baseball Softball Vlaanderen voorgelegd. 

9.6. Indien met de creditcard kosten zijn betaald die na controle voor rekening van het 

desbetreffende bestuurslid zouden moeten komen, wordt aan het bestuurslid een factuur 

gezonden ter hoogte van het bedrag dat voor zijn rekening dient te blijven. 

 

10.    Teken bevoegdheid  

10.1. Elk contract dat aangegaan wordt vanuit Baseball Softball Vlaanderen naar een derde 

partij of omgekeerd moet door 2 van de 3 leden van het dagelijks bestuur ondertekend 

worden. 

10.2. Elk meerjarig contract dat aangegaan wordt vanuit Baseball Softball Vlaanderen naar 

een derde partij of omgekeerd moet door het voltallig dagelijks bestuurd ondertekend 

worden na goedkeuring van het Bestuursorgaan. 

10.3. Indien de contractuele waarde het bedrag van € 5.000,- overschrijdt moet het volledige 

dagelijks bestuur tekenen. 

10.4. Indien de contractuele waarde het bedrag van € 10.000,- overschrijdt moet het volledige 

dagelijks bestuur tekenen na goedkeuring van het Bestuursorgaan. 

 

11.    Betaal bevoegdheid 

11.1. Elke betaling wordt goedgekeurd en uitgevoerd door de Penningmeester 

11.2. Elke factuur / betaling tot € 1.000,- kan goedgekeurd en afgetekend worden door 1 lid 

van het dagelijks bestuur. 
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11.3. Elke factuur / betaling tussen € 1.000,- en € 2.500,- moet goedgekeurd en afgetekend 

worden door 2 leden van het dagelijks bestuur. 

11.4. Elke factuur / betaling boven de € 2.500,- moet goedgekeurd  en afgetekend worden 

door 2 leden van het dagelijks bestuur en goedkeuring ontvangen van het 

Bestuursorgaan. 

11.5. Het opsplitsen van aankopen om onder bovenstaande limieten te blijven is niet 

toegestaan. 

 

12.   Verantwoording 

12.1. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze 

Gedragscode neergelegde gedragsregels aan de Algemene Vergadering van Baseball 

Softball Vlaanderen. 

12.2. Deze verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag van Baseball Softball 

Vlaanderen. 

 

13. Seksueel overschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van 

de sporter en deelnemer, die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. 

 

De bestuurder en personeel 

13.1. Neemt (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag ernstig. 

Hij/zij spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. 

Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk 

en/of grensoverschrijdend gedrag. 

 

13.2. Neemt niet deel aan seksueel overschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe 

aanmoedigen. 

 

Hij/zij zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijk vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte 

wordt gesteld, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het 

slachtoffer. 

 

Hij/zij zal zijn/haar taken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. De sportbegeleider/trainer … zal zo enkel 

sporttechnische fysieke handelingen m.b.t de sporter verrichten die tot zijn/haar 

bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. Hij/zij 

zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de 

sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk maakt. 
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Hij/zij zal geen seksueel of erotische geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 

vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een 

bijdrage leveren. Hij/zij zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 

schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 

communicatiemiddel. 

 

Hij/zij houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld 

iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de 

sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 

 

Hij/zij mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel 

minderjarige sporter (<16 jaar). 

 

13.3. Zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (bij de API of het bestuur). Hij/zij mag anderen (zoals een 

sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of 

een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

13.4. Zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in 

zijn/haar waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen 

dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. Hij/zij zal tijdens de trainingen, stages, 

wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimte 

waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de hij/zij: 

 

Zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen 

kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals 

douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter 

mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 

 

De sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere 

afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak 

niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een 

publieke gelegenheid. 

 

De sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-

één relatie tussen hem/haar en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische 

redenen voor zijn. 

 

13.5. Zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of 

intimidatie tegenover sporter. Zo zal hij/zij: 
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Geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat 

bestaat tussen hem/haar en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot 

seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te duiden. 

 

Geen (im)materiele voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

(seksuele) tegenprestaties te vragen. 

 

13.6. Zal meewerken aan het intern/extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die 

naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een 

tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij/zij zal gevolg geven aan een 

oproeping voor de tuchtcommissie. 

 

 

Datum: 

 

 

Bestuurslid/personeel Baseball Softball Vlaanderen 

(Naam + handtekening) 


