Week van de club-API! 17-23 mei 2021
Tijdens de week van 17 mei wil de VHV, samen met de clubs, de Aanspreekpunten
Persoonlijke Integriteit (API’s) centraal stellen. Bedoeling is deze personen meer
kenbaarheid te geven bij het publiek. Dit is nodig op regelmatige basis zodat iedereen
gemakkelijk de weg vindt naar de club-API of federatie-API indien zij/hij daartoe nood heeft.
Hiervoor wordt de medewerking van de clubs gevraagd.

Wat vragen wij van jullie als club?
Meer concreet en eenvoudigweg vragen we jullie om jullie club-API (of de federatie-API) en
hoe zij/hij te bereiken is, tijdens deze week nog eens extra onder de aandacht te brengen
van jullie leden via jullie verschillende communicatiekanalen ….

Wat mogen jullie daarnaast verwachten?
Naast communicatie via onze kanalen organiseert de VHV ook 2 workshops :

Woensdag 19 mei (20u-21u30) Workshop voor de club-API’s i.s.m. ICES
Dit betreft de vervolgopleiding voor de club-API’s die reeds de eerste opleiding hebben
gevolgd en is erkend in het kader van het JeugdSportFonds als verplichte bijscholing voor
club-API’s.
➔ De ons bekende club-API’s hebben hierover reeds een mail gehad en zullen nog
een deelnamelink toegestuurd krijgen.
Donderdag 20 mei (20u-21u15) Workshop voor de clubs m.b.t. beleid rond
grensoverschrijdend gedrag
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op een aantal thema’s die relevant zijn bij het
uitbouwen van een beleid rond grensoverschrijdend gedrag en een ethisch sportklimaat
binnen de club : communicatie omtrent en rol van de club-API binnen de club, handige
beleidsinstrumenten in het kader van het JeugdSportFonds, info omtrent het tuchtreglement
grensoverschrijdend gedrag, good practices….
➔ Inschrijven voor deze workshop kan door een mail te sturen naar
linde.panis@handbal.be en dit VOOR 18 mei. De deelnamelink wordt uiteindelijk
op 19 mei doorgestuurd aan de deelnemers.
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