GEDRAGSCODE VOOR DE TOPSPORTMEDEWERKER
Begeleiders die deel uitmaken van de VTDL topsportwerking zijn ambassadeurs van de VTDL en de Belgische triatlon- en
duatlonsport. Als topsportmedewerker heeft u een belangrijke taak in de ontwikkeling van talentvolle jongeren tot
eliteatleet en het ondersteunen van topsportprestaties van de eliteatleten. Topsport vergt een grote toewijding van zowel
de omkadering als de atleten. Met deze gedragscode willen we een topsportklimaat ondersteunen waarin atleten zich
optimaal kunnen ontwikkelen en presteren op mondiaal topniveau.
Deze gedragscode verduidelijkt de richtlijnen en vereisten die voor de begeleiders van de VTDL topsportwerking of de
nationale/VTDL ploeg van toepassing zijn. Alle medewerkers dienen deze gedragscode zorgvuldig te lezen, zich akkoord te
verklaren om deze te respecteren.
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De vereiste toewijding om uzelf als topsportmedewerker te ontwikkelen en het meest professionele gedrag op
training en competitie te vertonen: oa fair play, verantwoordelijkheidszin, toewijding, eerlijkheid, stiptheid,
correcte communicatie, respecteren van veiligheidsvoorschriften, doorzettingsvermogen, perfectionisme;
dankbaarheid,…
Discriminerend gedrag, onaangepast taalgebruik, sexueel ongewenst gedrag, vandalisme, tabaksgebruik,
alcoholmisbruik, druggebruik, … is onaanvaardbaar.
Wees bewust van uw voorbeeldfunctie in de virtuele wereld (facebook, msn, netlog, twitter, …) en in relatie met
de pers.
Respecteer de privacy van de atleten bijvoorbeeld met betrekking tot gegevens die verband houden met de
topsport (trainingstijden, testuitslagen, etc) en met persoonlijke gegevens.
De rol van de topsportmedewerker is deze van leerkracht/opvoeder. Wees betrokken, maar hou een zekere
afstand ten aanzien van de atleten.
Het promoten van respect voor de regels en de omkadering bij de atleten en er ook zelf naar handelen (trainers,
coaches, officials, scheidsrechters, etc).
Akkoord gaan met de anti-dopingreglementering en atleten stimuleren om dopingvrij deel te nemen aan
trainingen en wedstrijden.
Het dragen van aangepaste kledij in functie van de omstandigheden en de toegewezen taak.
o Zwemmen: trainingspak of short en t-shirt/polo, chrono
o Fietsen: goed onderhouden fiets, helm, hartslagmeter en/of vermogensmeter, reservemateriaal
(binnenband, pomp, multitool), bidons en sportvoeding, aangepaste wielerkledij
o Lopen: aangepaste loopschoenen in goede staat, aangepaste kledij, chrono
o Krachttraining/stabilisatietraining: aangepaste kledij
o Persvoorstelling, coachesbriefings: casual kledij (zo mogelijk met nationale kledij, indien beschikbaar)
o Prijsuitreikingen: in functie van de dresscode die door de organisatie wordt vooropgesteld
o Akkoord gaan met de dresscode van het nationaal team, dewelke uitgelegd staat op de uitnodigingsbrief
voor zendingen
Zich tijdig aanmelden voor de training. Bij overmacht, verwittig de atleten. Indien u niet in de mogelijkheid bent
om op tijd op training aan te komen, verwittig ten laatste de dag voor de training de atleten en de
topsportmanager.

SANCTIES
Inbreuken tegen deze gedragscode zullen in eerste aanleg door de topsportmanager behandeld worden. Kleine inbreuken
kunnen aanleiding geven tot een berisping. Herhaalde kleine inbreuken of grote inbreuken worden steeds gerapporteerd
aan het Dagelijks Bestuur van de VTDL die kan beslissen over eventuele verdere stappen (zie ook Huishoudelijk
Reglement VTDL).

TOT SLOT
Als topsportmedewerker ben ik mij bewust van mijn rol als ambassadeur voor de triatlon- en duatlonsport en de VTDL
topsportwerking en ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik heb deze gedragscode gelezen en ik begrijp
de richtlijnen en ga ermee akkoord.

Voor akkoord,

De topsportmedewerker (handtekening, datum)

De topsportmanager (handtekening, datum)

