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Welkom bij GIDOS! 

 
Wij zijn blij jou (opnieuw) te mogen verwelkomen bij GIDOS als sporter!  

Onze sportclub ontstond in 1967 en biedt al meer dan 50 jaar sportactiviteiten aan voor personen met een fysieke 

beperking. GIDOS staat voor: Gits Instituut Dominiek Savio Ontspanning en Sport. We zijn blij dat jij ook een stuk wil 

uitmaken van ons verhaal.  We hopen dat je een fijne en leerrijke tijd bij onze sportclub hebt. 

 

MISSIE 

Omdat GIDOS sterk gelooft in de talenten en het sportieve kunnen van kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke 

beperking, probeert de club op en naast het sportveld voor iedere sporter van zijn beperking een bijzonder talent te maken.  

 

VISIE   

Om ieders talenten maximaal naar boven te halen zorgt GIDOS voor een veelzijdig en duurzaam sportaanbod en een 

kwalitatieve ondersteuning met de focus op de behoeften van iedere sporter. 

De club wil op diverse sportvragen een antwoord bieden en toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk sporters. Dit kan zowel  

recreatief als op competitief niveau. 

 

Wij overkoepelen: 

• de werking waarbij de sporters trainen voor en deelnemen aan competities in binnen- en buitenland 

• de recreatieve sportwerking – vrije tijd binnen het MFC Dominiek Savio vzw  

• de interscholencompetitie (schoolsport) waaraan we deelnemen vanuit Secundair onderwijs Dominiek Savio 

 

WAARDEN 

De waarden die GIDOS hanteert ‘draaien’ steeds rondom Missie, Visie en Strategie opdat ze steeds in het 

verhaal zouden worden meegenomen. 

 

Respect    Samenwerk ing   Fa irp lay   Integr ite it           Enthous iasme       

Posit ivite it     Betrokkenheid   Teamsp ir i t   Duurzaamheid       Verdraagzaamheid 

Part ic ipat ie    Sport iv itei t              Eenheid  

 

(*) Groep Gidts vzw, Koolskampstraat 24 te 8830 Hooglede, waarvan GIDOS deel uitmaakt, ondersteunt de sportclub 

voornamelijk met volgende inbreng:  

•  het loon van de clubcoördinator is ten laste van de Groep Gidts. 

• omdat een aangepaste sportaccommodatie belangrijk is voor de doelgroep van GIDOS, stelt Groep Gidts haar    

infrastructuur ter beschikking voor de sportactiviteiten. 

• omdat GIDOS de sporters en trainers wil ondersteunen met aangepast vervoer naar competities, kan men tegen  

vergoeding  beschikken over het wagenpark van Groep Gidts. 

• vanuit haar fondsenwerving ondersteunt Groep Gidts de werking van GIDOS 

• medewerkers van het MFC (multifunctioneel centrum) kunnen tijdens hun werkuren met de jongeren sporten. 
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1.  SPORTAANBOD  

 

Aanbod MFC (enkel voor interne kinderen/jongeren/volwassenen) 

We willen kinderen, jongeren en volwassenen warm maken voor sport tijdens het aanbod MFC om hen dan door te laten 

stromen naar de competitiewerking van GIDOS.  

 

Recreatief | Competitief aanbod 

 
Het uitbouwen van dit aanbod is mogelijk door de inzet van de vele begeleiders, 

vrijwilligers en trainers. Alvast bedankt voor jullie fantastische inzet! 

SPORT UUR PLAATS Trainer(s) 

Woensdagnamiddag 

Boccia MFC – Groep 1 13u45 – 14u45 Bocciaveld Talentier 

Begeleiders/ opvoeders MFC 

Boccia MFC – Groep 2 15u – 16u Sporthal Kasteel 

Voetbal MFC 13u45 – 15u45 Voetbalveld 

Zwemmen MFC 13u45 – 14u45 Zwembad Kasteel 

Dans MFC 14u – 15u30 Talentier 

Netbal MFC 14u30 – 15u30 Sporthal Ogierlande 

SPORT UUR PLAATS Trainer(s) 

Maandag 

Zwemmen 17u – 18u Zwembad Kasteel Marleen Verschaeve 

H-hockey 18u – 20u Sporthal Kasteel Michael De Ruytere 

Dinsdag 

Boccia Recreatief Volwassenen 17u15 – 18u15 Zwembad Kasteel 
Carla Boone 

Alexander Terryn 

Woensdag 

H-Hockey Recreatief 15u – 16u Sporthal Kasteel Michael De Ruytere 

Zwemmen 17u – 18u Zwembad Kasteel Marleen Verschaeve 

E-hockey Screamers 1 17u30 – 19u30 Sporthal Kasteel Bjorn Sarrazyn 

Donderdag 

Boccia  Recreatief 
kinderen/jongeren 

17u15 – 18u15 Sporthal Kasteel 
Jozefien Deconinck 

Wesley Deleu 
Lore Schaut 

Tafeltennis 18u – 19u30 Zaal Emmaus Stien Storme 

Boccia Competitief 18u30 – 20u Sporthal Kasteel 
Jozefien Deconinck 

Wesley Deleu 
Eline Devriendt 

Vrijdag  

Zwemmen 17u – 18u Zwembad Kasteel John Claerhout 

E-hockey Screamers 2 16u45 – 18u Sporthal Kasteel 
Natacha Van Caster 

Jordy Thery 
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PARANTEE-PSYLOS  

 
GIDOS is aangesloten bij Parantee-Psylos vzw http://www.parantee.be, de G-sportfederatie met het ruimste aanbod voor 

personen met een beperking. Onze club kan bij hen terecht met allerhande vragen. Op de website kan je informatie vinden 

per sporttak.  

 

Onze competitie en recreatieve sporters zijn aangesloten bij deze federatie en kunnen dus ook steeds rekenen op de 

verzekering van Parantee-Psylos bij ongevallen tijdens het sporten.  

 

Vrijetijdssporters zijn aangesloten bij Dominiek Savio en dus verzekerd onder Dominiek Savio. Zij kunnen met vragen 

terecht bij Lieven Libbrecht (Lieven.Libbrecht@dominiek-savio.be) bij ongevallen.  

 

TWIZZIT  

 

Als club willen we graag alle communicatie via één platform laten verlopen om grote hoeveelheden groepen/chats/mails te 

voorkomen en om GIDOS te laten gelden als ‘one team’ met verschillende sporttakken. Via het nieuw 

communicatieplatform Twizzit zijn er verschillende mogelijkheden om de nodige info naar de sporters te verspreiden:  

- Chat → Hier kan je communiceren met het team, medetrainers, bestuur, …  

- Agenda →  trainingen en wedstrijden invullen waarbij de sporters kunnen aanduiden of ze al dan niet aanwezig 

zullen zijn.  

- Evaluaties → bepaalde zaken bevragen aan de sporters 

- Lijsten → zoals doodle, lijsten over scores, polls, …  

- Foto’s plaatsen  

- Nieuwsberichten plaatsen/lezen over de club/sport 

 

De clubcoördinator maakt een account aan en dan kan u zich aanmelden via de PC.  

Je kan ook de app downloaden op uw smartphone.  

 

  

http://www.parantee.be/
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2.  BESTUUR 

 
Ons bestuur bestaat uit een kernbestuur en 3 werkgroepen:  

KERNBESTUUR  

 

Geert Tansens  

Voorzitter 

Geert.tansens@gidos.be  

+ 32 477 96 96 24 

 

Guido Vermeulen  

Penningmeester 

g.vermeulen@gmail.com 

+32 495 64 01 75 

Michael De Ruytere 

Bestuurder  

Trainer H-hockey  

+32 468 12 50 83 

 

Febe Decroubele 

Clubcoördinator  

+ 32 473 30 47 12 

info@gidos.be 

febe.decroubele@gidts.be  

 
 

WERKGROEPEN  

 
Binnen het bestuur zijn een drietal werkgroepen. In deze werkgroepen proberen we GIDOS te versterken door te 

brainstormen en hiermee actief aan de slag te gaan. Deze werkgroepen bestaan uit ouders, trainers en spelers.  

 

De werkgroepen binnen het bestuur van GIDOS zijn de volgende:  

•  Communicatie 

•  Fondsenwerving en vrijwilligerswerking 

•  Events 

 

  

mailto:Geert.tansens@gidos.be
mailto:g.vermeulen@gmail.com
mailto:info@gidos.be
mailto:febe.decroubele@gidts.be
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3.  HET DOMEIN 

 
Je kan je weg wel eens verliezen op het domein van Groep Gidts. Hieronder kan je het grondplan vinden. De sporthal (zie 

cirkel) kan je vinden door nummer 330 te volgen vanaf parking Schapenweide. Wedden dat je de weg kan vinden?  

 

 

 

 

4.  MATERIAAL  

 

ONDERHOUD 

Elke sporter probeert het materiaal zo goed mogelijk te onderhouden. Onze sportmaterialen zijn erg kostbaar. We 

verwachten dus een respectvolle houding tegenover het materiaal van de club. Indien er niet respectvol met het materiaal 

wordt opgesprongen kunnen wij als club een bijdrage vorderen aan de sporter. Indien er problemen zijn met materiaal 

moet de sporter dit melden aan de trainer. Die kan dit daarna melden aan de clubcoördinator.  

PERSOONLIJK SPORTMATERIAAL  

GIDOS komt niet tussen in herstelkosten van persoonlijk materiaal. 
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5.  VERVOER  

 

MET DE BUS 

 

Contactpersoon  

Indien er technische, praktische problemen zijn met het vervoersmiddel van de werking kan men steeds bellen naar Dirk 

Jonckheere, diensthoofd van de vervoersdienst. 051 230 664 | 0486 39 19 93  

 

 Competitie / Recreatief  

GIDOS neemt de vervoerskost naar competities of recreatieve evenementen op (boccia, hockey, voetbal, zwemmen, 

tafeltennis).  Deze kosten zijn verrekend in het lidgeld die de sporter betaald aan de club.  

 

We zijn steeds op zoek naar chauffeurs die onze sporters willen vervoeren naar wedstrijden. Je bent steeds welkom om 

onze GIDOS familie te vervoegen!  

 

6.  NIEUW LID BIJ GIDOS?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Hoe kan je lid worden van GIDOS?   
 

1. Sporters vullen de brief ‘nieuw sportseizoen’ papier of digitaal in en geven de brief af  

of versturen deze digitaal naar de clubcoördinator. (in bijlage)  

Deze brief kan steeds aangevraagd worden bij de clubcoördinator en  

wordt in het begin doorgestuurd naar alle leden.  

https://docs.google.com/forms/d/123ydSmdvOWJRluWeXGakkDe3P29aP0R0qR4K_BFCPy8/edit?usp=

sharing  

 

2. De clubcoördinator vult de aansluitingskaart verder aan en maakt alle nodige stappen in orde.  

 

3. De sporter schrijft het lidgeld over op het rekeningnummer van GIDOS  

BE41 4640 1107 3110 met mededeling ‘lidgeld Gidos + naam sporter’   

of het geld wordt via de rekening van Dominiek Savio aangerekend (intern).  

 

4. Als de betaling ontvangen is krijgt de sporter een bevestigingsmail van de clubcoördinator.  

 
5. Hoeraaaa! Welkom bij GIDOS.  

Wij zijn blij dat je in ons team zit!  

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/123ydSmdvOWJRluWeXGakkDe3P29aP0R0qR4K_BFCPy8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/123ydSmdvOWJRluWeXGakkDe3P29aP0R0qR4K_BFCPy8/edit?usp=sharing
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LIDGELD |  SEIZOEN 2021-2022  

 

Sympathisant  € 20,00  Sympathisant – administratief lid 

Aanbod Vrije Tijd  € 30,00  Sporter ingeschreven in het DSI 

Aanbod recreatief / 

competitief 

€ 125,00 

 
Nieuwe competitieve / recreatieve sporter 

€ 155,00   
Nieuwe sporter die deelneemt aan NL competitie 

(vervoer NL inclusief)  

COMPENSATIE CORONA € 60,00 Bestaande competitieve / recreatieve sporter 

(Enkel voor leden die in het 

sportseizoen 20-21 ingeschreven 

waren.) 

€ 90,00 
Bestaande sporter die deelneemt aan NL competitie 

(vervoer NL inclusief) 

 

 

INSCHRIJVINGSBRIEF  

 
De inschrijvingsbrief vind je hieronder. Daarnaast kan er ook digitaal ingeschreven worden via deze link.  

Digitaal: 

 https://docs.google.com/forms/d/123ydSmdvOWJRluWeXGakkDe3P29aP0R0qR4K_BFCPy8/edit?usp=sharing 

Papier: 

https://docs.google.com/document/d/1q0DAMtCTaRDuzM5u1b1Giu1AokJVh9yT/edit?usp=sharing&ouid=1166511202290

23742898&rtpof=true&sd=true 

  

https://docs.google.com/forms/d/123ydSmdvOWJRluWeXGakkDe3P29aP0R0qR4K_BFCPy8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q0DAMtCTaRDuzM5u1b1Giu1AokJVh9yT/edit?usp=sharing&ouid=116651120229023742898&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1q0DAMtCTaRDuzM5u1b1Giu1AokJVh9yT/edit?usp=sharing&ouid=116651120229023742898&rtpof=true&sd=true
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FAQ  

 
Ik wil G-sporten bij GIDOS uitproberen, kan dat?  

Je kan sporten bij GIDOS twee keer gratis uitproberen. Deze sporten kunnen beiden verschillend zijn. Vanaf de derde 

deelname moet er lidgeld worden betaald.  

 
Kan je in het midden van het seizoen ook nog aansluiten?  

Indien je als lid instapt na januari gebruiken we volgende formule.  

F O R M  U L E  = Bedrag (lidgeld) – 15 euro (parantee) / 2 + 15 euro (parantee) + 5 euro (administratie) 

➔ 100 – 15 = 85 / 2 + 15 + 5 = 70,00 euro  

 

Wat indien je als sporter de club wil verlaten?   

Elk lid kan zijn/haar lidmaatschap bij de club jaarlijks beëindigen volgens het Decreet tot vaststelling van het statuut van de 

niet-professionele sportbeoefenaar van 24/7/96. De opzegging gebeurt via het Parantee-document 4 of een brief dat aan 

de opgezegde club  en aan Parantee vzw in de periode tussen 1 mei en 30 juni aangetekend wordt opgestuurd. De 

vrijheidsaanvraag treedt in werking op 1 juli daaropvolgend. 

 

TERUG BET ALI NG M UTU AL I TE IT    

 

Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het inschrijfgeld terug. Informeer hier over bij jouw mutualiteit. Je 

terugbetalingsformulier kan je indienen vanaf 1 oktober en wordt terug bezorgd via de trainer (via vakje sport in bureau 

clubcoördinator). Het formulier voor de mutualiteit vind je terug op de website van GIDOS (www.gidos.be). 

 

WAT KRIJGT EEN SPORTER VRIJE TIJD?  

 

•  Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens sportactiviteiten 

door Dominiek Savio.  

•  Afhankelijk van de groep kan je één of meerdere sporten uitoefenen op woensdagnamiddag onder 

begeleiding van begeleiders MFC Dominiek Savio.  

 

WAT KRIJGT EEN RECRE ATIEVE/COMPETITIEVE SPORTER?  

 

•  Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens sportactiviteiten 

door Parantee-Psylos.  

•  Afhankelijk van groep traint een lid één of meerdere malen in de week met een professionele trainer en 

neem je al dan niet deel aan competitiewedstrijden. 

•  De club voorziet in de mate van het mogelijke het transport van en naar competitiewedstrijden met 

chauffeur.  

•  De sporter krijgt een drinkbus van GIDOS, zolang de voorraad strekt. 

 

Maar onze sportclub is méér dan sportbeoefening.  

Naast bovenstaande zaken, kun je ook nog het volgende van ons verwachten: 
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•  Een competitieve of recreatieve sporter en trainer is aangesloten bij Parantee vzw http://www.parantee.be. 

Dankzij die aansluiting ontvangt de sporter en trainer een  driemaandelijks het federatietijdschrift en geniet 

je van de vereiste verzekeringen als sporter en vrijwilliger. 

•  Extra activiteiten zoals het GIDOSfeest (oktober) en de Bingoavond (maart).  

•  Korting op clubkledij van GIDOS  

 

7.  KLEDIJ  

 
Het is mogelijk om een kledijpakket van GIDOS te bestellen.  
 

Het pakket bestaat uit: 

• Trainingsbroek  

• Trainingsvest  

• T-shirt uit  

• T-shirt thuis  

 

De sporters kunnen dit kledijpakket verkrijgen aan € 50,00. Voor competitiesporters is deze uitrusting verplicht, voor 

recreatieve sporters is deze set tevens beschikbaar. We vinden het namelijk erg belangrijk dat GIDOS (her)kenbaar is op 

competitiedagen. Er kan kledij bijbestelde worden aan een democratische prijs (zie hieronder).  

 

 

Trainingsvest 32 euro 

Sportshirt 25 euro 

Broek 30 euro 

Totaalpakket  

• 2 Sportshirts 

• Broek 

• Trainingsvest 

92 euro 

 

8.  ENGAGEMENT VAN LEDEN, OUDERS, SYMPATHISANTEN 

 

Ondanks het grote engagement van de trainers en bestuurders, hebben we ook de hulp van ouders en leden nodig om de 

club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Als lid en ouder ben je immers een deel van onze club en 

vragen we dat je een inspanning levert. Wil je je eenmalig of op regelmatige basis vrijwillig inzetten in onze club geef gerust 

een seintje via info@gidos.be. 

  

http://www.parantee.be/
mailto:info@gidos.be
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9.  VERZEKERING | WAT BIJ EEN ONGEVAL?  

NAMIDDAGSPORT  

 

Sporters en begeleiders die op woensdagnamiddag sporten of sport geven zijn verzekerd onder Dominiek Savio. Indien er 

iets gebeurd moeten de clubcoördinator en Lieven Libbrecht op de hoogte worden gebracht.  

Lieven Libbrecht  | 051 23 06 80 

RECREATIEF |  COMPETI TIEF  

  

Competitiesporters, recreatieve sporters, trainers, officials, sporthelpers geven we door aan Parantee-Psylos.  

Zij zijn onder onze federatie verzekerd, Parantee-Psylos.   

 

Indien er dan iemand een ongeval voor heeft, meld je dit zo snel mogelijk aan de clubcoördinator zodat de formulieren 

bezorgd kunnen worden. Deze formulieren moeten ingevuld worden door de arts. Het bestuur moet elk schadegeval 

binnen de acht dagen na het ongeval schriftelijk aan de verzekeringsmaatschappij melden. Stel dit dus niet uit!  

10.  GIFTEN   

 
Om onze werking te doen draaien is het belangrijk dat we giften binnenkrijgen.  

Als trainer kan jij hier een belangrijke schakel in zijn. 

 

 We hebben met GIDOS bepaalde plannen voor bedrijven.  

Daarnaast is het belangrijk dat men volgende procedure volgt om het geld te ontvangen: 

 

1. De donateur stort het geld op de rekening van Dominiek Savio BE22 4640 1126 1147 met vermelding van:  ‘GIFT 

GIDOS + sport (indien nodig)’   

2. GIDOS ontvangt het geld 

3. Er wordt een bedankingsbrief gestuurd vanuit fondsenwerving 

4. In de eerste februarimaand na het jaar waarin een gift gegeven werd,  

wordt een fiscaal attest opgestuurd.  

 

Het fiscaal attest geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag, vermeld op het fiscaal attest. 

Jij recupereert dus 45% van het geschonken bedrag.  

Je hebt recht op een fiscaal attest, als je gift aan volgende voorwaarden voldoet:  

• Indien een donateur zijn gift rechtstreeks stort van zijn bankrekeningnummer op het rekening-nummer van 

Dominiek Savio Instituut met vermelding “gift” in het vak mededeling.  

• Indien de donateur een persoon, bedrijf of organisatie is.  

• Indien de gift niet afkomstig is van een geldinzameling zoals bijvoorbeeld een eetfestijn, een evenement, een 

tombola, een collecte,….  

• Indien de donateur voor de gift geen tegenprestatie krijgt zoals de levering van een goed of di- enst, deelname 

aan een activiteit, logovermelding, promotionele aandacht, …  

• Indien de gift minimum € 40 op jaarbasis bedraagt.  
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11.  CONTACTPERSONEN  

 
GIDOS is groot, er zijn heel wat mensen betrokken bij onze werking.  

Hieronder kan je de gegevens van de meest voorkomende personen terugvinden.  

 

Aanbod Vrije Tijd 

(MFC Dominiek Savio |zorg)  

Patsy Verheylesonne (jongeren) 

 

Anke Slosse (jongeren) 

 

Dominique Haesaert (jongeren) 

 

patsy.verheylesonne@dominiek-savio.be  

+32 51 23 07 20 

anke.slosse@dominiek-savio.be  

+32 51 23 07 47 

dominique.haesaert@dominiek-savio.be 

+32 51 23 07 30 

Aanbod Schoolsport   Dries Degryse (onderwijs)  driesdegryse@dominieksavio.be  

Aanbod Sportwerking 

(Clubcoördinator GIDOS) 

Febe Decroubele info@gidos.be  

febe.decroubele@gidts.be  

+ 32 473 30 47 12  

Boccia  Wesley Deleu 

Jozefien Deconinck 

Carla Boone 

boccia@gidos.be  

  

E-hockey  Bjorn Sarrazyn   bjorn-sarrazyn@hotmail.com  

H-hockey Michael De Ruytere 

 

michael.de.ruytere@telenet.be 

+32 468 12 50 83  

 

Voetbal Paul Houttekier 

 

houttekierp@hotmail.com 

0478012285 

Zwemmen Marleen Verschaeve 

 

John Claerhout  

marleenverschaeve@euphonynet.be  

+32 477 74 25 13 

john.claerhout@skynet.be  

Tafeltennis Stien Storme 

 

stien.storme@telenet.be    

+32 477 49 72 31  

Dansen  Jenka Vandenbroucke  

 

Ann Vermaut  

jenkavandenbroucke@gmail.com 

+32 491 63 45 07  

Ann.Vermaut@dominiek-savio.be 

+32 478 69 12 14  

 

mailto:patsy.verheylesonne@dominiek-savio.be
mailto:anke.slosse@dominiek-savio.be
mailto:dominique.haesaert@dominiek-savio.be
mailto:driesdegryse@dominieksavio.be
mailto:info@gidos.be
mailto:febe.decroubele@gidts.be
mailto:boccia@gidos.be
mailto:bjorn-sarrazyn@hotmail.com
mailto:michael.de.ruytere@telenet.be
mailto:houttekierp@hotmail.com
mailto:marleenverschaeve@euphonynet.be
mailto:john.claerhout@skynet.be
mailto:stien.storme@telenet.be
mailto:jenkavandenbroucke@gmail.com
mailto:Ann.Vermaut@dominiek-savio.be
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12.  ACTIVITEITEN GIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

13.  PORTRETRECHT 

 
Door lid te worden van de sportclub GIDOS gaat u akkoord om foto’s te laten publiceren via printmedia en sociale media. 

Wanneer u dit niet wenst moet u dit schriftelijk doorgeven via het document dat u hier (op de website van GIDOS) 

terugvindt.  

 

14 .  ALGEMENE CONTACTGEGEVENS 

 

 

Domin iek Sav io   

Sportclub GIDOS 

Koolskampstraat 24 

8830 Gits 

 

Secretar iaat  

Febe Decroubele 

Tel. 051 23 07 08 

Gsm. 0473 30 47 12 

info@gidos.be 

 

 

Website http://www.gidos.be/ 

Like ons op Facebook http://www.facebook.com/sportclubgidos/ 

Volg ons op Instagram @sportclub_gidos  

Rekeningnummer van GIDOS: BE41 4640 1107 3110 (BIC KRED BE BB) 

  

 

GIDOSfeest |  1 December 2021 

Bingoavond |  04 maart 2022 

Week van de vrijwilliger | 27/02 tot 6/03 2022 

 

 

http://www.gidos.be/clubinfo
mailto:info@gidos.be
http://www.gidos.be/
http://www.facebook.com/sportclubgidos/
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15.  ETHISCH SPORTEN 

 

COOL G-DRAG  

Cool g-drag binnen onze club vinden wij erg belangrijk. Daarom verwachten we dat onderstaande gedragscodes worden 

nageleefd binnen onze club als sporter.  

 

EEN SPORTER…   

 
•  Respecteer de spelregels en gedraag je sportief. 

•  Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 

•  Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 

•  Laat je classificatie vaststellen als competitiesporter. 

•  Toon respect voor iedereen en behandel iedereen gelijkwaardig. 

•  Geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag en respecteer ieders privacy. 

•  Houd het netjes in de sportclub  

 

16.  EEN NUTTIGE L INKS / NUMMERS  

 

PARANTEE –  PSYLOS VZW  

www.parantee.be 

GEZOND SPORTEN  

www.gezondsporten.be  

G-SPORT WEST-VLAANDEREN  

www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/g-sport/Paginas/G-sportaanbod.aspx  

GEESTIG GEZOND SPORTEN  

https://www.geestiggezondsporten.be/ 

DOMINIEK SAVIO  

https://dominiek-savio.be/ 

GROEP GIDTS  

https://www.gidts.be/ 

SPORT.VLAANDEREN  

www.sport.vlaanderen 

ONTHAAL DS  

051 230 711 

  

http://www.west-vlaanderen.be/genieten/sport/g-sport/Paginas/G-sportaanbod.aspx
https://dominiek-savio.be/
https://www.gidts.be/

