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Resultaat
Veiligheidsscan: TTC Groenendaal
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Overzicht
OVERZICHT
Sportvereniging: TTC Groenendaal (1325)
geef hier de naam van de sportvereniging in indien hij niet in de keuzelijst staat:
ID databank (nodig om aan de vereniging te koppelen): 1325
Datum afname: 27-02-2015
Scanafnemer: Jill Ponet
indien "andere" of er meerdere personen de scan hebben afgenomen, vul hier de namen in:
Aanwezig voor de sportvereniging (naam en functie opgeven):
Wim Horemans (secretaris)
Locatie:
District Merksem
Gebruik van de
concessie, eigendom of huur privésector (rondgang + volledige fysieke scan)
infrastructuur:
huur stad, district of school (gesprek met aandacht voor meldingsplicht ifv fysieke
veiligheid en evt controle van eigen sporttoestellen)
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1. VEILIG BESTUUR
1. VEILIG BESTUUR
1.0 Onze sportvereniging engageert zich om al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te
beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen
BASIS controlepunt - score:

OK
niet OK

1.1 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle leden.
Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Indien aangesloten bij een federatie regelt het decreet de
verzekeringswaarborgen.
Basispunt 1.1:

OK
niet OK

Vragen 1.1:

de verzekeringen zijn aanwezig
leden weten dat ze verzekerd zijn en waarvoor
informatie is raadpleegbaar - op website, in onthaalbrochure,...
de verzekeringen worden jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd
er zijn hierover infoavonden voor leden

Notities 1.1:

evaluatie
werkpunt

1.2 Vrijwilligersverzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Wettelijk verplichting voor vzw's. Niet voor feitelijke verenigingen. Dit kan ook vervat zitten in de polis BA voor de
leden, maar dit is niet altijd zo.
Basispunt 1.2:

OK
niet OK

Vragen 1.2:

de verzekering is aanwezig
vrijwilligers weten dat ze verzekerd zijn en waarvoor
informatie is raadpleegbaar - op website, in onthaalbrochure,...
de verzekering wordt jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd
er zijn hierover infoavonden voor vrijwilligers

Notities 1.2:

evaluatie
werkpunt

1.3 Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
ENKEL VERPLICHT VOOR ZAALUITBATERS (ongeacht het aantal openingsuren).
Dit betekent dat de uitbater altijd de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden moet vergoeden, zelfs als de
uitbater geen enkele fout heeft begaan waardoor de brand of ontploffing is ontstaan.
Als de vereniging verzekeringsplichtig is dan moet ze er voor zorgen dat ze altijd een bewijs van verzekering kan
voorleggen aan een bevoegd ambtenaar (stadsdiensten, politie of brandweer)
Basispunt 1.3:

OK
niet OK
niet van toepassing (de vereniging baat geen infrastructuur uit)

Vragen 1.3:

de verzekering is aanwezig
de verzekering wordt jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd
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Notities 1.3:

evaluatie
werkpunt

1.4 Verzekering BA exploitatie
Wenselijk om af te sluiten als de vereniging een gebouw exploiteert. Indien de vereniging een concessie heeft
van de stad dient deze afgesloten te worden.
Basispunt 1.4:

OK
niet OK
niet van toepassing (de vereniging exploiteert geen gebouw)

Vragen 1.4:

de verzekering is aanwezig
de verzekering wordt jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd

Notities 1.4:

evaluatie
werkpunt

1.5 Brandverzekering gebouw en inboedel
Concessie met eigenaarsonderhoud: verplicht
Concessie zonder eigenaarsonderhoud of huur stedelijke infrastructuur: verplicht voor het franchisebedrag van de
stadsverzekering
Huur privé: bekijk de huurovereenkomst
In afwachting van duidelijke communicatie over deze verplichting voor huurders van stedelijke
sportinfrastructuur wordt deze verzekering niet meer als basispunt gescoord, maar tijdelijk als gewoon
controlepunt!
Voor alle andere gebruikersvormen (concessies, eigendom, huur privé volgens contract) blijft dit wel een
basispunt!
Basis-/Controlepunt 1.5 - gebouw:

OK
niet OK
niet van toepassing

Basis-/Controlepunt 1.5 - inboedel:

OK
niet OK
niet van toepassing

Vragen 1.5:

de verzekering is aanwezig
de verzekering wordt jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd

Notities 1.5:

evaluatie
werkpunt

1.6 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
Enkel vzw's kunnen deze verzekering afsluiten.
Controlepunt 1.6:

OK
niet OK

Vragen 1.6:

de verzekering is aanwezig
bestuurders weten dat ze verzekerd zijn en waarvoor
informatie is raadpleegbaar - op website, in onthaalbrochure,..
de verzekering wordt jaarlijks geëvalueerd
verzekeringsgevallen worden goed opgevolgd

Notities 1.6:

evaluatie
werkpunt
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1.7 De sportvereniging engageert zich om bij elke activiteit voldoende begeleiding te voorzien
Specifiek tijdens trainingen van jeugd in geval dat zich een ongeval voordoet waarbij iemand moet verzorgd of
begeleid worden naar een hospitaal.
Controlepunt 1.7:

OK
niet OK

Vragen
1.7:

er zijn afspraken over gemaakt binnen de vereniging
hierover zijn richtlijnen vanuit de federatie
er is steeds een extra volwassene aanwezig om een gewonde te begeleiden of de groep op te
vangen

Notities 1.7:

evaluatie
werkpunt

1.8 Elke functie binnen de vereniging is ingevuld door een competente persoon
Is er een doordacht beleid over welke competenties minimum nodig zijn (bv opgelegd door de federatie) en welke
kwalificaties wenselijk zijn?
Controlepunt 1.8:

OK
niet OK

Vragen 1.8:

er wordt bewust gezocht naar de juiste personen op de juiste plaats
er worden functie/compententieprofielen gebruikt
eventuele richtlijnen vanuit de federatie worden gevolgd
kandidaten of personen met een actieve functie worden gestimuleerd om opleidingen te volgen

Notities 1.8:

evaluatie
werkpunt

1.9 De regels van de wet op de privacy worden gerespecteerd
Privégegevens van de leden mogen niet zomaar doorgegeven worden aan derden, publicatie van foto's is
gebonden aan de wet op de privacy,...
Controlepunt 1.9:

OK
niet OK

Vragen 1.9:

gegevens worden niet doorgegeven aan derden
er wordt toelating gevraagd aan de leden (of hun ouders) voor publicatie van foto's

Notities 1.9:

evaluatie
werkpunt
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2. SOCIALE EN SPORTIEVE VEILIGHEID
2. SOCIALE EN SPORTIEVE VEILIGHEID
Binnen dit luik worden volgende items bevraagd en onder de aandacht gebracht:
agressie, discriminatie, pesten, seksuele integriteit en sportief gedrag
2.0 Onze sportvereniging engageert zich om de geschreven en ongeschreven regels die bij een sport
horen, na te leven en te streven naar een omgeving waarin elke betrokkene beschermd is tegen agressie,
discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
BASIS controlepunt 2.0:

OK
niet OK

2.1 De sportvereniging heeft een huishoudelijke reglement waarin duidelijke gedragsregels en
engagementen worden beschreven.
De sportvereniging wil een veilige en prettige omgeving zijn voor het bestuur, leden, vrijwilligers, ouders, trainers
en derden. Om dit te bewerkstelligen zijn er gedragsafspraken opgesteld waar alle betrokken zich aan dienen te
houden. Hierdoor wordt duidelijkheid geschapen over hoe men met elkaar omgaat binnen de vereniging.
Controlepunt 2.1:

OK
niet OK

Vragen 2.1:

er is een huishoudelijk reglement
er worden hierin duidelijke gedragsregels en engagementen beschreven

Notities 2.1:

evaluatie
werkpunt

2.2 Engagementen worden in praktijk vertaald
Extra vraag: is de vereniging in het verleden al met een inbreuk op de sociale of sportieve veiligheid
geconfronteerd geweest?
Controlepunt 2.2:

OK
niet OK

Vragen 2.2:

engagementen worden in de praktijk omgezet
de verschillende thema's worden bespreekbaar gemaakt binnen de vereniging
er worden acties voorzien mbt de verschillende thema's

Notities 2.2:

evaluatie
werkpunt

2.3 Afgevaardigden (trainers, jeugdscheidsrechters, vrijwilligers,...) weten hoe te handelen ifv de
verschillende thema's
Bv bij agressie: hoe handelen betekent niet automatisch zich mengen of concentreren op het conflict maar ook
wat je bv doet om kinderen/sporters te verwijderen van het conflict.
Controlepunt 2.3:

OK
niet OK

Vragen
2.3:

afgevaardigden krijgen de kans en worden gestimuleerd om opleidingen, vormingen, ... met
betrekking tot de verschillende thema's te volgen
geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden
de verworven kennis wordt operationeel ingezet

Notities 2.3:

evaluatie
werkpunt

2.4 Begeleiders/trainers coachen de leden/sporters in sportief gedrag
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Controlepunt 2.4:

OK
niet OK

Vragen
2.4:

begeleiders/trainers beschikken over de juiste competenties om te coachen op sportief gedrag
(rolmodel, gekwalificeerd, functiefiche,...)
leren omgaan met winst en verlies maakt deel uit van sportieve opleidingen (trainingen) (bv door het
gebruik van POP's, emotiemanagement, thema gesprekken,...)

Notities 2.4:

evaluatie
werkpunt

2.5 De sportvereniging bewaakt zijn sportief imago. Er is een specifieke regeling over respectvol omgaan
met juryleden, organisaties, federaties, tegenstanders en andere partners.
De vereniging heeft een communicatiestrategie rond sportiviteit en fairplay, er zijn voorschriften voor gedrag op
en naast het veld.
Controlepunt 2.5:

OK
niet OK

Vragen 2.5:

er is aandacht voor
er is een communicatiestrategie rond sportiviteit en fairplay
er is een verantwoordelijke voor klachten mbt onsportief gedrag
het imago van de sporters wordt beschermd (mediabescherming en topsport)

Notities 2.5:

evaluatie
werkpunt

THEMA: VERTROUWENSPERSOON EN/OF -PROCEDURE
2.6 Er zijn personen (en/of procedures) die een vertrouwensfunctie opnemen.
De sportvereniging heeft een vertrouwenspersoon of werkt een stappenplan uit waarin vaste instructies
gehanteerd moeten worden.
Controlepunt 2.6:

OK
niet OK

Vragen 2.6:

er is een vertrouwenspersoon aanwezig
er is een procedure aanwezig
de vertrouwenspersoon en/of procedure is gekend
de vertrouwenspersoon is gekwalificeerd
de vertrouwenspersoon houdt zich actief bezig met de betrokken problematiek

Notities 2.6:

evaluatie
werkpunt

2.7 De vertrouwenspersoon krijgt de nodige ondersteuning om de functie goed uit te voeren
Controlepunt 2.7:

OK
niet OK

Vragen 2.7:

er is de nodige ondersteuning
hij/zij is zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar
de vertrouwensfucntie wordt geëvalueerd
de functie/procedure is structureel ingebed in de vereniging
de vertrouwenspersoon heeft zijn plaats in het organigram van de vereniging

Notities 2.7:

evaluatie
werkpunt
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2.8 De vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld in de procedure(s) mbt grensoverschrijdend gedrag
(agressie, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, ...)
Controlepunt 2.8:

OK
niet OK

Vragen 2.8:

dit is zo
dit wordt ook gecommuniceerd
leden, ouders, tainers, vrijwilligers,... weten dat er een vertrouwenspersoon is
leden, ouders, trainers, vrijwilligers,... weten waarvoor de vertrouwenspersoon bevoegd is
dit wordt operantioneel uitgevoerd

Notities 2.8:

evaluatie
werkpunt

2.9 De vertrouwenspersoon krijgt de kans om zich educatief te scholen.
Controlepunt 2.9:

OK
niet OK

Vragen 2.9:

dit is zo, de mogelijkheid bestaat
de vertrouwenspersoon weet dat dit kan
de vertrouwenspersoon volgt relevante bijscholingen/opleidingen

Notities 2.9:

evaluatie
werkpunt
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3. GEZOND EN MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN
3. GEZOND EN MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN
Het betreft een risicovechtsportvereniging:

JA
NEEN

3.0 Onze sportvereniging engageert zich om aandacht te schenken aan een gezonde en medisch
verantwoorde sportbeoefening.
BASIS controlepunt 3.0:

OK
niet OK

3.1 Engagementen rond medisch verantwoord sporten (MVS) worden in de praktijk vertaald.
De sportvereniging werkt aan thema's rond MVS zoals letselpreventie, training, testen op geschiktheid
(screening).
Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van medische fiches, talentbegeleiding, informatie rond correcte sportkledij
en bescherming, aangepast sporten (sporten op maat), aandacht voor recuperatie,...
Controlepunt 3.1:

OK
niet OK

Vragen 3.1:

engagementen worden in de praktijk vertaald
de verschillende thema's worden bespreekbaar gemaakt binnen de vereniging
leden worden geïnformeerd over MVS
er worden activiteiten voorzien op maat van de doelgroep (jeugd, dames, senioren,...)
er wordt werk gemaakt van blessurepreventie en -revalidatie

Notities 3.1:

evaluatie
werkpunt

3.2 Omgang met en informatie over alcohol, drugs en doping is ingebed in de sportvereniging
De leden worden gestuurd in de thema's.
Controlepunt 3.2:

OK
niet OK

Vragen 3.2:

de thema's worden bespreekbaar gemaakt binnen de vereniging
er worden acties, regels en/of procedures voorzien rond alcohol- en druggebruik

Notities 3.2:

evaluatie
werkpunt

3.3 De sportvereniging bevordert gezondheid en een gezonde mentaliteit
BV door promotie
Controlepunt 3.3:

OK
niet OK

Vragen
3.3:

gezonde voeding (sportvoeding) wordt bevorderd
hygiëne wordt bevorderd (bv lichamelijke hygiëne tijdens en na het sporten)
sport en gezondheid wordt bevorderd (bv sporten in extreme omstandigheden - warmte, ozon, fijn
stof -, sporten met een ziekte, astma, roken,...)

Notities 3.3:

evaluatie
werkpunt
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4. FYSIEKE VEILIGHEID - gesprek + meldingsplicht

4. FYSIEKE VEILIGHEID - gesprek + meldingsplicht
De sportvereniging is geen eigenaar of uitbater van de gebruikte infrastructuur.
De sportvereniging heeft wel een meldingsplicht inzake situaties die haar leden in gevaarlijke situaties brengt of kan
brengen.
De sportvereniging is verantwoordelijk voor het correct gebruik van bv sporttoestellen en voor het nazicht en
onderhoud van eigen sporttoestellen.
4.0 De sportvereniging engageert zich om te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich
veilig kan bewegen.
BASIS controlepunt 4.0:

OK
niet OK

WETTELIJKE KEURINGEN EN ATTESTEN

Keuringen en attesten inzake gas, elektriciteit, centrale verwarming, schouwen, liften, .... zijn ten laste van de
eigenaar of de uitbater van de infrastructuur.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Nooduitgangen zijn vrij en nooit vergrendeld tijdens gebruik van de infrastructuur.
Brandblusapparten zijn aanwezig op de aangeduide plaatsen en zijn onbeschadigd.
Noodverlichting is onbeschadigd
EHBO materiaal is aanwezig en toegankelijk
Sportmaterialen en -toestellen worden veilig en goed opgeborgen
Sporttoestellen zijn onbeschadigd en worden correct gebruikt
Buitenverlichting is onbeschadigd
Deze opsomming is indicatief en dient enkel om de vereniging voorbeelden aan te reiken.
Onderstaande punten werden reeds gescoord bij de volledige rondgang:

JA
NEEN

VERKEERSVEILIGHEID

4.21 Er zijn duidelijke afspraken over vervoer bij verplaatsingen
Controlepunt 4.21:

OK
niet OK

Vragen
4.21:

er zijn afspraken met chauffeurs (bv over gebruik gordels, wettig max aantal personen in de
wagen,...)
chauffeurs zijn op de hoogte van de van toepassing zijnde verzekeringen

Notities 4.21:

evaluatie
werkpunt

4.22 Verplaatsing fietsers van en naar de vereniging
Controlepunt 4.22:

OK
niet OK

Vragen
4.22:

hier wordt aandacht aan geschonken
fietsers (kinderen) worden aangespoord of aangemoedigd om zich veilig op de fiets te begeven
(lichten, helm, fluohesje,..)
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Notities 4.22:

evaluatie
werkpunt

GEZONDHEID EN MILIEUZORG

4.23 EHBO
Controlepunt 4.23:

OK
niet OK

Vragen 4.3 - EHBO-materiaal:

is aanwezig
steeds bereikbaar
inhoud is in orde en volledig
inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld
duidelijk aangegeven waar dit zich bevindt

EHBO-verantwoordelijke:

er is een EHBO-verantwoordelijke aangeduid
er is aandacht voor EHBO-bijscholing en vorming

Notities 4.23:

evaluatie
werkpunt

SPORTTOESTELLEN EN TRIBUNES

4.35 Losse sporttoestellen en losse tribunes - eigendom van de vereniging
BV: gymtoestellen, doelen, tafeltennistafels, mobiele tribunes,...
Controlepunt 4.35:

OK
niet OK
niet van toepassing

Vragen 4.35:

toestellen zijn onbeschadigd (geen splinters, roest, scheuren in de bekleding of lasnaden,...)
toestellen worden regelmatig gecontroleerd
toestellen worden veilig gebruikt (correcte verankering, bescherming, stabiliteit,...)
instructievoorschriften zijn aanwezig
tribunes (kantel/mobiel) zijn zichtbaar in goede staat
tribunes (kantel/mobiel) zijn stabiel / splintervrij / zonder gebreken
tribunes (kantel/mobiel): max zitcapaciteit en belasting is aangeduid

Notities 4.35:

evaluatie
werkpunt
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EINDADVIES
EINDADVIES
Resultaat:

Positief
Positief met werkpunten
Negatief

Motivatie eindadvies:
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