
 

 

       

 

 

Beste sportvrienden, 

in deze nieuwsbrief kan je de volgende artikels vinden: 

❖ Woordje van de voorzitter 

❖ Woordje van de federatie 

❖ Woordje van de redactie 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

Onderafdeling van 

KWB Kontich 

 

   Het maandblad wordt ook gepubliceerd op de 

clubwebsite :   http://www.ttkmartinus.be                                       

 

Magdalenastraat 19          2550 Kontich 



Woordje van de voorzitter 

 

Beste Vrienden, 

 
Ons 40e werkjaar blijft een somber verloop kennen. Wat een feestjaar moest worden dreigt 
weg te zakken in niets doen. Of misschien toch iets doen want wandelen en fietsen mag in de 
vrije tijd maar onder voorwaarden. 
Van tafeltennis echter geen spoor. Ik krijg toch de indruk dat er heel wat iets oudere sporters 
hun twijfels beginnen krijgen om terug op te starten. Ik zelf begin stilaan te twijfelen of er nog 
op een gezonde manier terug het niveau zal komen dat er was voor de pandemie die ons reeds 
een gans jaar aan de kant houdt. Wij kunnen geen tafels buiten zetten en binnen mag niet dus 
is het niks doen en maar vast roesten. 
 
De vorige maanden hoopten we steeds en telkens zagen we de cijfers de goede richting 
uitgaan. Bij betere cijfers kwam er dan steeds een roep naar versoepeling. Dit was steeds 
buiten de virologen gerekend. Telkens er wat hoop was gingen de cijfers plots omhoog terwijl 
de maatregelen bleven. 
Dus is er, ondanks al hetgeen we niet mochten, niet echt een resultaat. 
 
En toch wordt het stilaan tijd om een volgend werkjaar voor te bereiden. Andere jaren staan 
we scherp om er weeral vol voor te gaan om dan tijdens ons slotfeest het volgende jaar klaar 
te hebben. Het is nu dubbel, enerzijds moeten we vooruit denken en daartegen staat dat het 
licht aan het eind van de tunnel steeds verder blijft opschuiven. 
 
Voorlopig zijn er wel al enkele ideetjes die gewisseld worden maar echt de moed hebben om 
er al volop voor te gaan ontbreekt mij nu toch een beetje. Hopelijk verandert dit wanneer we 
eventueel dit werkjaar toch nog de clubavonden zouden kunnen opstarten. 
 
Hou het gezond en tot een volgende 
Frans 

  



Woordje van de federatie 

Deze boodschap werd onlangs gecommuniceerd aan de secretariaten van alle clubs. 

Maud bezorgde ons dit artikel. 

 

Tuchtreglement inzake grensoverschrijdend gedrag 

 

Beste leden 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed en veilig voelt in onze sportclub. Achter de 

schermen werken we daarom hard om ervoor te zorgen dat ongepast gedrag geen plaats 

heeft binnen onze club. Zo hebben we een aanspreekpunt integriteit, club-API 

(maud@rewers.be), waar jullie bij terecht kunnen als jullie vragen hebben of een melding 

kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag. Een veilige sportomgeving creëren doen we 

niet alleen. Daarom rekenen we ook op jullie inzet. Zie je iets wat niet door de beugel kan? 

Signaleer het dan. Enkel zo kunnen we onze club fijn houden voor iedereen.  

Als club zijn wij aangesloten bij Sporta-federatie vzw. Zij ondersteunen ons onder andere in 

ons integriteitsbeleid. Enerzijds hebben ze zelf een aanspreekpunt integriteit waar jullie ook 

rechtstreeks terecht kunnen met een vraag of melding over grensoverschrijdend gedrag 

(api@sporta.be). Anderzijds heeft Sporta-federatie een ethische adviesraad (EAR). Dit 

adviesorgaan helpt het integriteitsverhaal vorm te geven en ondersteunt de federatie-API en 

op haar beurt de club-API bij meldingen.  

Meldingen of zaken rond grensoverschrijdend gedrag worden bij voorkeur tussen deze 

partijen (samen met de melder en/of de vermoedelijke dader) opgelost. Wanneer dit niet 

mogelijk is, hebben we sinds dit jaar de optie om tuchtmaatregelen te treffen. Sporta-

federatie vzw, en bij uitbreiding wij als club, zijn sinds 1 januari 2021 aangesloten bij het 

Vlaams Sport Tribunaal (VST). Wanneer een zaak rond grensoverschrijdend gedrag niet 

intern opgelost kan worden (door de club API of door ons bestuur) of in het geval de melder 

of de ethische adviesraad van Sporta een doorverwijzing nodig acht, zal een tuchtprocedure 

opgestart worden bij het VST.  

Volgende gedragingen zijn tuchtrechtelijk sanctioneerbaar:  

- (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

- pesterijen  

- geweld  

Vragen, vermoedens of vaststellingen over grensoverschrijdend gedrag kunnen altijd gericht 

worden aan onze club-API Maud Rewers. Hebben jullie nog vragen over het tuchtreglement 

of het integriteitsbeleid van Sporta, dan mag je die rechtstreeks richten aan api@sporta.be.  

Op de website van het VST www.vlaamssporttribunaal.be kan je alles ook nog eens rustig 

nalezen. 

Sportieve groeten,     

  

mailto:api@sporta.be
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Woordje van de redactie 

Beste clubgenoten, 

In de vorige nieuwsbrief stelde ik voor om aan jullie clubgenoten te laten weten hoe jullie 

corona beleven zonder tafeltennis. 

Vermoedelijk zit ook bij jullie de moed in jullie pingpongschoenen want ik kreeg slechts 1 

reactie van iemand met wandelschoenen.  Deze nieuwsbrief zal dus geen 15 bladzijden lang 

zijn ….. 

Geniet alvast van het coronakapsel van wandelende Maud ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In de veronderstelling dat jullie behalve corona zelf ook mijn corona-humor beu worden zal 

ik het deze keer maar laten zeker ? 

Hou jullie alvast gezond en veilig ! 

Groetjes, 

Walter 


