Zwemclub Beringen- Mijn vzw

sportsecretariaat club : zbm.sec@gmail.com
web-site club :
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Basisgedachte : Samen maken we het verschil : leden – ouders – lesgevers – bestuur
Ethiek is niet altijd een zwart-wit verhaal. Wat voor de ene persoon als zelfsprekend wordt beschouwd, kan voor de andere
persoon uit den boze zijn. Dit is niet alleen een feit in de zwemsport, ook in andere sporten, werksituaties of in het dagdagelijkse
leven komen meningsverschillen op gebied van ethiek voor.
Iedere lid, ouder, lesgever, bestuurslid kan zijn steentje bijdragen tot Ethisch Verantwoord Sporten. Duidelijke info & afspraken,
controles, …, het zijn allemaal voorbeelden die negatieve effecten in de sport kunnen verminderen.
Maar ondanks deze maatregelen wordt er ook een persoonlijke inspanning gevraagd van ons samen. Solidariteit, veiligheid,
welzijn van en tal van andere aspecten zijn nodig om van ZBM-zwemclub een club te maken voor iedereen.
Gebruik in alle situaties je GEZOND VERSTAND!

CONTACTINFO BIJ EVENTUELE VRAGEN of PROBLEMEN
Je kan uiteraad steeds terecht bij een bestuurslid van ZBM , persoonlijk of via het ZBM-secretariaat :
zbm.sec@gmail.com ( voorzitter en secretaris lezen beide alle mails )

ZBM heeft ook een aantal specifieke personen waar je bij terecht kan. Zij maken geen deel uitvan het
bestuur en kunnen als vertrouwenspersoon beschouwd worden.
Jos Stas : ZBM-EVS-verantwoordelijke / ouder van een zwemmend lid, volgde de bijscholing : Time out
tegen pesten en vlaggensysteem EVS. Aanspreekpunt club (API) Contact : jos.stas@ge.com	
  	
  
Ilse Flemings : ZBM lesgever-VTS-initiator-zwemmen volgde de studiedag : Anders omgaan met normen regelovertredend gedrag. Contact : ilseflemings@gmail.com	
  
Kevin Tavernier : ZBM hoofdverantwoordelijke zwemschool ZBM : lesgever-VTS-Initiator-zwemmen en
hoger redder : tavernier.kevin@hotmail.com
Vlaamse zwemfederatie : Gretl Vandamme (API) Mail: gretl.vandamme@zwemfed.be Tel. 09/220.53.87
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