
1 

 

 

 

 

 

 

Samen met KFC SPARTA PETEGEM TEGEN RACISME & DISCRIMINATIE 

 

 

Racisme & discriminatie heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. KFC Sparta 
Petegem keurt elke vorm van racisme & discriminatie dan ook af. We willen aan iedereen de kans geven om deel te 
nemen. We zijn een plek waar iedereen erbij hoort, waar ieder zich welkom voelt, zich kan ontplooien, een 
volwaardige plaats krijgt en als gelijke behandeld wordt. We onderschrijven het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind dat stelt dat kinderen recht hebben op ontwikkeling en op bescherming tegen geweld. 

Om dit te kunnen realiseren, kijken we nog wat verder dan wat de antiracisme- & discriminatiewet omschrijft. We 

willen ook het dagelijkse, vaak onbedoelde en onbewuste racistisch denken, spreken en handelen aanpakken. 

We willen plegers en omstaanders voldoende sensibiliseren en begeleiden en zetten vanuit dialoog en een open 

houding een leerproces in gang om racisme & discriminatie te doen verdwijnen. Dat leerproces moet ons ook 

sterken om slachtoffers van racisme gepast te steunen en hen actief te tonen dat we optreden tegen elke vorm van 

racisme. 
 

 

Betrokkenen bij een racistische handeling, grensoverschrijdend gedrag, …? 

Onze Aanspreekpersoon Integriteit (API), zal er in de club mee zorg voor dragen dat spelers, hun ouders, 

begeleiders of andere betrokkenen bij hem terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over 

grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en psychische integriteit. 

Onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, 

opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met rasicisme, grensoverschrijdend gedrag, lichamelijke en 

psychische integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of 

verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan 

waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de club en adviezen 

formuleren met betrekking tot dit thema. Zijn taken kunnen dus bestaan uit: 

• aanspreekpunt en eerste opvang 

• coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing 

• preventieactiviteiten en ondersteuning  

 

Ferdy Marysse is vertrouwenspersoon en API binnen onze club KFC Sparta Petegem.  

 

 

Contactgegevens Ferdy: 

• T. 0496 77 69 33  

• E. api@kfcspartapetegem.be 

 

 Bij acute situaties van ernstig grensoverschrijdend gedrag of misbruik: neem contact op met de politie, of 

consulteer de hulplijn 1712. Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts. 
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