PROVINCIALE TOUR
ETHIEK VJF
Hoe word ik een “ethiekvriendelijke” club?

OPLEIDING
BIJSCHOLING
VOOR ALLE VJF
BESTUURDERS
TRAINERS
COACHEN
INSCHRIJVING
Via inschrijvingslink
Op www.vjf.be uiterlijk
3 dagen voor aanvang

KOSTPRIJS
€ 15 p.p. info betaling

WANNEER EN WAAR
07/05/18 Gent - Huis van de Sport

Bij bevestiging inschrijving

LESGEVER

Zuiderlaan 13 - Gent - Zaal Puyenbroeck

Jannes Caroline
API VJF

14/05/18 Antwerpen - Huis van de Sport

Licentiaat i/d Psychologie

Boomgaardstraat 22 - Antwerpen - Congres De Finale

16/05/18 Leuven - Klimzaal De Stordeur
Aarschotsesteenweg 112 - Wilsele

17/05/18 Brugge – Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112 - Brugge

UURREGELING
VAN 20:00 TOT 22:00
(AANMELDEN VANAF 19:30)

optie klinische psychologie
(UGent, België)

Master of Science Exercise
and Sport Psychology
(University of North Carolina
at Greensboro, USA)

VOORDEEL
Criteria
jeugdjudofonds
Attest deelname

INFORMATIE PROVINCIALE
TOUR ETHIEK VJF
HOE WORD IK EEN “ETHIEKVRIENDELIJKE” CLUB?
Tijdens deze provinciale tour wordt de huidige stand van zaken rond ethiek in het judo
toegelicht.
De deelnemers krijgen een inzicht in de bestaande tools om ethiek in hun club te
vergroten zoals het aanstellen van een aanspreekpunt integriteit in de club (Club-API),
info bij het opmaken van actieplannen en het opstellen van een clubgedragscode.
Verder krijgen de deelnemers meer inzicht in het Vlaggensysteem.
Tenslotte heeft deze workshop als doel om uw praktische en theoretische vragen aan de
API - Aanspreekpunt Integriteit - van de ethische commissie (Federatie API) te stellen.
Eventuele vragen die jullie wensen behandeld te zien op één van de opleidingen kunnen
ook vooraf gestuurd worden naar silvia@vjf.be
Deze workshop staat open voor alle clubbestuurders – trainers en coachen van alle
aangesloten VJF clubs.
De VJF vindt ethiek in de sport belangrijk en samen met jullie willen we bouwen aan een
gezonde en ethische judo beoefening.
Daarom hopen we op jullie talrijke opkomst!
Tot binnenkort op één van onze opleidingen van de provinciale Ethiek tour.

De ethische commissie VJF

