CHARTER
onze sportclub werkt aan gelijke kansen voor elk lid !!
Onze sportclub kiest er expliciet voor een kansarmoedebeleid te voeren want
sportparticipatie is een recht. Elk lid verdient alle kansen. Daar willen we als club extra rond
stilstaan en werken. Want sociale uitsluiting kan niet langer. Alle (jeugd)leden (en hun
ouders) horen erbij en verdienen een zorgeloze sportbeleving.
Onze club engageert zich om, samen met de gemeente Herent en Sociaal Huis Herent, rond
volgende thema’s te werken:

Sensibilisering
Onze club:
• werkt gericht aan een positieve en realistische beeldvorming rond mensen die in armoede
leven. De sensibilisatie (bewustmaking) richt zich zowel naar trainers, leden en ouders
• wil de culturele achtergrond en gezinssituatie van elk lid leren kennen om hierop gepast te
kunnen inspelen
• is bereid tot gebruik maken van maatbegeleiding door het Sociaal Huis
• heeft respect voor de privacy van elk lid
• heeft een signaalfunctie en zal mogelijke problemen melden aan het Sociaal Huis

Communicatie
Onze club:
• investeert in goede en laagdrempelige communicatie, dit zowel bij inschrijving/ onthaal/
contacten als in schriftelijk en mondeling taalgebruik.
• communiceert bij eventuele problemen i.v.m. jeugdleden steeds met de ouders en niet via
het kind.
• zoekt naar mogelijkheden / kansen om de betrokkenheid van (kans-)arme mensen te
verhogen.
• neemt hiervoor zelf initiatief naar ouders (bv. tijdens informele contacten, telefonisch,…).
• geeft extra aandacht aan personen in armoede
• beschikt over een toegankelijkheidscoördinator ¹

¹ De toegankelijkheidscoördinator…
•

Is contactpersoon naar de gemeente toe en aanspreekpunt / vertrouwenspersoon in de vereniging voor (nieuwe) leden die
behoren tot groepen met minder kansen

•

legt linken naar (jeugd)spelers waarvoor de (financiële) drempel hoog is, naar trainers (aanpak, feeling), naar ouders, naar
hoofdbestuur (gedragenheid thema)

•

zoekt samen met elk lid of ouder te zoeken naar een oplossing op maat bij moeilijkheden om lidgeld ed. te

betalen.
•

neemt deel aan het jaarlijkse infomoment georganiseerd door de gemeente Herent en het Sociaal Huis en
brengt hierover verslag uit binnen de club

Financieel
Onze club:
• engageert zich om het lidgeld zo goedkoop mogelijk te houden.
• zorgt tijdig voor duidelijke informatie rond kosten en laat leden/ouders weten dat ze terecht
kunnen bij de toegankelijkheidscoördinator in geval van moeilijkheden met betalingen
• informeert de leden in verband met de mogelijkheden die het sociaal huis biedt voor
tussenkomst in lidgeld en kosten voor uitstappen, kampen ed.
• biedt verschillende vormen van gespreide betaling (of andere betalingsopties) aan, in overleg
met de leden/ouders en rekening houdend met hun financiële mogelijkheden.
• erkent dat financiële bijdragen nooit mogen leiden tot uitsluiting. Iedereen moet kunnen lid
worden en deelnemen aan extra activiteiten
• maakt van geld inzamelacties geen wedstrijd
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