
Mededeling van het Bestuur van KRC Gent Atletiek : dd bestuursvergadering van 14 oktober 2014. 

De voorbije weken was er een zekere commotie ontstaan rond de discussie en de beslissingen van 
het bestuur mbt de naleving van de gedragscode en het jeugdbeleidsplan. Beslissingen die binnen het 
bestuur genomen waren, werden buiten weten van het bestuur om breed uitgesmeerd in sociale 
media waardoor een polarisatie ontstond waarbij elke nuance zoek geraakte. Als voorzitter heb ik mij 
gedurende weken verdiept in de zaak en talloze personen gehoord, van de betrokken ouders , andere 
ouders, over betrokken (jeugd) trainers, onafhankelijke leden van het jeugdcomité, 
vertegenwoordigers van de federatie en  Panathlon tot externe juridische adviseurs met expertise in 
sport en jeugdbeleid. Onder meer van deze laatste ontving ik uittreksels uit een boek van Blondeel, 
Bart, Mentale en sociale vaardigheden in jeugdsport. In dit boek wordt de problematiek van bestuur, 
jeugdtrainers, doch ook ouders  besproken.  
  
Tijdens de gesprekken werd de nadruk gelegd op de noodzaak om binnen een grote club regels te 
hebben en deze effectief te handhaven in het belang van de club en de meerderheid der leden. De 
externe juridische experten  beaamden volmondig dat dit effectief de plicht is van een bestuur en de 
regels binnen onze club niet anders zijn dan bij anderen. De naleving en sanctionering zijn 
sluitstukken hiervan. Ook jeugdtrainers hebben een belangrijke taak als rolmodel voor hun atleetjes en 
moeten als eersten de gedragscode dragen en naleven. Dialoog tussen de jeugdtrainers is daarbij 
essentieel. In de gesprekken met betrokken trainers werd gevraagd om hierover na te denken en met 
positieve voorstellen te komen. Tot mijn spijt kreeg ik van een bepaalde jeugdtrainster geen voorstel 
doch diende deze haar ontslag in, wat ik betreur. Ook met betrokken ouders was er een diepgaande 
discussie met wisselend succes. Met de ene werden de misverstanden uitgeklaard, doch met andere 
kregen wij geen echte garanties, noch voldoende antwoorden. 
  
Het bestuur heeft zich hierna opnieuw gebogen over de vragen van naleving van onze gedragscode 
en het jeugdbeleidsplan door ouders en jeugdtrainers. 
  
Het bestuur heeft ingezien dat er met betrekking tot de familie Barbio informatie werd 
voorgelegd die naderhand niet correct bleek te zijn en waarop het eerdere besluit was 
gesteund.  Ondertussen hebben wij die kunnen oplossen. Het bestuur betreurt dat de naam 
van de familie Barbio op ongecontroleerde wijze  in de sociale media werd gegooid terwijl is 
gebleken dat er geen problemen waren rond de gedragscode alvorens er ook maar enig direct 
contact geweest was over de bespreking binnen het bestuur. Het bestuur excuseert zich hierbij 
dat dit, ongewild , gebeurd is. De familie Barbio blijft welkom in onze club. Het bestuur is er 
overigens van overtuigd dat Tim Barbio , indien hij hier wenst op in te gaan, een goede 
bijdrage kan leveren om mee te werken binnen het bestuur aan het verder uitbouwen van een 
beter gestructureerd beleid binnen onze club . 
  
Er is inderdaad een noodzaak om het volledige jeugdbeleid tegen het licht te houden en te 
kijken naar een verbetering van de communicatie , de sterkere betrokkenheid van ouders , 
betere informatie ( ook door buitenstaanders rond wat jeugdsport is) enz… 
  
Met betrekking tot de andere familie, was het bestuur niet overtuigd van het engagement van de 
betrokken ouders en menen zij dat in het komende jaar , omwille van de noodzaak om tot een beter 
en rustiger jeugdbeleid te kunnen komen, dat deze familie misschien beter zou aansluiten bij een 
andere club. Dit sluit niet uit dat in de toekomst , wanneer de situatie evolueert, bij een nieuw seizoen, 
een andere beslissing kan genomen worden. Op heden vindt het bestuur echter dat de voorwaarden 
hiertoe niet vervuld zijn. 
  
Het bestuur heeft deze beslissing genomen na deze brede consultatie ronde. De naleving van de 
gedragscode is effectief belangrijk en nodig wil men een goede club behouden. Maar tevens is het 
bestuur bewust dat een ruimere dialoog in de toekomst nodig is. Dit vergt engagement van meer 
mensen . Bij deze doe ik, als voorzitter , een oproep naar ouders, atleten en andere clubleden om een 
ruimere dialoog op gestructureerde wijze op te starten om een betere club te bouwen. Een hervorming 
van de jeugdcommissie, eventueel een adviserende raad , een sterkere trainer coördinatie en ruimere 
( ook educatieve) informatie rond jeugdsport zijn hierbij mogelijke bouwstenen. 
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