GEDRAGS-CHARTER
Ondergetekende
Naam, Voornaam : ..............................................................................................................
a) Verder genaamd de renner, sportbestuurder, verzorger, begeleider, bestuurslid, lid en anderen, verklaart
zich akkoord om de club te vertegenwoordigen op de wielercompetities waarvoor hij/zij daartoe
geselecteerd werd.
b) Verbindt zich om de club op een waardige wijze te vertegenwoordigen en de richtlijnen te volgen die de
verantwoordelijken hem/haar zullen verstrekken.
c) Hij/zij verklaart op eer dat hij/zij als oud renner/verzorger/ploegleider/mechanieker de laatste 8 jaar,
geldend vanaf ondertekening van dit charter, nooit in aanraking te zijn geweest met verboden producten (
gebruik, handel, vervoer, aanzetten tot gebruik) zoals bepaald door het M.B. van 27/11/2012.
(‘www.dopinglijn.be’)
d) Hij/zij verklaart op eer en geweten geen enkel initiatief te (zullen) nemen of zich in te laten met praktijken
strijdig aan de sportethiek, in het bijzonder het vervoeren of het laten vervoeren, verhandelen of laten
verhandelen, verbruiken of het aanzetten tot het gebruik of waar dan ook het in stock houden van verboden
substanties die voorkomen op de lijst van de verboden producten van de Vlaamse Gemeenschap, de Waalse
gemeenschap, het WADA en U.C.I.
Hij verbindt zich er tevens toe om onmiddellijk de hoogste clubinstanties in te lichten over feiten
betreffende zulke praktijken in de schoot van de club, bij renners of andere en dit alvorens enige verklaring
ter zake af te leggen aan derden, inzonderheid aan de pers, behalve mits uitdrukkelijk akkoord van de
hoogste clubsinstanties.
e) Wie het charter niet tekent voor akkoord zal dan ook geen vergunning kunnen aanvragen op naam van de
club.
Wie zich niet aan het charter voor verboden producten houdt zal na uitspraak van de betreffende
tuchtcommissie of door de hiervoor bevoegde strafrechtbank of burgerrechtelijke rechtbank de club
ogenblikkelijk moeten verlaten (renners zullen geen aanspraak kunnen maken op overwinnings- of op
andere vergoedingen.)
f) Dit document blijft van kracht voor de gehele periode dat ondergetekende, als renner, sportbestuurder,
verzorger, begeleider, bestuurslid, lid en anderen, verbonden blijft met Royal Cureghem Sportief vzw.
Datum ……../……../……..
Handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”
...............................................................................................................................................................
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