1. MVS Decreet voor clubs
Bijlage/verduidelijking voor de Gymfed-clubs/leden bij het Decreet Medisch Verantwoord Sporten
Het is niet de bedoeling om met onderstaande tekst het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten weer te geven.
Deze zijn ter info beschikbaar op het secretariaat of op www.dopinglijn.be Met onderstaande tekst willen
wij de clubs er op attent maken welke taken zij dienen te volbrengen conform de besluiten van de
dopingreglementering in het kader van het Medisch Verantwoord Sporten.

2. Taak van de gymnastiekclub
Het decreet vraagt dat alle geplande en alle georganiseerde sportieve clubactiviteiten, ook als er
wijzigingen zijn aan die planning, minimum 14 kalenderdagen vooraf dienen meegedeeld te worden met
een brief, een faxbericht of elektronisch per mail naar volgend adres:
Vlaamse Overheid,
Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media,
Team Medisch Verantwoord Sporten
tav Jord Vandenhoudt,
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel.: 02-553 38 14
jord.vandenhoudt@cjsm.vlaanderen.be of
pieter.vankeymeulen@cjsm.vlaanderen.be of
dopinglijn@vlaanderen.be
Onder geplande clubactiviteiten wordt verstaan: trainingen - stages - demonstraties - wedstrijden eventueel andere geplande sportieve activiteiten
Deze mededeling vermeldt de aard van de geplande sportmanifestatie of van de georganiseerde
voorbereiding , de locatie (adres en gemeente), datum en aanvangsuur, naam, adres en GSM-nummer van
de afgevaardigde van de club

3. Andere verplichtingen van de club m.b.t. het MVS decreet
1. Voor provinciale, nationale en internationale wedstrijden is de aanwezigheid van een erkende
hulpdienst verplicht. Op wedstrijden van onderliggende structuren of op trainingen is de aanwezigheid
van een goed uitgeruste EHBO-koffer voldoende, samen met een duidelijke en direct te raadplegen
informatielijst waarop de bereikbaarheid van artsen, hulpdiensten en ziekenhuis (adres en
telefoonnummer) vermeld zijn. De Gymnastiekfederatie heeft een voorstel uitgewerkt van de inhoud
van de koffer, waarvan elke club kan gebruik maken; op eenvoudige aanvraag kan je dit bekomen bij
miekehutsebaut@gymfed.be
2. Er kunnen steeds dopingcontroles plaats hebben, zowel tijdens de trainingen als tijdens de
wedstrijden. Wat moet je hiervoor voorzien? We geven de vereisten voor een dopinglokaal:
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a In de omgeving van de plaats van de activiteit wordt van de club verwacht dat ze een lokaal ter
beschikking stellen dat door de controlearts geschikt wordt bevonden voor het nemen van
urinemonsters. Dit lokaal is gedurende de volledige periode van procedure van monsterneming
exclusief ter beschikking van deze controleactiviteit.
b Er wordt een tafel voor de controlearts voorzien om deze mogelijk te maken om op een efficiënte
manier te werken (dus zeker ruim genoeg nemen).
c De club zorgt voor voldoende flessen mineraalwater die ONGEOPEND zijn
d Het lokaal is in de onmiddellijke nabijheid van een toilet (toegankelijk voor zowel dames als heren).
3. Tijdens een dopingcontrole heb je als gymnast zowel rechten als plichten. We geven een overzicht:
Je rechten: - de gymnast kan alles vragen met betrekking tot de procedure van dopingcontrole; indien de gymnast bezwaren heeft, kan hij/zij die in de daarvoor speciaal gereserveerde ruimte op
het dopingcontroleformulier vermelden; - de gymnast mag vergezeld worden door 1 begeleider en
zonodig door een tolk.
Je plichten: - de gymnast dient op de hoogte te zijn van de dopingcontroleprocedure; - de gymnast
schikt zich naar de dopingcontroleprocedure; - de gymnast controleert alle stappen totdat de
afnameprocedure is beëindigd; - de gymnast dient het dopingcontroleformulier en het
aanwijzingsformulier te ondertekenen; - de gymnast dient een identificatiebewijs (met naam en
pasfoto) bij zich te dragen.
Het is zeer wenselijk en aan te bevelen dat je je onmiddellijk bij de aanwijzing voor controle kan
identificeren. Je bent sowieso verplicht je te identificeren bij aankomst in het dopingcontrolelokaal. Deze
identificatie dient te bestaan uit je identiteitskaart en je naam. Andere mogelijkheden voor identificatie
zijn: - geldig paspoort - geldig accreditatiebewijs* - geldige reispas* - geldig licentiebewijs* - geldig ander
licentiebewijs verstrekt door de Gymnastiekfederatie *mits voorzien van recente pasfoto!
Niet tekenen, elke andere weigering, gebrek aan medewerking of enig andere vorm van in gebreke blijven
kan tuchtrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.
Een nieuwe, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole vind je op volgende You Tube
link http://youtu.be/XuW1POk2YP4. De hele dopingcontrole wordt hier stap voor stap uitgelegd.

4. Bijkomende informatie
Alle nodige info betreffende de verplichtingen van het MVS-decreet en de dopinglijst (www.dopinglijn.be)
wordt verspreid via de clubsecretariaten, de website, het tijdschrift ‘Zot van Gym’
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:
• Gymfed-secretariaat: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel.: 09-243 12 00 - Fax: 09-243 12 29
www.gymfed.be info@gymfed.
• Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Team
Medisch Verantwoord Sporten Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
• Via de dopinglijn www.dopinglijn.be (tel 078/ 15 35 45)
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