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Engagementsverklaring voor 
commissieleden van Paardensport 

Vlaanderen 
 
Naam: ……………………………………………………………………………….. 
 
Wonende te: ………………………………………………………………………. 
 
Als commissielid zal ik – gezien mijn aanduiding binnen de werking van Paardensport Vlaanderen 
– tijdens deze beleidsperiode de algemene missie, kernwaarden en de reglementen van 
Paardensport Vlaanderen onderschrijven. Samen met de andere commissielieden zullen we alle 
beslissingen en voorstellen aftoetsen met deze missie, reglementen en kernwaarden zoals 
vooropgesteld, alsook met het volledige beleidsplan 2021-2024 en in het bijzonder de 
doelstellingen en actieplannen die op deze commissie van toepassing zijn. 
 
Bovendien zal ik op een constructieve wijze deelnemen aan alle discussies en debatten met als 
gemeenschappelijk doel de verdere uitbouw van de paardensport in het algemeen en de werking 
van Paardensport Vlaanderen in het bijzonder. 
 
Zo trachten we tevens expliciet rekening te houden met volgende aspecten die een toonbeeld 
zijn van wederzijds respect en teamwerk in een vereniging. 
  

1. Ik werk mee aan de uitbouw van een aangename en productieve atmosfeer binnen de 
werking van Paardensport Vlaanderen. 

 
2. Als commissielid heb ik een voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken 

van de missie en kernwaarden van Paardensport Vlaanderen en stel ik mij steeds integer 
op. 

 
3. Als commissielid draag ik mee zorg voor de correcte en transparante besteding van het 

budget dat toegewezen werd aan de commissie en zal ik steeds eerlijk, onafhankelijk, 
onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigenbelang handelen en situaties vermijden 
die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven. 

 
4. Wanneer er binnen een project of binnen de algemene werking bepaalde taken of 

opdrachten worden toegewezen, zal ik deze tijdig uitvoeren conform de gemaakte 
afspraken. Indien dit niet lukt, dan informeer ik de medewerkers van Paardensport 
Vlaanderen of de collega-commissieleden hiervan tijdig.   

 
5. Er wordt open en eerlijk gecommuniceerd, opengestaan voor en geluisterd naar de 

mening van de andere commissieleden en informatie, inzichten en advies worden 
openlijk uitgewisseld. Ik ben mij er van bewust dat verscheidenheid van meningen 
verrijkend kan zijn in een goede werking en hebben respect voor elke mening. 
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6. Collega-commissieleden worden gerespecteerd om hun kennis, vaardigheden en 

ervaring. Moeilijke situaties worden samen aangepakt.  
 

7. Ik ben in alle gevallen luisterbereid, maar voel me niet geremd om vragen en/of 
opmerkingen te formuleren, tussen te komen in discussies, uit te komen voor de eigen 
mening en deze te verdedigen tijdens de  vergadering.  

 
8. Elke genomen beslissing wordt gerespecteerd en naar buiten toe verdedigd, ook als deze 

niet strookt met de persoonlijke mening. De commissie werkt steeds als college: er 
wordt collegiaal beraadslaagd en beslist.  

 
9. Er wordt geen enkele informatie met betrekking tot de discipline/het domein en de 

paardensport in het algemeen, achtergehouden die belangrijk kan zijn voor de rest van 
het team. Het is belangrijk dat iedereen op gelijke voet voorstellen kan formuleren en kan 
deelnemen aan de eventuele besluitvorming. 

 
10. Alle ontvangen of ingewonnen informatie, zowel schriftelijk als mondeling, die niet 

openbaar bekend is en die het voorwerp uitmaakt van eventuele besprekingen binnen 
Paardensport Vlaanderen of persoonsgebonden is, is strikt vertrouwelijk en mag niet 
gecommuniceerd of meegedeeld worden aan personen vreemd aan de organisatie, ook 
niet na het einde van het mandaat. 

 
11. Eventuele onkostenvergoedingen worden op een correcte en transparante manier in 

rekening gebracht aan Paardensport Vlaanderen. 
 

12. Wanneer deze gedragscode en engagementsverklaring niet gerespecteerd wordt, kan 
het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan sanctionerend optreden. In uitzonderlijke 
omstandigheden of weerkerende inbreuken, kan dit zelfs uitmonden in een verwijdering 
uit de commissie van Paardensport Vlaanderen. 

 
 
 
Datum: ………………………… 
 
Voor akkoord pg. 1 en 2,  
        Gelezen en goedgekeurd 
 
 
 
 
 
Commissielid*        Secretaris-generaal* 
 
*De handtekening dient te worden voorafgegaan door de woorden "Gelezen en goedgekeurd". 
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