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KLACHTENFORMULIER TUCHTPROCEDURE 

Danssport Vlaanderen 
Opgelet: dit klachtenformulier is niet van toepassing op klachten omtrent grensoverschrijdend gedrag. Die 

klachten worden behandeld door het Vlaams Sporttribunaal (VST) en daarvoor heeft het VST een eigen 

klachtenformulier, dat je vindt op https://www.vlaamssporttribunaal.be/tuchtklacht-indienen.  

KLACHT 
 

I. Datum van indiening:  
 

II. Tegen wie wordt de klacht gericht:  
(zo volledig mogelijk invullen): 

- Naam: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Van welke dansclub lid (of aangestelde)?: 

- Eventuele functie of rol binnen de dansclub: 

 

III. Formulering van de klacht en van de feiten: 
(zo concreet en duidelijk mogelijk) 

- Tijdstip(pen) feit(en): 

- Plaats(en): 

- Tijdens dansles / wedstrijd / evenement?: 

- Beschrijving van de feiten en de klacht (voeg indien nodig bijlagen toe): 
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III. Indiener van de klacht: 
 

Indien dansclub: 

- Naam dansclub: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Vertegenwoordigd door: 

o Telefoon / GSM vertegenwoordiger: 

o E-mail vertegenwoordiger: 

- Werd reeds een ordemaatregel genomen? 

☐ Nee          ☐ Ja  → welke? 

Indien persoon: 

- Naam: 

- Geboortedatum: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Lid van de dansclub? (+ eventuele functie): 

 

IV. Identiteit slachtoffer: 
 (enkel in te vullen indien de indiener een andere persoon dan het slachtoffer is): 

- Naam:  

- Geboortedatum: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Lid van de dansclub? (+ eventuele functie): 

 

V. Getuigen  
(indien indiener getuige is, gegevens van de indiener nogmaals invullen): 

☐ Geen      ☐ Wel 

1) getuige 

- Naam: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Lid van de dansclub? (+ eventuele functie): 

- Waarover kan de getuige volgens u iets verklaren? 
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2) getuige 

- Naam: 

- Adres: 

- Telefoon / GSM: 

- E-mail: 

- Lid van de dansclub? (+ eventuele functie) 

- Waarover kan de getuige volgens u iets verklaren? 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

__________________________________ 

(plaats) 

 

 

 

 

_________________________________________________    OF   _______________________________________________ 

(handtekening vertegenwoordiger sportorganisatie) (handtekening indiener) 

 

 

Dit klachtenformulier wordt, ingevuld en met eventuele bijlagen, per e-mail verzonden naar 

info@dansportvlaanderen.be of per post naar Tuchtcommissie Danssport Vlaanderen, Kempenlaan 27 bus 

1, 2300 Turnhout. De indiening per e-mail geniet de voorkeur. 
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