Diversiteitsovereenkomst tussen (naam sportclub) en de stad Mechelen voor de periode
(datum – datum)
Tussen enerzijds
De stad Mechelen (Grote Markt 21, 2800 Mechelen) vertegenwoordigd door:
(naam, functie)
en anderzijds
(naam sportclub) vertegenwoordigd door:
(naam, functie)
wordt in het kader van deze diversiteitsovereenkomst het volgende overeengekomen:

1.De sportclub onderschrijft de diversiteitsvisie van de Stad Mechelen zoals bekrachtigd door het
college.
Mechelen is een inclusieve samenleving waarbij verschillen erkend, toegestaan en
gerespecteerd worden, zij het niet onbegrensd. We postuleren basiswaarden en wetgeving die
niet onderhandelbaar zijn. Mechelen ervaart deze verscheidenheid als waardevol.
We streven naar diversiteitsdenken: vanuit de rijkdom van verschil wordt gezocht naar wat
mensen bindt. De bereidheid tot samenleven staat centraal.
De volledige tekst “werken aan diversiteit: visie en missie van de stad Mechelen” vind je hier:
https://www.mechelen.be/visie-en-missie-diversiteitsdenken_def_website_1pdf

2. De sportclub onderschrijft het genderstatement van de Stad Mechelen zoals bekrachtigd door het
college.
Voor de stad Mechelen is de gelijkheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw een
fundamentele en onaantastbare hoeksteen van onze open samenleving die door diversiteit
wordt gekenmerkt. De stad Mechelen wil actief deze gelijkheid en gelijkwaardigheid van man
en vrouw waarborgen en verdedigen, evenals het samen leven met elkaar.
De volledige tekst “genderstatement” vind je hier:
(komt binnenkort op de website te staan)

3. De sportclub engageert zich om de hulp- of dienstverlening of werking open te stellen voor
eenieder, ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen,
geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en
nationale of etnische afstamming.
4. De sportclub engageert zich om haar leden op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om
discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte,
vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap,
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst
en nationale of etnische afstamming aan te klagen.
5. Bovenstaande wordt, in overleg en met ondersteuning van de stad Mechelen, op maat vertaald
naar de sportclub:
De sportclub engageert zich voor het werkingsjaar (jaartal) om deze algemene diversiteitclausule te
vertalen naar concrete acties op maat van de eigen organisatie. Dit actieplan wordt als bijlage
toegevoegd aan deze overeenkomst. De Stad Mechelen engageert zich om de sportclub, indien
nodig, te ondersteunen bij het opmaken en/of uitvoeren van deze diversiteitsclausule op maat.

