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Beste speler en ouders,
Het seizoen zit er terug op en we hadden eindelijk terug een volledig seizoen met vele ups
en downs, constructieve gesprekken, aanpassingen, opnieuw nadenken, succes en ietsje
minder succes met als hoogtepunt voor onze jeugdwerking en vooral de club in het
geheel….

“De promotie van onze jonge gasten De nieuwe lichting naar 3de Prov”
Wij willen op dit elan verder werken en hebben reeds vorig seizoen tijdens de winterstop
jongens toegevoegd aan onze A&B kern, bij de start van dit nieuwe seizoen zullen er nog
extra jongens opgenomen worden in onze A&B kern om zo onze eigen jeugd volop kansen
te bieden bij de club.
Dat niet enkel onze jeugdspelers zich kunnen verder ontwikkelen bij ons, maar ook onze
trainers werd dit jaar mooi in de verf gezet door de cursus “Get fit 2 Football en door de
opleiding initiator C in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, wij zijn dat ook fier dat wij
kunnen melden dat onze kandidaat cursisten hun diploma hebben behaald. Wij danken ook
alle ouders die steeds massaal aanwezig waren op de praktijklessen om van deze opleiding
een succes te maken. Momenteel lopen de gesprekken om de B cursus ook te organiseren
binnen onze club en deze te laten doorgaan vanaf januari 2023.
De opstart van het G-voetbal kende een mooie evolutie, de samenwerking met “Dias” die
midden juni het WK spelen, wij wensen de spelers veel succes. Wij zelf zijn ook een Gploegje gestart die steeds op woensdag getraind worden door Stefaan De Jaeger en
Annelore Govaert. Wij hopen met deze spelers na nieuwjaar in competitie te gaan.
Hierbij willen wij jullie ook uitnodigen op de “Okkernoot cup” die zal doorgaan op 16
augustus, iedereen is welkom om de spelers te komen aanmoedigen.
Als laatste doelstelling hadden we onze audit waar door iedereen binnen de club hard aan
gewerkt is en dit resulteerde in een label voor Provinciaal Voetbal bij onze club, waarbij onze
visie om zoveel mogelijk jeugdspelers in de eerste elftallen te laten spelen mooi tot uiting
kwam in de hoge score bij effectiviteit.
Wij willen ons als club ook verder blijven ontwikkelen maar blijven een familiale club waar
iedereen welkom is en waar iedereen kan genieten van de leuke sport die voetbal noemt.
Zonder medewerkers en vrijwilligers lukt dit niet, dus hierbij nog een warme oproep…
Wil je een handje toesteken op één van onze evenementen of wil je onze club versterken
dan is iedereen steeds welkom.
Een ideaal moment om dit te bespreken is het nieuw opgestarte evenement die aan zijn
derde editie toe is, waar de vorige editie een groot succes was namelijk:

“Winnikfest”
Dat zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 augustus. Dit zal gepaard gaan met optredens van
plaatselijke groepen, BBQ en spelersvoorstellingen. Onze jeugd staat ook op 5 augustus
volledig in de picture met trainingen en jeugdvoorstelling. Alle info over dit evenement zal via
verschillende kanalen gecommuniceerd worden.
Wij wensen iedereen een mooie zomerpauze en hopen jullie allen gezond en wel terug te
zien begin in augustus om een fantastisch seizoen te beleven.
Voorzitter
Freddy Heymans
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Clubsecretaris
Luc Voesterzoons
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1. Visie van de club
1) Kinderen de mogelijkheid tot een gezonde, leuke vrijetijdsbesteding aanbieden, waarin
bovendien hun sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

2) Kinderen opleiden tot volwassen voetballers, m.a.w. hen geduldig klaarstomen (op
technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak) voor volwassen voetbal met aandacht voor
elementaire, belangrijke begrippen zoals o.a. respect, hoffelijkheid, discipline,
verdraagzaamheid, orde, hygiëne.

3) Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en
aanvallend voetbal wordt nagestreefd.

4) Uitgroeien tot een club met een nog kwalitatief sterkere jeugdwerking.
5) De reputatie handhaven van "familiale club" door het aantrekken van medewerkers en
spelers uit de regio en het scheppen van een aangenaam klimaat waar ouders en
spelers zich goed voelen.

6) Uitbouwen van een infrastructuur die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werken leer- omgeving biedt.

7) Een eerste elftal creëren met - zoveel mogelijk - eigen jeugdspelers.
Onze club is ambitieus en wil hogerop. Eigen jeugd zal daar in de toekomst een steeds
belangrijkere rol in spelen.
De Jeugd speelt - gezien het grote aantal leden - samen met hun trouwe supporters een
tweede, niet te verloochenen rol: zij maken van onze kantine op zaterdag het best draaiende
café van Denderwindeke ! Dat genereert middelen die we hard nodig hebben om – samen met
opbrengsten van inschrijvingsgeld, eetfestijnen, sponsoring - onze onkosten te dekken.
Jeugdvoetbal is een samenwerking tussen goede en minder goede spelers. In de begeleiding
van de spelers vragen we onze trainers hun eigenbelang (winnen bijvoorbeeld) te
onderdrukken ten voordele de vorderingen van de speler. Wij leggen er bij onze trainers tot en
met U13 de nadruk op om creatief met de spelers bezig te zijn en rangschikkingen te negeren
ten voordele van de collectieve vooruitgang van een groep spelers.
Voor de categorieën U15, U17 en U21 wordt er vanuit de KBVB wel wekelijks een officiële
rangschikking opgemaakt. Op deze leeftijd staan de spelers op de drempel van het
volwassenenvoetbal en worden selecties gemaakt met meer resultaatgerichte (individueel of
als ploeg) doelen in het achterhoofd. Voor deze selecties zullen wij op regelmatige basis
individuele evaluaties organiseren.
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2. Structuur van onze jeugdwerking
Luc Voesterzoons is verantwoordelijk voor administratieve en organisatorische taken
uitvoeren en dit in samenwerking met Stijn Severs en Jean Jacobs die zich voornamelijk
zullen bezighouden met interne administratie van de jeugd. (Opvolgen en opstellen
trainingsschema’s,
organiseren
vergaderingen/opleidingen
trainers,
coördinatie
jeugdwerking,…)
De sportieve taken zullen terug waargenomen worden door verschillende verantwoordelijken,
waarvoor dank dat ze die taak op zich willen nemen.
Deze zijn :
Voor U6, U7, U8 en U9 : Jacobs Jean
Voor de middenbouw (U10/11/12/13) Verhoeven Franky
Voor bovenbouw (U15/17/21) Bart Vandervelde

3. Belangrijke data
Eerste training

1 augustus

Winnik-fest

5 , 6 en 7 augustus

Begin jeugdcompetitie

3 september

Spelers die tijdens het voorbije seizoen actief waren bij KV Eendracht Winnik, en niet zelf
stappen hebben ondernomen om zich uit te schrijven, blijven automatisch aangesloten bij de
club voor het nieuwe voetbalseizoen.
Nieuwe spelers kunnen steeds aangesloten worden – op eender welk moment gedurende het
lopende voetbalseizoen op voorwaarde dat er nog beschikbare plaatsen zijn in de betreffende
categorie.
Het lidgeld voor één seizoen voor een speler bij de jeugd van Eendracht Winnik bedraagt:
U6 tot en met U17 : 325 € (Hier zijn 2 maal 2 kaarten voor eetfestijnen (waarde 20€)
inbegrepen)
Het lidgeld dient betaald te worden per overschrijving op het rekeningnummer van de club
met vermelding van naam, voornaam en geboortedatum ofwel cash in de Minnenhof-kantine
(tijdens de pasdagen) bij Voesterzoons Luc en dit vóór 21 juli 2022.
Gegevens voor overschrijving : KV Eendracht Winnik vzw IBAN BE 81 4399 0762 2124

Spelers waarvan het lidgeld betaald is, krijgen hun kledingpakket (begin Augustus) en
mogen deelnemen aan wedstrijden.
Voor gezinnen die meerdere kinderen aansluiten bij onze club geldt er opnieuw een speciale
regeling. Het oudste kind betaalt het volledige lidgeld. Het tweede kind betaalt 80% van het
lidgeld en het derde kind tenslotte betaalt slechts 70%.
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Hier zijn inbegrepen:
Verzekering en lidgeld + administratieve kosten door de club te betalen aan de KBVB
Eendracht Winnik sportshirt, voetbalbroekje en 1 paar kousen en een sweater
WEDSTRIJDTRUI VOOR U6 TOT EN MET U13 (deze moet bij ELKE wedstrijd
meegebracht worden, alsook het blauwe sportshirt.)
Trainingsbal voor U15 en U17
Voor U6 tot U13 zullen de trainers ervoor zorgen dat er genoeg ballen beschikbaar zijn
Sinterklaasgeschenk
2 x 2 kaarten voor de eetfestijnen van KVE Winnik (20€)
Tijdens het seizoen wordt iedere speler, samen met familie, uitgenodigd op onze 2 eetfestijnen.
Deze zullen plaatsvinden in oktober en in de loop van maart. Onze spelers hoeven geen
kaarten te verkopen, maar krijgen er gratis per eetfestijn ter beschikking. Deze hoeven niet
meer afgerekend te worden.
Tijdens het jaarlijks Sinterklaasfeest krijgen alle spelers een verrassing van de Sint en
daarbovenop mogen ze gratis eten.

5.

Kledingpakket en het passen van de kleding

Pasdagen: (eveneens voor de jeugdtrainers)
-

Dinsdag 14 juni en dinsdag 21 juni van 18u00 tot 21u00
Woensdag 22 juni van 18h00 tot 21h00

Deze vinden plaats in de kantine van het Minnenhof-complex.
Tijdens deze pasdagen is er ook de mogelijkheid om extra kledij aan te schaffen.
Tevens is het mogelijk om het lidgeld (CASH) te betalen. (Geen bankcontact voor lidgeld)
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Basispakket U6-U13 K.V.E. Winnik

KLEDIJ 2022 - 2023

Basispakket :
*Six Wings trainingstop
*Six Wings T-shirt
*Voetbalshort
*Six Wings Wedstrijdshirt
*Voetbal Socks

Basispakket U15-U17 K.V.E. Winnik

KLEDIJ 2022 - 2023

Basispakket :
*Six Wings Trainingstop
*Six Wings T-shirt
*Voetbalshort
*Voetbal Socks
*Trainingsbal
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6. Ondekkingsfase
De leeftijdsgroepen van U6 en U7 jaar deze staan al een aantal jaren onder leiding van Jean
Jacobs, hij zal dit jaar bijgestaan worden door Fioraio Dario.
Bij deze leeftijden is het vooral de bedoeling om de spelertjes te laten kennis maken met
voetbal en zoveel mogelijk spelenderwijs voetbal te ontdekken, bij de U6 gebeurd in
wedstrijden 2vs2 en bij de U7 is dit 3vs3 dit is belangrijk om iedereen zoveel mogelijk te
betrekken in het voetbalspelletje.

6.1 U6 seizoen 2022-2023 (*20../2017)
*********************************************************

Trainer :

Jacobs Jean
Tel : 0478/36.42.60
Email : jacobs550@live.be

Trainingen Augustus/December :
Dinsdag
Donderdag

Van 18h15 tot 19h30
Van 18h15 tot 19h30

Terrein : 5
Terrein : 1A

Kleedk. 5
Kleedk. 2

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30

6.2 U7 seizoen 2022-2023 (*2016)
***************************************************

Trainer :
Fioraio Dario
Tel : 0472/29.68.46
Email : fioraiodario@gmail.com
Trainingen Augustus/December :
Dinsdag
Donderdag

Van 18h15 tot 19h30
Van 18h15 tot 19h30

Terrein : 4
Kleedk. 5
Terrein : 1B Kleedk. 1

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien augustus :
Zullen later meegedeeld worden.
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7. Onderbouw
Op deze leeftijd wordt er overgestapt naar 5vs5 voetbal en wordt er extra gewerkt aan de
techniek en passing, dit onder leiding van trainers die de kinderen de technische skills
aanleren.

7.1 U8 seizoen 2022-2023 (*2015)
***************************************************
Trainer :

Van Lierde Kjell
Tel : 0475/76.60.24
Email : vanlierdekjell26@gmail.com
Trainingen Augustus/December :
dinsdag
donderdag

Van 18u00 tot 19u30
Van 18u00 tot 19u30

Terrein : 1A
Terrein : 4

Kleedk. 5
Kleedk. 1

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien
Zullen later meegedeeld worden.

7.2 U9 seizoen 2022-2023 (*2014)
*************************************************
Trainer : Bouddount Sohaïb
Tel : 0476/98.63.13
Email : a.bouddount@antoinebelgium.be
Trainingen Augustus/December :
maandag
woensdag

Van 18h00 tot 19h30
Van 18h00 tot 19h30

Terrein : 1D
Terrein : 2A

1/2
5

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien :
Zullen later meegedeeld worden.
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8. Middenbouw
Dit seizoen hebben wij 2 ploegen u10 ingeschreven. Deze zullen
aangevuld worden met u9 (rotatiesysteem), zodat iedere speler kan
spelen. Bij u13 is geopteerd voor 1 ploeg, door de problemen van teveel
afwezigen vorig seizoen. Indien er genoeg aanwezigheden zijn zullen er
oefenwedstrijden ingelast worden.
8.1 U10 seizoen 2022-2023 (*2013)
*****************************************************

Trainers :
Goedvriend Marc
Tel. : 0474/32.09.76
Email : marc.goedvriend@telenet.be

Waltniel Bert
Tel. : 0497/85.01.23
Email : bert.waltniel@gmail.com

Trainingen Augustus/December :
Maandag
Woensdag

Van 18h00 tot 19u30
Van 18h00 tot 19u30

Terrein : 1AB Kleedk. 1/2
Terrein : 3
Kleedk. 1

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien : Zullen later meegedeeld worden.

8.2 U11 seizoen 2022-2023 (*2012)
*****************************************************
Trainer:

De Troyer Steven
Tel : 0471/34.63.63
Email : steven.detroyer@gmail.com
Trainingen Augustus/December :
Maandag
Woensdag

Van 18u00 tot 19u30
Van 18u00 tot 19h30

Terrein : 1C
Terrein : 2B

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien : Zullen later meegedeeld worden.

10

Kleedk. 1/2
Kleedk. 2

8.3 U12 seizoen 2022-2023 (*2011)
*****************************************
Trainer :

Verhoeven franky
Tel : 0496/77.02.60
Email : frankyverhoeven@hotmail.com
Trainingen Augustus/December :
Dinsdag
Donderdag

Van 18h00 tot 19h30
Van 18u00 tot 19u30

Terrein : 1BC Kleedk. 1
Terrein : 3
Kleedk. 1

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien :
Zullen later meegedeeld worden.

8.4 U13 seizoen 2022-2023 (*2010)
*****************************************************

Trainer :
Baeyens Reinhard
Tel : 0485/71.39.86
Email : reinhardbaeyens@gmail.com
Trainingen Augustus/December :
Dinsdag
Donderdag

Van 18u00 tot 19u30
Van 18u00 tot 19u30

Terrein : 1D Kleedk. 2
Terrein : 1CD Kleedk; 2

Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 16u30, ploegvoorstelling om 18u30
Tornooien
Zullen later meegedeeld worden.
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9. Bovenbouw
Bij de bovenbouw ontwikkelen de spelers zich in functie van de 1e elftallen.

9.1 U15 seizoen 2022-2023 (*2009-2008)
***************************************************************

Trainers :
Rahoens Christophe
Vanderpoorten Jimmy
Tel : 0490/49.37.08
Tel : 0494/22.61.68
Email : christopherahoens@hotmail.com Email : jimmyvanderpoorten@hotmail.com
Trainingen Augustus/December :
Maandag
Van 18u00 tot 19u30
Woensdag
Van 18u00 tot 19u30

Terrein : 2
Terrein : 1

Kleedk. 5
Kleedk. 3

In augustus zullen de woensdagtrainingen doorgaan op vrijdag
Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 17u30, ploegvoorstelling om 19u30
Tornooien :
Zullen later meegedeeld worden.

9.2 U17 seizoen 2022-2023 (*2007-2006)
***************************************************************

Trainers :
Vandervelde Bart
Tel : 0477/61.78.26
Email :bart.vandervelde@gmx.net

De Roeve Didier
Tel : 0478/65.65.01
Email : didier.deroeve@hotmail.com

Backup : Bombaert Gunther Tel :0497/62.89.73 Email :
gunther.bombaert@telenet.be
Trainingen Augustus/December :
Maandag
Woensdag

Van 19u30 tot 21u00
Van 19u30 tot 21u00

Terrein : 2
Terrein : 1

Kleedk. 3
Kleedk. 4

In augustus zullen de woensdagtrainingen doorgaan op vrijdag
Evenementen :
Vrijdag 5/08 Winnik-fest Training om 17u30, ploegvoorstelling om 19u30
Tornooien
Zullen later meegedeeld worden.
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10.Bijlages
10.1 Clubreglement
Voor een goede jeugdwerking hebben we een huisreglement opgesteld dat door de spelers
en ouders dient gerespecteerd te worden.
Voor de spelers
1) Zet je in voor je studies, en leer je tijd zo te plannen dat je maximaal aanwezig kan zijn
bij trainingen en wedstrijden. Als sommige bekende spelers hun universitaire studies
met profvoetbal kunnen combineren, dan ...
2) Afwezigheden op training of wedstrijden door bv. communiefeesten, reizen, bezoeken,
school, verjaardagfeestjes, andere sporten, enz. worden vooraf gemeld, zodat de
trainer kan inschatten of hij over voldoende spelers kan beschikken. Niet-gemelde
afwezigheden kunnen leiden tot een forfait van de ploeg en een boete voor de club.
In geval van ziekte wordt de duur van afwezigheid duidelijk en ondubbelzinnig
doorgegeven.
3) Elke speler moet 15 min. Voor het aanvangsuur van de training in volledige uitrusting
aanwezig zijn, zodat de training tijdig kan aanvangen. Dus kom aub iets vroeger naar
de training om je om te kleden.
4) Bij aankomst op de club begeven de spelers zich onmiddellijk naar de kleedkamers; zij
begroeten hun trainer en afgevaardigde.
5) De spelers worden verzocht kledij aangepast aan de weersomstandigheden mee te
brengen (regenjas, muts, handschoenen…).
6) Buitensporig gedrag in de kleedkamers en op het terrein zal niet getolereerd worden
en sancties tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld schorsing van wedstrijden of trainingen, of
geen toegang meer tot de kleedkamers en douches!
7) Het gebruik van obscene, beledigende taal door spelers is ten strengste verboden.
Pesterijen ten opzichte van andere spelers zal niet getolereerd worden.
8) De spelers beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier. Ongecontroleerd
geweld of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de
training of wedstrijd. Bovendien wordt pesten niet getolereerd. Durf het te melden,
mocht je hiermee te maken krijgen of het zien gebeuren.
9) Het aanvangsuur of vertrekuur voor een wedstrijd wordt stipt nageleefd. Behoudens
afspraak met de trainer kunnen er afwijkingen toegestaan worden.
10) Bij veelvuldige afwezigheid of te laat komen, kunnen sancties volgen.
11) Elke speler draagt zorg voor zijn uitrusting en voor het gebruikte materiaal van de club.
12) Gelieve ons bij problemen of klachten over medespelers of iets/iemand anders te
verwittigen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Een goede
verstandhouding en groepssfeer zijn immers zeer belangrijk in een voetbalclub.
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13) Na elke wedstrijd wordt de volledige uitrusting gesorteerd, d.w.z. met de vuile kant naar
buiten gericht. Enkel U15 en U17
14) Spelers tonen volledige inzet en concentratie bij elke wedstrijd, opwarming of tactische
bespreking.
15) Jeugdspelers hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van onze andere ploegen;
dus ook van de A en B kern.
16) Spelers vragen toestemming aan de GC indien zij wensen deel te nemen aan
wedstrijden buiten clubverband.
17) Spelers zijn verantwoordelijk voor schade die met opzet wordt aangericht aan de
accommodatie van de club. De kosten zullen verhaald worden op de speler zelf of op
de ouders indien minderjarig.
Voor de ouders
Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van onze spelers, trainers, afgevaardigden,
begeleiders en medewerkers. Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag verwachten wij echter ook
van ouders, familie en vrienden; zij bepalen mee het imago van deze vereniging. Iedereen is
steeds van harte welkom in Winnik, laat dit duidelijk zijn. Toeschouwers en hun gedrag maken
deel uit van onze familiale uitstraling.
Naar onze jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en
vrienden meer effect dan 1000 woorden op papier. Toch willen wij u een 20-tal tips geven om
samen met de club te werken aan “onze rode draad” om onze visie waar te maken.
1. Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.
2. Toon positieve belangstelling.
3. Geef je kind en zijn/haar ploeg steun met een gezond sportief gedrag.
4. Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken.
5. Help je kind om vertrouwen op te bouwen.
6. Laat je kind sporten op zijn/haar eigen niveau , benadruk het plezier en vermijd
prestatiedruk.
7. Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om
teamspirit, vriendschap en samenwerking.
8. Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als (en vooral voor!) dat van
de andere kinderen (ook van de tegenstander). Excessen na een doelpunt of bij een laatste
fluitsignaal horen misschien thuis bij een Champions League finale – niet zozeer in het
regionale jeugdvoetbal.
9. Blijf positief, ook na verlies.
10. Laat je waardering voor de trainer en de club blijken door je niet te mengen in de
opstelling, speelwijze en manier van coachen.
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11. Breng een gezond evenwicht aan tussen de sporteisen en de behoeften van je kind en
zijn studies.
12. Onenigheid met beslissingen van de scheidsrechter worden niet verbaal geuit langs het
veld; bedenk dat het om een (alweer onbetaalde) persoon gaat die een deel van zijn of haar
weekend opoffert om de hobby van uw zoon/dochter mogelijk te maken.
13. Toon RESPECT voor ieders handicap, huidkleur, ras of religie!
14. Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
15. Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals eetfestijnen, tornooien, wedstrijden van de 1e
ploeg.
16. Zorg ervoor dat je kind op tijd komt en haal je kind tijdig af.
17. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
18. Geef zelf het goede voorbeeld.
19. Ouders die voor het elftal van hun zoon/dochter kledij wensen aan te kopen (sponsoring),
doen dit in overleg met het bestuur.

10.2 Administratie
Bij de aanvang van elk seizoen vragen wij aan de ouders een update van hun
contactgegevens, telefoon, GSM, e-mail, … met de bedoeling zo efficiënt mogelijk met hen te
communiceren. Wij vragen dan ook uw steun om ons deze gegevens bij de eerste training
terug te bezorgen aan de trainer of een lid van het jeugdbestuur.
Zie persoonlijke fiche achteraan deze brochure. Enkel in te vullen bij wijzigingen.

10.3 Sportieve verantwoordelijkheid en geschillen
De sportieve verantwoordelijkheid inzake de voetbalopleiding van de jeugd berust bij de
trainers en de jeugdcoördinator onder toezicht van het Jeugdbestuur. Zowel de spelers,- als
de ouders van de spelers kunnen – in geval van geschillen op sportief vlak - contact opnemen
met het jeugdbestuur van de club indien een voorafgaand gesprek met de betrokken trainer of
de coördinator geen oplossing opleverde. Problemen buiten het sportieve beleid kunnen
steeds voorgelegd te worden aan de voorzitter, de gerechtigde correspondent of het
jeugdbestuur voor verdere opvolging!

10.4 Praktische zaken
10.4.1 Identiteitskaart
Voor elke wedstrijd wordt het scheidsrechterblad van U15 en U17 samen met de
identiteitskaart van de spelers gecontroleerd door de aangeduide scheidsrechter.
Het is dan ook belangrijk dat de speler die identiteitskaart bij heeft en deze voor de aanvang
van de wedstrijd overhandigt aan de ploegafgevaardigde.
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10.4.2 Persoonlijke bal voor U15/U17
Deze is inbegrepen in het inschrijvingsgeld en dient worden meegebracht bij elke
training. Alsook terug mee naar huis te nemen.
Voor U6 tot U13 zullen de trainers zorgen dat er voldoende ballen beschikbaar zijn.

10.4.3 Uitrusting
Voor U15 en U17 krijgen de spelers voor de wedstrijden hun truitje ter beschikking van de
club. Scheenbeschermers, voetbalschoenen en eventuele keepersbroek en
keeperhandschoenen dienen zelf te worden aangeschaft. U6 tot U13 krijgen met het
kledingpakket een persoonlijke wedstrijdtrui. Deze moet na de wedstrijden terug naar huis
meegenomen worden.
De voor een wedstrijd geselecteerde spelers worden verwittigd via hun trainer of de
ploegafgevaardigde.

10.4.4 Samenkomst voor de wedstrijd
Voor de thuiswedstrijden komen de spelers steeds samen op het Minnenhof-complex De
ouders worden verzocht hun planning hieraan aan te passen. Wie rechtstreeks naar het veld
van de tegenstander gaat, moet dit tijdig aan de trainer of ploegafgevaardigde meedelen.
Wij menen dat, in elke omstandigheid, een opwarming van minstens 30 minuten nodig is om
de wedstrijd in ideale omstandigheden aan te vatten. De trainer bepaalt uiteindelijk zelf of dat
al dan niet volstaat.
Wij vragen aan de ouders aandacht voor volgende 2 afspraken om enerzijds een goede
jeugdwerking te bewerkstelligen en anderzijds om de club te vrijwaren van boetes die kunnen
opgelegd worden door de K.B.V.B.:
Indien een speler een wedstrijd niet kan bijwonen omwille van ziekte of een andere gegronde
reden dient hij hiervan persoonlijk de trainer op de hoogte te stellen, en dit ten minste de dag
voor wedstrijd. Dit laat de trainer toe tijdig maatregelen te treffen om de wedstrijd te kunnen
laten doorgaan met voldoende spelers. Indien de trainer niet onmiddellijk kan bereikt worden,
dient de ploegafgevaardigde op de hoogte gesteld te worden van de afwezigheid en de reden.
Indien de verplaatsing gezamenlijk gebeurt (vertrek vanaf Minnenhof-complex), dan zijn
spelers en begeleiders verzekerd; zo niet gebeurt de verplaatsing op eigen risico.
Omdat bij deze verplaatsing de wegcode dient gerespecteerd te worden, dienen wij te
beschikken over voldoende vrijwilligers (bestuurders); het toegelaten aantal spelers per
voertuig is immers beperkt tot 4. Wij vragen aan de ouders om een beurtrol op te stellen,
zodat het aantal verplaatsingen per ouder beperkt blijft. De spelers zorgen dat zij minstens een
kwartier op voorhand aanwezig zijn, zodat er voldoende tijd is om de plaatsen per wagen te
verdelen.
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10.5 Afgelaste wedstrijden
Tijdens de winterperiode vind je informatie over afgelaste wedstrijden via volgende kanalen:
•
•
•
•

Website KVE Winnik : www.kvewinnik.be
In de krant van vrijdag of zaterdag.
Via internet op www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen
Van zodra er een afgelasting bekend gemaakt is, zal de trainer en/of
ploegafgevaardigde een bericht sturen naar alle ouders.

10.6 Begeleiding thuis
Zorg ervoor dat de speler voldoende (nacht)rust en een gezonde voeding krijgt. Steun
hem/haar bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. Steun hen zoveel mogelijk door
aanwezig te zijn op de trainingen of wedstrijden.
De weg naar succes bij een voetbalopleiding start bij de jeugdspeler thuis. Het ligt voor de
hand dat een kind dat bezeten is van de bal en er wekelijks thuis al jonglerend nog het
equivalent van 2-3 trainingen bijdoet, sneller zal vorderen. Het belang van de houding en de
rol van ouders in die ontwikkeling als voetballer wordt echter vaak onderschat. De mate waarin
zij hun kinderen stimuleren, aanmoedigen en het organisatietalent om hun kinderen maximaal
te laten deelnemen aan trainingen en wedstrijd zijn uiterst belangrijke factoren.

10.7 Douche/kleedkamers
Het is voor iedere speler verplicht om na de wedstrijd en zeer wenselijk na de training een
douche te nemen. Hygiëne is belangrijk! Of het nu stof of modder van de gewone terreinen of
rubber-chemie van het Kunstgrasveld is – geen van beiden hoort thuis op de huid.
De kleedkamers dienen op een beschaafde wijze gebruikt en achtergelaten te worden en dit
uit respect voor de mensen die de kleedkamers meermaals per week poetsen voor de spelers.
-

gebruikt papier of plastic flessen horen thuis in de vuilnisbak
voetbalschoenen worden buiten gereinigd
zorg dat geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achterblijven; de club
is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers

Bij de wedstrijden van de allerkleinsten (tot en met U9) mag er in de kleedkamers slechts één
van de begeleiders aanwezig zijn per speler. Vanaf U10 worden geen ouders meer toegelaten.
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11. Medische verzorging
Wat te doen bij een sportongeval ?
“Spelers zijn via de KBVB verzekerd tegen sportongevallen en kwetsuren opgelopen
tijdens trainingen of officiële wedstrijden en dit tot 30 minuten na de beëindiging van de
match of training.”
Nadien kan de club niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen; wij vragen aan
de ouders dan ook om de spelers tijdig op te halen.
Welke procedure volg ik na een ongeval of blessure?
1. De speler neemt onmiddellijk contact op met de gerechtigd correspondent, Luc
Voesterzoons . Deze zal u een "aangifte van ongeval" formulier bezorgen dat dient
ingevuld te worden door de behandelende geneesheer. Indien nodig schrijft de dokter
ook een voorschrift voor kinesitherapie voor.
2. Dit ingevulde formulier wordt zo snel mogelijk terugbezorgd aan de club voorzien van
een klever van het ziekenfonds. De KBVB werkt immers met een deadline voor
ontvangst van dit document van 21 kalenderdagen na datum van ongeval.
3. Binnen de 10 kalenderdagen bevestigt de KBVB de ontvangst van de aangifte.
4. Tijdens de herstelperiode dienen alle rekeningen zelf betaald te worden.
Eens de speler is hersteld, vult de behandelde arts het bewijs van herstel (dat
toegestuurd werd) in.
5. De speler wendt zich met alle rekeningen voor de verstrekte geneeskundige zorgen tot
de mutualiteit waar een volledige afrekening wordt gemaakt. Het uittreksel van deze
afrekening dient bezorgd te worden aan de GC. Na enige tijd verwittigt de GC de
betrokken speler en maakt deze de terugbetaling over.
De spelers kunnen in geval van een blessure opgelopen tijdens training of wedstrijd de
diensten inroepen van de clubdokter van KVE Winnik. Wie op raadpleging gaat bij de
clubdokter moet deze prestatie niet vergoeden.
Clubdokter :
Dr. Etienne Langendries, Krepelstraat 4 te 9400 Denderwindeke 054/ 33 54 58

18

12.Persoonlijke fiche
ENKEL TERUG TE BEZORGEN INDIEN ER WIJZIGINGEN ZIJN
Naam en voornaam

:…………………………………………………………………

adres

:…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

GSM ouders

:…………………………………………………………………..

GSM speler

:………………………………………………………………….

email adres ouders

:…………………………………………………………………..

email adres speler

:…………………………………………………………………..
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