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1. Voorwoord
Hoewel wij, in de geest van de traditie van onze club, absolute voorrang geven aan een sfeer van
wederzijds vertrouwen, waarin door middel van persoonlijke contacten de problemen kunnen
besproken worden en opgelost worden, is het noodzakelijk dat de club aan de ouders en de spelers
meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn.
Een efficiënte organisatie en goede afspraken werken immers een vlotte samenwerking in de hand.
Daartoe wil deze brochure bijdragen.
Het is niet de bedoeling om de gang van zaken in de club tot in alle details te reglementeren.
Wel willen we U, ouders en spelers, informeren over de doelstellingen van KFC Houtvenne, over de
organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de spelers.
Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de leefregels verwacht KFC Houtvenne
hulp van de ouders, die de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding en hun
kind ook het best kennen.
Tenslotte verbindt de club er zich toe de rechten van de spelers te eerbiedigen en hun belangen te
behartigen door een degelijke opleiding, dit in overeenstemming met de regels van de Panathlon
verklaring betreffende de rechten van het kind, te eerbiedigen in een passend eigentijds kader.

De jeugdopleiding
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2. Missie jeugdafdeling
KFC Houtvenne wil via een duidelijke visie:
1. Een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot
volwaardige fanionspelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en
sociale opleiding.
2. Het waarborgen van een zo professioneel mogelijke jeugdopleiding met een maximale
talentontwikkeling en een rijkelijke doorstroming van eigen jeugd naar de A- kern en
Beloften kern.
3. Het positief imago van onze jeugdwerking naar de buitenwereld toe blijven garanderen
(fairplay, gedrag op en buiten het veld).
4. De betere talenten uit de regio aanwerven en opleiden.
5. Bij al onze clubleden burgerzin stimuleren en onze sociaal-maatschappelijk visie laten
respecteren.
6. Contacten met de community onderhouden (gemeente, sportdienst, sportevenementen).

3. Visie jeugdafdeling
KFC Houtvenne tracht de missie op verschillende wijzen waar te maken:

3.1.

Sportief
•

•

Als club is voor ons de voorbereiding op het hoogst haalbare zeer belangrijk: een brede
basistechniek (Coerver), een klare kijk op tactiek, een sterke lerende houding en
zelfstandigheid willen we geleidelijk bijbrengen.Deze groei verloopt samen met de
psychomotorische ontwikkeling van de jonge speler.
Onze voetbalopvatting kleurt de manier waarop wij onze trainers en spelers, bepaalde
leerinhouden en levenswaarden als sportiviteit, zelfdiscipline en dergelijke doen
benaderen.Bij de voetbal- en persoonlijkheidsvorming die we beogen, willen we elkaar
kansen geven om bekwame, gelukkige en verdienstelijke voetballers te zijn, nu en later. Tot
deze kansen behoren :
o Eerst en vooral de lessenpakketten in de verschillende leeftijdscategorieën die we
aanbieden en waarin we telkens aandacht hebben voor de vorming van de totale
voetballer.
o Verder de individuele trainingen, de stageweken, de wedstrijden en de tornooien, de
sociaal vormende activiteiten,…
o Het samen sporten in één gemeenschap schept ook kansen om te groeien in
relatiebekwaamheid tegenover zichzelf en de anderen; die groei in
relatiebekwaamheid willen we ook begeleiden.
o Alle betrokkenen van de club vormen één levende gemeenschap; ieder lid is
medeverantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de ontplooiing van de
mogelijkheden van de anderen niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar
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o
o

3.2.

een rustige voetbalsfeer, vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder streven
we naar een optimale communicatie.
Een zo groot mogelijke doorstroming naar A- en B-kernen willen we nastreven.
De jeugd neemt een belangrijke plaats in bij de visie van de club.
Ze bevat de bouwstenen van de club op lange termijn. De jeugdwerking zal dan ook
gevolgd worden en zelfs gepromoot naar de buitenwereld toe, speciale campagnes
en presentatiedagen voor sponsors van de jeugd zit in ons totaalproject. Er zal dan
ook regelmatig contact zijn tussen de raad van beheer, de sportieve cel en de
jeugdwerking.

Sociaal-maatschappelijk

Onderhouden van de relaties met clubs uit de regio via samenwerkingsverbanden, technische
support en doorgeven van voetbalkennis, aanvulling van spelers- en trainersbestanden en
organisatie van voetbalstages en specialisatietrainingen.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolwerk primeert op voetbalwerk.
Alle geledingen van de club zullen respect betonen voor het voorziene sociaal-maatschappelijk
plan.
Stimuleren van de samenwerking met de gemeente en de KBVB door overleg en deelname aan
de door hen georganiseerde activiteiten.
Respecteren van burgerzin door respect voor het andere geslacht, andere culturen en rekening
houdend met de kansarmen en gehandicapten. Voeren van een beleid van anti-racisme, antidrugs, anti-doping en strijden tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen (zie
visieteksten en infoavonden). Gevallen van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt
worden.
Fairplay zal hoog in het vaandel van de club gedragen worden.
De club zal daadwerkelijke steun verlenen aan de supportersfederaties en hun sociaalmaatschappelijke acties ondersteunen.
Daadwerkelijke begeleiding van de spelers in hun loopbaan.
Minder getalenteerde spelers zullen begeleid worden naar onze samenwerkende clubs.
Helpen aan de uitbouw en verbetering van de infrastructuur.
Mental coaching zal aan het algemeen lessenpakket toegevoegd worden.
Het is voor jonge spelers van het grootste belang een degelijke sportieve inhoud mee te krijgen,
naast een humane waardenopvoeding.
Al het verdere moet geïnterpreteerd worden vanuit onze algemene doelstellingen.
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4. Onze engagementen naar spelers en ouders
Jeugdspelers opleiden tot voetballers voor het eigen eerste elftal, door het aanbieden van een
optimale begeleiding waarin doorstroming centraal staat en waarbij bijzondere aandacht wordt
besteed aan de totale ontwikkeling en opvoeding van de jeugdspelers.
WE SPELEN NIET IN FUNCTIE VAN DE EERSTE PLOEG, WE LEIDEN OP IN FUNCTIE VAN DE EERSTE
PLOEG.
Jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg brengen ->
•
•
•

Niet makkelijk op niveau amateur 2
Vanaf U17
U7 tot U16 = opleiden op juiste niveau

De doelstelling van onze jeugdopleiding is om eigen jeugdspelers naar beloften of eerste ploeg te
brengen.
Op niveau van 2de amateurs is dit niet gemakkelijk. Daarom dat wij dit stap voor stap doen.
Schakelmoment in de opleiding is de U17. Vanaf de U17 wordt gekeken of spelers de nodige
kwaliteiten hebben om binnen de 2 à 3 jaar de stap te kunnen zetten naar het beloften elftal of
eventueel naar de A-kern. Van U7 t.e.m. U16 ligt de nadruk op opleiden op het juiste niveau.
De totale jeugdwerking van KFC Houtvenne schaart zich volledig
achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in
de jeugdsport.
Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur
te laten spelen.
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5. Organigram jeugdopleiding
Voor het volledige organigram verwijzen we jullie graag door naar onze website
www.kfchoutvenne.be
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6. Verantwoordelijke en mailadressen
6.1.

Jeugdbestuur

Jeugdvoorzitter

Gunther Vleugels

Technisch Verantwoordelijke
Jeugd Opleiding
Mental Coach
Jeugdcoördinator onderbouw
Hoofd scouting
Jeugdcoördinator middenbouw
Jeugdcoördinator bovenbouw
Secretaris
Tornooiverantwoordelijke
Materiaalmeester
Events
Fotografie
Vertrouwenspersoon

Goyvaerts Raf

6.2.

Davy Verhoeven
Geert van Egdom
Timothy Heylen
Nick Driesen
Alois Dillen
Hans Verrycken
Steven Vanoverloop
David Meeus
Caro Aerts

Aarschotsebaan 28 – 2235
Houtvenne
0478 83 30 34
gunther.vleugels@telenet.be
rafke010@hotmail.be
0479 21 69 73
davy2407@gmail.com
0496 83 87 22
geertenliesbeth@telenet.be
Timothy.Heylen@hotmail.com
driesen.nick@gmail.com
dillenalois58@skynet.be
Hans.verrycken@telenet.be
steven.vanoverloop@telenet.be
ombudsdienst@kfchoutvenne.be

Jeugdterreinen

Jeugdcomplex
Harmoniestraat 13 , 2230 Ramsel
•
•

016 69 86 86 (Kantine)
0478 83 30 34 (Vleugels Gunther)

Sportpark Joris Verhaegen
Industriepark 3, 2235 Hulshout

Sporthal “De Lichten”
Kloosterveldstraat 7, 2221 Heist-op-den-Berg
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6.3.

Teamcoaches en begeleiders

Ploeg
GU6

Teamcoach
Senne van Bauwel
Brent S’Jongers
Jana Voet
Marthe van Egdom

Teambegeleider

GU7

Fré van Aerschot
Zico Maes
Aeren Geudens
Thibau Vervoort
Kristof de Wever
Milan Aerts
Dimitri Vercammen
Tim de Roover
Geert van Egdom
Brent Wauters
Timothy Heylen
Thierry Marteaux
Simon Verstrepen
Sven Engels
Wim Bruyndonckx
Bart van Hoof
Stefaan van de Putte
Andy de Roover
Davy Verhoeven
Kris Mergearts
Pieter van Hamel
Geert van Egdom
Sven Engels
Timothy Heylen

Steve Schroeven

PU8 + GU8

PU9
PU10
GU10
PU11
GU11 A
GU11 B
PU12
GU12
IP-13
PU13
GU13
PU15
GU15 A
GU15 B
PU17
GU17
U21/Beloften
Postformatie
Keepers

Raf Goyvaerts
Valere Billen
Fré van Aerschot (U8-U17)
Jordi Mottaert (U12 – U17)
Ben Aerts (U21/Bel/A-kern)

Domien De Hert
Tim Goossens
Tom Warpy
Nick Driesen
Tom Nys
Tom Ceulemans
Davy Heremans
Gert van Wijmeersch
Dieter van den Heuvel
Steven Olbrechts
Sven Driesmans
Paul Bruelmans
Paul Bruelmans
Kurt Devalckeneer
Stefaan Tops
Rik Eggers
Barend De Hont
Gustaal Pollet
Barend De Hont
Barend De Hont
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7. Extra sportieve begeleiding
7.1.

Studiebegeleiding

Onder begeleiding van een ervaren studiecoach werk je individueel in een rustige omgeving aan je
schoolwerk (privéles).
De studiecoach helpt je met het plannen en organiseren van jouw schooltaken, ondersteunt je bij
vakinhoudelijke vragen en zorgt er samen met jou voor dat er structuur komt in je huiswerk.
Voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
Initiatief hierin ligt bij de spelers en/of ouders in samenspraak met onze studiebegeleidster.
Studiebegeleidster KFC Houtvenne:
Liesbeth Wittevrongel
geertenliesbeth@telenet.be
Tel: 0473 933536
Externe begeleiding via de gemeente.
Het OCMW van Hulshout, Westerlo en Herselt biedt huiswerkbegeleiding aan huis.
Contactpersoon:
Joke Theys
Lokaal Dienstencentrum TerHarte
Verlorenkost 22
2260 Westerlo
Tel: 0499 21 86 35
info@vzwlokaalwelzijn.be
www.vzwlokaalwelzijn.be/opvoedingsondersteuning

7.2.

Medische staf

Sportdokters

Dr. Van der Mieren Kris 0475 69 47 36
Dr. Van Ermen Bert

016 53 75 51

Nobelstraat 5, 3128 Baal
Kiné / verzorging

Lien Tahon en Jonas Goovaerts 016 56 07 73
Oude Mechelsebaan 84 A - 3200 Aarschot

Reva-Trainer

Senne Van Bauwel

7.3.

sekke2@hotmail.com

Mental Coach

Naast de sportieve opleiding (technisch, fysiek en algemeen sportief)ook veel aandacht besteed aan
het mentale.
Raf Goyvaerts zal ter beschikking staan om de jongeren te ondersteunen of te begeleiden. Hij zal
vooral aandacht hebben voor volgende thema's :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.4.

Faalangst, stress, druk, emotie, motivatie, blessures, privé problemen enz…
De persoonlijke doelstellingen bepalen en bereiken
Ploeggeest
Plagen, pesten, mobbing, drugs, agressie
Spelplezier
Winnaarsmentaliteit
Lifestyle
Zelfstandigheid
Respect en discipline

Sport voedingsconsulent

Recreatief, wedstrijd – of topsporter, voeding speelt een cruciale rol in het behalen van je sportieve
doelstellingen. Samen bepalen we wat, wanneer en hoeveel er gegeten of gedronken moet worden
om je lichaam te geven wat het nodig heeft.
Sven de Weerdt heeft voeding - sportvoeding en orthomoleculaire voedingsleer gestudeerd vanuit
zijn overtuiging dat de juiste voeding een wereld van verschil kan maken wanneer het gaat over
gezondheid en prestaties.
Zijn expertise is ook andere gezondheidsprofessionals niet ontgaan en zo is er ondertussen een
nauwe samenwerking ontstaan met Dokter Jan Hendrickx en mental coach Rudy Heylen.
Info:
Sven De Weerdt
Prof. Lodewijckxstraat 13
2221 Booischot BE

+32(0)473 53 92 91

Openingsuren winkel:
Ma, Di, Wo, Za, Zo: gesloten
Do, Vr: 17u - 20u

6.8 Overzicht beschikbaarheid extra begeleiding op de club
Maandag
Kiné
Revatrainer
studiegebeleiding
Mental Coach
Voedingscoach

Op afspraak

Dinsdag
18u00–
19u30

Op afspraak

Woensdag

13u00-16u00
Op afspraak
Op afspraak

Donderdag
18u0019u30

Op afspraak
Shop

Vrijdag

Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
shop
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8. Schema’s
8.1.

Trainingschema’s

Kunstgras

Maandag
17u30: U8c
17u30: U10
17u30: U12
19u00: U17

Hulshout

Dinsdag
18u00: U13

Woensdag
17u45: U9
17u45: U8
17u45: U11
19u00: U21/b

Donderdag
17u30: U10
17u30: U12
19u00: U15

18u00: U15

14u00: U17P
19u00: U13
13u00: U6/U7

18u30: U17

Zaal

8.2.

Vrijdag
17u45: U9
17u45: U8
17u45: U7
17u45: U11

Extra technische training

Woensdag:
•

14u00: beurtelings om de 14 dagen

•

U11 tem U13 en U15/U17

8.3.

Spitsentraining

14u00 tot 15u45: U11 tem U13 en U17/U15 beurtelings om de 14 dagen

8.4.

Algemene bewegingsvaardigheid, coördinatie en stabilisatie

Dit gegeven wordt in de trainingen ingewerkt + circuittraining op woensdag
Opmerking: De gemeentelijke sporthal te Hulshout wordt door de onderbouw gebruikt vanaf
november tot en met maart (volgens aanduiding coördinator/TVJO).

8.5.

Keepertraining

Trainers: Fré van Aerschot en Jordy Mottart
Woensdag:
15.45 u. – 16.45 u.: U12 – U17
17 u. – 17.45 u.: U10 – U11
17.45 u. – 18.15 u.: U8 – U9
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9. Infobord kantine en website
•

Visieteksten

•

Weekschema / Aandachtspunten

•

Match- en tornooischema

•

Alle andere belangrijke informatie

•

Raadpleeg regelmatig onze site van KFC Houtvenne – jeugd

10. Oudercomité
10.1. Samenstelling
Afgevaardigden jeugdbestuur
•

Raf Goyvaerts (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding)

•

Gunther (jeugdvoorzitter)

•

Alois Dillen

•

Tom Nijs (voorzitter Oudercomité)

Oudercomité leden
Je kan de actuele lijst terugvinden op
https://www.kfchoutvenne.be/oudercomite

10.2. Vergaderingen
•

Elke laatste donderdag van de maand te 18.30u (oudercomité )

10.3. Ideeën
Ideeën voor deze vergaderingen kunnen ofwel afgegeven worden aan uw afgevaardigde ofwel
binnengebracht worden bij TVJO.

10.4. Doel
Problemen, wensen en verzuchtingen van de ouders/spelers worden positief en opbouwend
besproken op de maandelijkse vergaderingen. Mededelingen van het bestuur worden op een snelle
manier doorgespeeld aan de ouders. Bedoeling is eveneens de ouders en bestuur dichter bij mekaar
te brengen en zo de communicatie te verbeteren, alsook om ideeën aan te reiken om onze
jeugdwerking te verbeteren en het clubgevoel te stimuleren.
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11. Jeugdparticipatieraad
11.1. Samenstelling
De kapitein van beloften, U21, U17, U15, U13 en U12.

11.2. Doel
•
•
•

•
•
•
•
•

Via de kapitein orde, tucht, discipline en respect voor materiaal en accommodatie
accentueren en misbruiken signaleren.
Zij hebben een voorbeeldfunctie, zowel op als buiten onze club.
Via de kapitein problemen, wensen en verzuchtingen van de spelers kenbaar maken aan de
technische directeur en de algemene jeugdverantwoordelijke op de trimestriële
vergaderingen of op een door omstandigheden vroeger bijeengeroepen vergadering.
Technisch directeur en algemeen jeugdverantwoordelijke op de hoogte brengen van zaken
die leven in de groep betreffende de werking van de club.
Ontwikkelen en deelname aan clubactiviteiten.
Organisatie en uitvoeren jeugdwerkingsactiviteiten
Organisatie van minstens één sociaal-maatschappelijke activiteit per seizoen.
Inschakelen spelers als (hulp)trainer bij stages, eventueel als scheidsrechter bij de jongste
categorieën en ploegbegeleider bij ingerichte tornooien.

11.3. Vergaderingen
Trimestrieel (eerste donderdag van de maanden oktober, januari en april) of occasioneel.

11.4. Uitvoering
Jeugdvoorzitter en algemeen jeugdverantwoordelijke roepen kapiteins voor of na de training bij zich.

12. Samenwerkingsplan, selecties en speelgelegenheid
Er wordt officieel samengewerkt met Lyra Lierse, ASV Geel, VC Herentals, FCM Hallaar, Lyra Lierse, SK
Jong-Rita Berlaar.
Al onze trainingen en wedstrijden vinden plaats in Houtvenne of op ons bijkomend terrein in
Hulshout of de sporthal “de Lichten” in Booischot).
Tot eind juli kan er afgeweken worden van ons trainingsschema. Afzonderlijk
seizoenvoorbereidingsschema per categorie voor de maand juli wordt verspreid. Eventuele
noodzakelijke wijzigingen worden via onze aandachtspunten op de site vermeld.

12.1. Selecties
•

Beloften: beloften

•

U21:U21 Prov

•

U17: U17 Prov / U15 Gew
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•

U15: U15 Prov / U15 Gew

•

U13: U13 IP / U13 Prov / U13 Gew

•

U12: U12 Prov / U12 Gew

•

U11: U11 Prov / U11 Gew

•

U10: U10 IP / U10 Prov / U10 Gew

•

U9: U9 Prov

•

U8: U8 Prov / U8 Gew

•

U7: U7 Gew

•

U6: U6 Gew

•
Vanaf 16 jaar mogen onze meisjes in de provinciale eerste dameselftallen voetballen. Op te
merken valt dat meisjes steeds bij een categorie lager mogen voetballen dan hun leeftijd. Hiervoor
hebben we een samenwerking met KVC Westerlo zodat onze meisjes kunnen doorvloeien naar hun
fanionteams.
•
De hoofdtrainers (A-team) van elke categorie maken de selecties in samenwerking met de
assistent-trainers en de trainers van de gewestelijke ploegen.
•

De keepers spelen volgens selectie maar zullen zoveel mogelijk speelgelegenheid krijgen.

12.2. Minimale speelgelegenheid per wedstrijd
•
•
•
•
•

Bij U6 tot U13 speelt iedereen evenveel: OB + MB
Bij U15 tot U17 speelt iedereen minimaal 50%.
Bij U21 speelt iedereen minimaal 30%.
Beloften : geen vastgelegde normen (iedereen moet wel regelmatig aan spelen toekomen)
Enkel bij tornooien of op advies van de medische cel kan van deze regel afgeweken worden.

12.3. Scouting
KFC Houtvenne werkt intens samen met andere clubs betreffende scouting, oa. KVC Westerlo en
Lyra-Lierse.
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13. Intern reglement en gedragscode
Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast het veld
onontbeerlijk. KFC Houtvenne heeft een goede naam en faam en draagt opvoeding hoog in het
vaandel.
Daarom verwachten wij van onze spelers, behalve goed voetbal, een sportief en correct gedrag
binnen en buiten de club, zoals we dit ook wensen van ouders, supporters, trainers en
afgevaardigden. Deze laatsten dienen immers een voorbeeld te zijn voor onze kinderen.

13.1. Stiptheid
Bij de laatste weektraining wordt mondeling meegedeeld (schriftelijk voor de kleinsten) waar en
wanneer je het volgende weekend wordt verwacht voor de te spelen wedstrijd.
•
•
•
•
•

Bij de trainingen moet je op tijd kunnen beginnen met trainen.10 minuten voor aanvang
training.
Bij thuiswedstrijden moet je uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig.
Bij uitwedstrijden wordt het tijdstip van vertrek mondeling of via mail gemeld.
Indien de speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor
de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig de trainer.
Schoolactiviteiten gelden als een gewettigde afwezigheid en kunnen de speelgelegenheid
niet uitsluiten.

13.2. Hygiëne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers
wordt hierbij aanbevolen. (vanaf U9)
Bij kwetsuren steeds onze kinesist of clubarts raadplegen.
De kleedkamers moet je altijd netjes achterlaten.
Persoonlijke kledij duidelijk merken om misverstanden te vermijden. Alle verloren
voorwerpen worden opgehangen in de gang aan de wc van de kleedkamers.
Wedstrijdkledij moet steeds op de voorgeschreven wijze gedragen worden.
De voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.
Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,…) gedragen tijdens training of
wedstrijd.
Zorg steeds voor voldoende droge kledij en toiletgerief (handdoek, zeep, shampoo, enz.)
Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, enz.)
Besteed aandacht aan het milieu. Draag bij tot de reinheid van de sportinfrastructuur en haar
omgeving.
De ouders kunnen in geen geval voor- en na trainingen of wedstrijden zich in de nabije
omgeving van de kleedkamers begeven en dit om onze mensen rustig te kunnen laten
werken! Enkel de ouders van de allerkleinsten U6 zijn hier een uitzondering op de regel.
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13.3. Materiaalbeheer
Elke speler is verantwoordelijk voor het materiaal waarmee hij werkt. Elke speler zal zelf ook
nauwlettend toekijken op zijn eigen sportzak, waarin hij zijn eigen materiaal opbergt. Zorg ervoor dat
je elke wedstrijd je identiteitskaart bij je hebt. Eénmaal 12 jaar ontvang je sowieso een
identiteitskaart, maar al wie jonger is, kan reeds een kids-ID kaart aanvragen bij de dienst bevolking
van de gemeente waar je woont. De kostprijs van de kids-ID kaart is 3 EUR en is voor max. 5 jaar
geldig (of tot de dag dat het kind 12 jaar wordt).
Spelers zonder identiteitskaart kunnen NIET deelnemen aan de wedstrijd.
Beenbeschermers dienen zowel op training als tijdens de wedstrijd gedragen te worden.
Zorg dat er geen kostbare voorwerpen (portefeuille, gsm, …) achtergelaten worden op onbewaakte
plaatsen (kleedkamers, …). Vermijd de mogelijkheid tot diefstal. Anderzijds zullen diefstal en andere
gerechtelijke vergrijpen leiden tot wegzending uit de club.

13.4. Verzorging en voeding
•

•
•

•
•

Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op lichamelijke conditie
en sportprestaties. Zie reglementering ter zake in bijlage 7. Een goede en voldoende
nachtrust is onontbeerlijk!
Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties.
Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd te gebruiken, dus
geen vette voeding zoals frites, chips en andere snacks. Let op tijdens de tornooien: vlak voor
of tijdens een wedstrijd geen koolzuurhoudende dranken gebruiken.
Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, verse groenten en fruit
is aan te bevelen. Voor verdere inlichtingen: diëtist raadplegen.
Drugs en doping zijn natuurlijk uit den boze. Zie reglementering ter zake in bijlage 7.

13.5. Straffen en belonen
Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de clubleiding een disciplinaire straf worden
opgelegd na raadpleging van trainer en /of afgevaardigde.
De uitgesproken straffen reiken van bijkomende taken zoals opdracht scheidsrechter jongste
categorieën, opkuisen zwerfvuil, uitsluiting van training tot uitsluiting van wedstrijd(en) of zelfs
wegzending uit de club. De beslissing tot straffen en de strafmaat worden bepaald in overleg tussen
TVJO en coördinatoren.
Goed gedrag en fairplay kan ook leiden tot beloning. De beslissing tot belonen en de beloning zelf
worden bepaald in overleg tussen TVJO, coördinatoren, eventueel sociaal-maatschappelijk
assistente.(zie uitgehangen regels fairplay KBVB)

13.6. Gedrag
Het gedrag van onze spelers dient voorbeeldig te zijn zowel in de club als buiten de club. Hij
respecteert de wedstrijdleiding, zijn begeleiding en de tegenstander met zijn begeleiding. Hij heeft
respect voor iedereen.
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Mondelinge en/of fysieke uitlatingen en/of mails onder de vorm van scheldpartijen,(meerdere)
kritische uitlatingen en/of onrespectvol gedrag van een ouder(s)/speler naar de technische staf
(trainer, afgevaardigde, JC, TVJO) toe, worden niet getolereerd en kunnen leiden tot uitsluiting van
onze club.

13.7. Discriminatie
We zetten onze inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.

13.8. Studie en voetbal
De combinatie studie – voetbal is perfect mogelijk mits een oordeelkundige studieplanning. Ze is
bovendien aanbevelenswaardig voor een gezonde en evenwichtige opvoeding. Remember: ‘Een
gezonde geest in een gezond lichaam.’
KFC Houtvenne stelt dat de studie altijd voorrang heeft op voetbal.
Mocht het voorkomen dat een speler verstek moet laten gaan op een training als gevolg van
schoolverplichtingen, dan dient hij dit wel te melden aan de trainer.

13.9. De rechten van het kind
KFC Houtvenne onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport’.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kinderen hebben het recht:
Sport te beoefenen
Zich te vermaken en te spelen
In een gezonde omgeving te leven
Waardig behandeld te worden
Getraind en begeleid te worden door competente mensen
Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
In veilige omstandigheden aan sport te doen
Te rusten
De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

13.10. Sponsoring
We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het
pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel
te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend,
opvoedend en vernieuwend.
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13.11. Algemene informatie
Alle informatie omtrent weekprogramma, wijziging training, wedstrijdinfo, afspraken, tornooien,
bijdragen enz. kan je verkrijgen bij je afgevaardigde of ploegtrainer. De meeste documentatie vind je
ook op ons infobord en op onze website.

13.12. Kledij op training
Het is verplicht in onze clubkleuren te trainen.
Vanaf 1 november tot 31 maart is het verplicht in trainingspak (lange broek) te trainen.

13.13. Lidgeld
Het lidgeld voor 2020-21 bedraagt:
U6 tot U7: 150 euro
Van U8 tot U21: 350 euro
Korting vanaf tweede kind: 50 euro per kind
De lidgelden vertegenwoordigen 2 trainingen + een wedstrijd.
Indien de trainer van jouw team een 3de extra training wil toevoegen dan kan dat op vrijwillige basis.
De lidgelden moeten worden overgeschreven met vermelding van de naam en de ploeg op rekening:
IBAN: BE71 1448 6355 1169
Deelname aan wedstrijden en trainingen is pas mogelijk na betaling van het lidgeld.
De regel voor het lidgeld is dat het bedrag niet wordt terugbetaald als de speler zelf de club verlaat.
Bij uitwijzing van de speler door gedrag of andere onregelmatigheden zal eveneens het lidgeld niet
worden terugbetaald. Bij andere zaken bv. verhuis of ziekte kan er 50% worden terug gestort.
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Wat krijg je voor dat lidgeld?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Club kledij pakket
twee consumpties bij elke thuismatch
de aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond
gratis toegang tot alle wedstrijden van de eerste ploegen
trainingen en thuiswedstrijden op een recent nieuw kunstgrasveld. Hierdoor worden
afgelastingen tot een minimum beperkt
gebruik van de sporthal en kleedkamers indien noodzakelijk
kwaliteitsvolle trainingen in een kwalitatieve, kindvriendelijke en professionele club (2**
Provinciaal label op de audit van FootPass) door gemotiveerde en gediplomeerde trainers
deelname aan competitiewedstrijden op het sportieve niveau (provinciaal of regionaal) dat
optimaal aansluit bij de mogelijkheden van elke speler voor een zo groot mogelijk
spelplezier.
kwaliteitsvolle opleiding met doorgroeimogelijkheden (actief rotatiesysteem)
mogelijkheid tot deelname aan jeugdtornooien
familiedag
een bezoek van de Sint
Terugbetaling ziekenfonds

Diverse ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug.
Gelieve het document van uw ziekenfonds zo volledig mogelijk in te vullen. Laat het daarna tekenen
door iemand van het bestuur.

14. Wat doen bij een ongeval of kwetsuur?
•
•

•

Een ongevalaangifte vragen aan je afgevaardigde (bij wedstrijd) of de kantinehouder (op
training), of aan de verzorger of afdrukken van onze jeugdwebsite.
Bij doktersbezoek ongevalaangifte laten invullen. Eventueel kan dit gebeuren bij onze
clubdokters, die op woensdag vanaf 1630u en op donderdag vanaf 19u aanwezig zijn op
afspraak. Speciale behandelingen dienen door de dokter vermeld te worden.
De door de dokter ingevulde ongevalaangifte + KLEVER ZIEKENFONDS onmiddellijk bezorgen aan
Jeugdvoorzitter Gunther Vleugels of Sofie Van Kerckhoven.

Dus NOOIT aan uw trainer of afgevaardigde bezorgen!
Dit formulier moet binnen de 14 werkdagen na het ongeval op de bond toekomen.
•
•

De ongevalaangifte wordt door de jeugdsecretaris ondertekend, verzonden naar de K.B.V.B. en
verder nauwgezet gevolgd.
Na enkele dagen ontvangen wij een ontvangstmelding van de K.B.V.B. (voorzien van
dossiernummer). De jeugdsecretaris zal u dit (gekleurd) formulier toezenden. Kijk na of de KBVB
speciale behandelingen toestaat.
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•

•

•
•
•

NA VOLLEDIGE GENEZING dient dit gekleurd formulier ingevuld te worden door de behandelende
arts. Op dit ogenblik is de speler opnieuw speelgerechtigd. Het (gekleurd) formulier dient dan
onmiddellijk bezorgd te worden aan de jeugdsecretaris zoals vermeld onder punt 3.
Alle rekeningen in verband met dit ongeval dienen aangeboden te worden aan uw ziekenfonds. U
vermeldt dat het om een sportongeval gaat en er wordt u een afrekeningblad overhandigd. Dit
afrekeningblad vergezeld van de betaalde originele facturen (GEEN FOTOCOPIES) maakt u zo snel
mogelijk over aan de jeugdsecretaris.
Na doorzending van deze documenten aan de K.B.V.B. ontvangen wij na enige tijd de afrekening
(min de administratiekosten).
Het terug te betalen bedrag wordt gestort op uw bankrekening dat U bij aanvang van het seizoen
op de infofiche vermeld hebt.
Het afrekeningblad van de K.B.V.B. wordt u ter kennisneming toegezonden.

GEBRUIK GEEN OMWEGEN via trainer, afgevaardigde of kinesist van de club. De ervaring leert ons
dat dit VERTRAGING veroorzaakt in het te behandelen dossier en zelfs kan leiden tot het verlies van
documenten.

15. Werking dokters, kiné en verzorgers bij de jeugd
Elke speler is verplicht bij een kwetsuur onze kiné en/of revatrainer te consulteren en voor hij
opnieuw voetbalt of traint dient de speler opnieuw langs onze kiné en/of revatrainer te gaan. De
trainer mag de speler niet opnieuw opstellen zonder toelating van onze kiné en/of revatrainer.
In samenspraak met onze dokters en onze kinesisten hebben wij een plan uitgewerkt om de
medische begeleiding van onze spelers en speelsters te optimaliseren.
Dit plan zal er in voorzien dat ons medisch team meer aanwezig is, dat er meer mogelijkheden zijn
voor behandeling en revalidatie van spelers en speelsters en dat iedereen dus in optimale
omstandigheden zo snel en verantwoord mogelijk terug aan voetballen toekomt.
Hoewel men steeds vrij is in de keuze van de medische verzorging willen wij, na het invoeren van
deze plannen, nog meer het advies geven om voluit gebruik te maken van onze medische
begeleiding. Blessures en de revalidatie hiervan zijn inherent aan het leven van een sporter. Het
omgaan hiermee en het aanleren van de juiste attitudes hieromtrent beschouwen wij daarom ook als
één van onze taken in het opleiden van “toppers”. Revalidatie en behandeling kan/moet je dus
bekijken als een wezenlijk onderdeel van onze opleiding en gebeuren dus best op de club.
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15.1. Acties
Dokters
•
•
•
•

Diagnose
Controle
Voorschriften
Advies

Kine
•
•
•

Doorverwijzing dokter
Verzorging
Behandeling

Revalidatie trainer
•
•
•
•

Opvolging
Taping
Informatie
Advies

15.2. Richtlijnen
Blessure
Bij blessure raadpleegt men eerst onze kiné. Hij/zij gaat over tot een doorverwijzing naar de dokter
of geeft verzorging, advies, …
De dokter stelt een diagnose en schrijft eventuele behandeling voor. Hij vult ook een
ongevallenverslag in. Dit verslag moet binnen de 8 werkdagen overgemaakt worden aan Sofie Van
Kerckhoven (secretaris). Dit kan via zijn briefwisselingsbakje in het trainerslokaal of via de post.
Formulieren hiervoor zijn steeds te verkrijgen in de kantine of bij onze kiné.
Met het voorschrift ga je langs onze kiné die je, in samenspraak met de dokter, verdere richtlijnen zal
geven voor behandeling en/of revalidatie.
Na de behandeling en/of revalidatie beslist de dokter of je terug mag spelen en vult hiervoor de
nodige documenten in.

Financieel
Als er behandeling nodig was ga je met het getuigschrift dat je na de behandeling krijgt van de kiné
langs het ziekenfonds en je betaalt dan de kiné.
Het remgeld krijg je terug van de verzekering door het invullen van het ongevallenverslag.
Op deze manier zijn dus ook behandelingen, na tussenkomst van ziekenfonds en verzekering, net als
alle andere acties van dokter en/of kiné gratis.
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16. Algemene gedragscode ouders
Ouders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van de sportbeoefening van hun zoon/dochter.
Voor de ouders hebben we volgende afspraken.

16.1. Algemene filosofie
De wedstrijd is voor de spelers, de training is voor de trainer.

16.2. Onderbouw (U6 – U9)
De impact bij 2:2, 3:3, 5:5 is gezien de kleinere velden groter. We vragen u vriendelijk volgende
afspraken te respecteren:
•
•
•
•
•
•

Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter.
Stimuleren is de boodschap.
Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestaties kritisch te analyseren.
Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen. Ouders van keepers vragen we om niet
achter het doel plaats te nemen.
We vragen voldoende ‘speelruimte’ voor onze spelers. Gelieve achter de omheining plaats te
nemen en de neutrale zones niet te betreden.

16.3. Middenbouw (U10 – U13)
Bij de middenbouw wordt er al meer zelfstandigheid van de spelers verwacht.
•
•
•
•
•
•
•

Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de Scheidsrechter/grensrechters.
Stimuleren is de boodschap.
Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestaties kritisch te analyseren.
Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen. Ouders van keepers vragen we om niet
achter het doel plaats te nemen.
Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd.
Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig zal de clubleiding
hier tussenbeide komen.

16.4. Bovenbouw – postformatie (U15 – U21 en beloften)
•
•
•
•
•

Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter en grensrechters.
Stimuleren is de boodschap.
Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestaties kritisch te analyseren.
Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen. Ouders van keepers vragen we om niet
achter het doel plaats te nemen.
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16.5. Wat doe je bij problemen?
KFC Houtvenne zal elke vraag/klacht van spelers/ouders de nodige aandacht geven indien blijkt dat
de vraag/klacht of elementen ervan gegrond.
Vragen en/of klachten worden steeds per mail gemeld aan de jeugdvoorzitter en de TVJO.
Zij zullen dan onderling bepalen of een vraag/klacht gegrond is of niet.
Bij een niet gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en
wordt het item als een afgesloten zaak beschouwd.
Bij een gegronde vraag/klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en worden
alle belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdvoorzitter of TVJO afhankelijk van
de soort vraag/klacht.
Tijdens dit gesprek wordt er respectvol geluisterd naar alle betrokken partijen. De jeugdvoorzitter of
de TVJO modereert dit gesprek.
De bedoeling is dat er op het einde van dit gesprek een perspectief is richting alle betrokkenen om
verder te gaan in een positieve, constructieve sfeer en gedachte.
De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden /
trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken
momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan. Iemand van de jeugdleiding
zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan
hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.
Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot
boetes, die je zelf dient te betalen en hierdoor kan je ook zoon/dochter in de problemen brengen
inzake speelgelegenheid.
Voor andere problemen kan je ook steeds een afspraak maken met onze ombudsdienst.
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17. Slotwoord
Beste ouders,

Persoonlijke contacten tussen ouders, trainers, jeugdbestuur en spelers scheppen een sfeer van
vertrouwen die de opleiding ten goede komt en waarin conflicten grotendeels vermeden worden.
Onderwerpen die in deze brochure niet behandeld zijn, kunnen altijd besproken worden met de
desbetreffende verantwoordelijken.
Namens KFC Houtvenne wensen we uw zoon/dochter of zonen(dochters) een prettig en leerrijk
voetbalseizoen toe. De jeugdopleiding
Opmerking: Deze infobrochure kan tijdens het seizoen aangepast worden, dit document bevindt zich
op onze jeugdsite bij nuttige informatie.

Het Jeugdbestuur
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18. Bijlagen
18.1. Bijlage 1: het gezin als vangnet
De ouders zou men als de eerste trainers en begeleiders van de jonge, talentrijke voetballer kunnen
beschouwen.
Voor KFC Houtvenne is het dan ook zeer belangrijk dat een gezin in de eerste plaats een gunstig
klimaat schept voor de sportieve talentontplooiing van het kind.
De eisen die gesteld worden, moeten in overeenstemming zijn met de, op dat moment, aanwezige
mogelijkheden. Het opgaan in de opdracht, het aankunnen van de taakspanning en de voldoening bij
het volbrengen ervan, de succeservaring, zijn belangrijke voorwaarden voor een gunstige
talentontwikkeling.
Een goed aan elkaar hangend, sportief georiënteerd gezin blijkt van fundamenteel belang te zijn voor
de talentontwikkeling.
Het kind is geen volwassene in zakformaat. Trainingstechnieken en strategieën uit de volwassen
wereld zullen dan ook niet worden toegepast bij de jongsten. Naarmate de jonge voetballer heel wat
bewegingservaring opdoet, wordt de behoefte naar meer beweging groter, omdat er een natuurlijke
neiging is tot verbetering en perfectie. De tot nog toe geleverde prestatie wordt verder
gecontroleerd en eindeloos herhaald waarbij de lat steeds hoger wordt gelegd.
Vanuit de behoefte aan respect groeit dan ook geleidelijk aan het verlangen om zich te meten met
anderen.
Bij het leren omgaan met winst en verlies is begeleiding van groot belang. Vooral het verwerken van
winst wordt bij heel wat ouders verkeerd aangepakt. Het overdreven aanvuren van “vedetten” op
jonge leeftijd is immers nefast voor de verdere ontplooiing.
Ouders dienen respect en verwondering op te brengen voor de prestaties van hun kind. Men moet
vooral veel geduld opbrengen en het kind zo weinig mogelijk onder druk zetten.

Een kind tijdig met rust laten is ook iets wat volwassenen moeten leren. Het kind verliest nooit tijd,
misschien nog het minst wanneer het speelt. Bewegingskansen creëren voor de getalenteerde
jongeren is dan ook een belangrijke opdracht voor onze gediplomeerde trainers. Bewegingskansen
uitgaande van het respect en de eigenheid van iedere leeftijdscategorie, bewegingskansen die geen
schade kunnen berokkenen noch op psychisch vlak noch op fysiek vlak en die succeservaring en
vreugdebeleving waarborgen. Ten slotte is ‘kindvriendelijkheid’ een begrip dat uiteindelijk ons
‘volwassen’ gedrag ten aanzien van jongeren zou moeten sturen.
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18.2. Bijlage 2: oudercontacten en evaluaties
Ook de ouders moeten van nabij betrokken worden in de jeugdwerking en zij kunnen een héél
belangrijke rol spelen in die karakter – en persoonlijkheidsvorming van hun kind. Wij hebben twee
officiële oudercontacten per jaar(december en april), maar wij zorgen ook permanent voor de nodige
“occasionele” gesprekjes. Zij moeten onze medewerkers worden om van hun zoon/dochter een
“boy/girl” te maken die kan incasseren en zich een harnas vormt om door de jungle van onze
maatschappij te geraken en wie weet een knappe voetballer te worden. Wij feliciteren de ouders
met de sportkeuze van hun zoon/dochter en waarderen hun extra inspanningen (verplaatsingen …
tijd … geld) en overtuigen ze dat het beslist de moeite loont. Het is voor de jongere noodzakelijk een
juiste balans te vinden tussen studie, computer en sportactiviteiten. De ouders moeten hierbij de
tiener ondersteunen.
Zo verwachten wij van de ouders:
•
•

•

•

Een controlerende bijdrage op gebied van schoolwerk, voeding, het halfjaarlijks tandartsbezoek,
voetverzorging, lichaamshygiëne en een verzorgde voetbaltas.
Een ondersteunende bijdrage door steeds en overal en vooral bij tegenvallende momenten
(zwakke match, vervanging, bankzitten, revalidatieperiodes) positief te blijven en hen aan te
moedigen.
Een signalerende bijdrage in verband met tucht – en andere schoolproblemen, groeipijnen, eeten of slaapproblemen, opvallende zenuwachtigheid op de wedstrijddag, faalangst,
opvoedingsproblemen thuis, problemen met trainer en medespelers in de club. De
jeugdcoördinator is alle dagen aanwezig om hen te dienen.
Een voorbeeldfunctie, met sportief en correct gedrag achter de omheining en in de kantine; ze
moeten zich hoeden voor negatieve kritiek (eigen zoon/dochter – medespelers – tegenstrever –
scheidsrechter – trainer – afgevaardigde). Ze zullen hun zoon/dochter en gans de ploeg
aanmoedigen, maar niet ophitsen tegen het gezag en alzo naar de uitsluiting voeren en
commentaar of inmenging op het voetbaltechnisch vlak of selectie is helemaal verboden terrein
(= domein van de trainer!!!)

Zo, zullen deze voorbeeldige ouders, die dezelfde taal spreken als de trainer, zorgen voor de ideale
voedingsbodem en het gunstig klimaat voor talentontwikkeling.
Voorziene oudercontacten met rapportering vinden plaats in december en april/mei.
Ouders, die zich willen aanbieden als vrijwilligers om de club te helpen (afgevaardigde,
scheidsrechter of medewerker) kunnen zich steeds melden bij TVJO.

18.3. Bijlage 3: visieteksten
Alle visieteksten vinden jullie op onze website (www.kfchoutvenne.be) en aan ons infobord in de
kantine.
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18.4. Bijlage 5: mogelijke medische testen voor jeugdspelers per categorie
Opmerking: Indien je een test wil laten uitvoeren door een dokter, vraag dan raad aan onze kiné of
aan onze dokters.
ONDERZOEK

≤11JAAR

11-17 jaar ≥17jaar

opmerkingen

ondervraging

ja

ja

ja

Begin seizoen Jeugdbestuur/kiné

Klinisch onderzoek

ja

ja

ja

Op aanvraag

dokter

biometrie

ja

ja

ja

3x per jaar

Jeugdbestuur/kiné

Statisch dynamisch onderzoek ja

ja

ja

Op aanvraag

dokter

longfunctie

piekflow

piekflow

FVC-curve Op aanvraag

dokter

rustelektrocardiogram

ja

ja

Ja

Op aanvraag

dokter

urineanalyse

ja

ja

ja

Op aanvraag

dokter

Indien nodig

dokter

Op aanvraag

dokter

bloedanalyse
Inspanningstest

ja

door

18.5. Bijlage 6: onze reglementering inzake drugsbeleid
Drugsbeleid jeugdspelers tot en met 19 jaar
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven. Daarom
dienen volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden. Dit zowel op de terreinen van de
club als daarbuiten:
•

•

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler meent
hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen (bv traktatie aan vrienden) dient de
speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer.
Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden.
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•

•
•

Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.
Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan voorgelegd worden kan er een
uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik. Dit moet echter
steeds gemeld worden aan trainer en medische cel.
Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.

Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden!

Drugsbeleid trainers, afgevaardigden en medewerkers
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom
dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te worden:
•
•
•
•
•
•

Het gebruik, delen en dealen van alcohol is ten strengste verboden wanneer men
verantwoordelijk is voor de jeugdspelers.
Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden.
Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.
Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden.
Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden.
Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het
bijzijn van de jeugdspelers.

18.6. Bijlage 7: mental coaching
2x per jaar zal er een workshop rond mentale begeleiding en vaardigheden plaatsvinden door Anja
Van Gompel.
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