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Voorwoord 
 
Met het publiceren van deze informatiebrochure wil het jeugdbestuur alle betrokken 
partijen binnen onze vereniging kennis laten maken met de nieuwe jeugdwerking.   
 
Vorige seizoen is er een initiatief gestart met als doel een structuur op te zetten om de 
jeugdtrainers zowel op organisatorisch als sportief vlak te ondersteunen (de eerste 
opzet van deze structuur werd reeds vorig seizoen gecommuniceerd middels een 
nieuwsbrief).   Met de steun van het hoofdbestuur van KFC Flandria zijn we 
ondertussen gestart aan het seizoen 2019-2020. 
 
Wij zijn ons bewust van de emoties die het voetbal met zich meebrengt (iedere ouder 
is immers begaan met welbevinden van zijn kind) en de vele vragen die er leven maar 
tot op heden binnen onze vereniging door verschillende mensen op verschillende 
manieren werden beantwoord.  We hopen hiermee komaf te maken en dat deze 
informatiebrochure een groot  deel van deze vragen eenduidig beantwoord.  
 
De start is gemaakt maar er ligt nog een lange weg voor ons en we rekenen op jullie 
begrip en steun dewelke nodig is om van onze jeugdwerking iets moois te maken! 
 
 
 
Het Jeugdbestuur 
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Organisatie van de jeugdwerking  
 
Het huidige jeugdbestuur heeft niet de ambitie om volledig zelfstandig te opereren en 
daarmee ‘een club binnen een club’ te worden.  In tegenstelling, het is onze intentie 
om de jeugdwerking volledig te integreren in de organisatie van de club en het 
verenigingsgevoel te stimuleren over alle gelederen van de club (van 
supportersvereniging tot de U5/U6 en van de damesploeg tot de vrijwilligers voor 
kantinedienst).  Een geslaagd voorbeeld hiervan is de fotodag. 
 
In afwachting van de integratie van de jeugdstructuur in het organogram van de club 
hebben we in samenspraak met het hoofdbestuur onderstaande structuur opgezet 
dewelke de bevoegdheid heeft om de ambities en doelstellingen na te streven. Hier 
tegenover staat een jaarlijks budget voor de jeugdwerking.  
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Ambities van het jeugdbestuur  
Missie 
 

Zoals reeds gezegd, het huidige jeugdbestuur heeft niet de ambitie om volledig 
zelfstandig te opereren en daarmee ‘een club binnen een club’ te worden. Wat we wel 
ambiëren is een vereniging met een jeugdopleiding behorende bij een gewestelijke 
voetbalclub waarbinnen de ontwikkeling van de jeugdvoetballer centraal staat. We 
streven naar de moeilijke balans tussen een laagdrempelige club waar iedereen 
welkom is maar toch met de nodige structuur om het voor iedereen aangenaam en 
werkbaar te houden.  Een andere en misschien nog uitdagendere ambitie is het 
verenigingsgevoel binnen de club terug aan te wakkeren.  
 
Concreet: 
  

➢ We zijn met de nieuwe jeugdwerking gestart om onze jeugdtrainers op 

sportief en organisatorisch vlak te ondersteunen teneinde het voortbestaan 

van  jeugdvoetbal  binnen KFC Flandria te blijven garanderen.  Dit blijft een 

prioriteit. 

➢ Daarnaast willen we de speler in de beste omstandigheden (binnen de 

mogelijkheden van de club) alle kansen geven om zich te ontplooien als 

voetballer. Wij zijn van mening dat iedere jeugdspeler moet kunnen voetballen 

en zich verder moet kunnen ontwikkelen op zijn eigen niveau. 

➢ Iedereen, van debutantje tot kernspeler, moet kunnen komen voetballen om 

plezier te maken. Het hebben van plezier in het voetbal is het 

allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren. “Plezier om 

te spelen maar met de wil om te leren!” 

➢ Onze jeugdopleiding staat open voor alle spelers ongeacht hun geslacht, 

afkomst, talent of eender welke andere onderscheidende factor (voor zover 

mogelijk bij het beoefenen van een teamsport). Onze primaire doelgroep zijn 

alle kinderen binnen de gemeente Ravels. Er wordt tevens getracht om de 

toetredingsbarrière voor meisjes zo klein mogelijk te maken.  

➢ De sportieve ontwikkeling van de spelers willen we binnen onze  

jeugdopleiding op een pedagogisch verantwoorde wijze bevorderen. Niet 

enkel de voetbaltechnische aspecten zijn belangrijk maar ook de opvoeding 

van de spelers met betrekking tot voetbal gerelateerde  zaken. Belangrijke 

waarden die we de spelers wensen bij te brengen zijn: sportieve strijdlust, 

groepsgeest, naleven van groepsafspraken, respect opbrengen voor zichzelf, 

anderen en materiaal.  (Zie Principes, Normen en Waarden, Gedragscode en 

Intern Reglement)  
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➢ We streven  daarnaast naar een betere doorstroming van onze jeugdspelers 

naar het eerste elftal (echter niet boven alles).  Meer hierover in 

“Jeugdopleidingsplan” 

➢ De ambitie die ons misschien wel het meest onderscheid van andere 

soortgelijke clubs is het creëren van een positieve dynamiek binnen de 

jeugdwerking waar mensen deel van willen uitmaken en daarmee het 

verenigingsgevoel terug aanwakkeren. 

➢ Door een betere vorming van jeugdspelers, het behoud van het plezier in het 

voetbal en het creëren van perspectief willen we het verloop van spelers naar 

andere clubs trachten terug te dringen. 
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Het doel heiligt niet altijd de middelen en daarom willen we ons houden aan enkele 

principes. 

 

Principes 

➢ Vanaf het jaar waarin de speler 5 wordt (U6), kan deze aangesloten worden bij 

KFC Flandria en deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de KBVB. Dit 

wordt verder verduidelijkt in het hoofdstuk  “Hoe kan ik lid worden”. Vanaf het jaar 

waarin de speler 4 wordt, is het ook mogelijk lid te worden. Afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen trainen de deze jongens en meisjes apart en spelen enkel 

wedstrijden onder elkaar tijden de thuiswedstrijden van de U6. 

➢ Iedereen speelt in de leeftijdscategorie waarin hij/zij is toegewezen (Regels KBVB. 

Het jaar waarin je 5 jaar wordt, speel je bij U6 (“under six” of “onder zes”), het jaar 

waarin je 6 jaar wordt, speel je bij U7, enz.  Spelers kunnen in uitzonderlijke 

gevallen uitkomen in een lagere leeftijdscategorie. Meisjes kunnen evt. ook een 

leeftijdscategorie lager spelen volgens de toegelaten modaliteiten. 

➢ Waar vanaf de bovenbouw (U15) meer gekeken gaat worden naar potentieel, 

tactiek, inzet (en resultaat) en dit invloed kan hebben op de individuele speeltijd 

van de spelers, krijgt iedere speler tot de bovenbouw in principe dezelfde speeltijd.  

➢ Tot de bovenbouw (U15) worden er geen selectieploegen gevormd. In het geval 

dat er 2 ploegen in dezelfde leeftijdscategorie moeten worden gevormd, streven 

we naar 2 evenwaardige ploegen. De samenstelling van deze ploegen gebeurt in 

eerste plaats door de respectievelijke trainers in samenspraak met de 

jeugdcoördinator.  

Bij de onder-, en middenbouw staat de (algemene) ontwikkeling van de spelers 

voorop, resultaat is van ondergeschikt belang  

➢ Bij een tekort aan spelers binnen een team wordt er in de eerste plaats gekeken 

om van onderaf door te schuiven. In het geval van het doorschuiven van een speler 

voor lange(re) termijn zal dit altijd gebeuren in samenspraak met de ouders.  

➢ Jeugdspelers (of ouders van jeugdspelers) die kiezen voor een andere club zijn 

binnen de geldende afspraken vrij om te gaan en worden met open armen 

ontvangen als ze er later voor kiezen om terug bij KFC Flandria te willen voetballen.  

 

➢  Ploegen  worden naar eer en geweten door de trainer ingeschreven op het niveau 

waarvan de trainer (in overleg met JC) denkt dat de ploeg het best tot zijn recht 
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komt. Het niveau kan aangepast worden voor de periode na de winterstop indien 

nodig. 
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Normen en Waarden 
 

Voetbal is er voor iedereen.  Hoe verschillend ook, KFC Flandria wil dit uitstralen: 
iedereen is welkom, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, geslacht of 
seksuele voorkeur. 

Respect. Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het voetbalplezier 
verknald wordt door kritiek en schelden op een scheidsrechter, onnodig grof spel 
waardoor een wedstrijd ontspoort, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die 
uit nijd een reclamebord of deur stuk trappen. 

Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van spelers en 
toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden 
die willen fluiten of andere klussen willen verrichten bij de vereniging. 

KFC Flandria streeft ernaar om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn 
die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de 
toekomst te waarborgen verwachten wij van iedereen die lid is van de club er mede 
op toe te zien dat de gedragscode wordt nageleefd. 

In de Gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of 
niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust. 

 

                            

 
 
Om te voorkomen dat het bij mooie woorden blijft, wordt er een gedragscode 
opgesteld waar elk verenigingslid zich aan dient te engageren (voor nieuw leden 
gebeurt dit bij inschrijving).  
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Gedragsregels 
 

1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is 
onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen aan het adres van 
derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd. 

2. KFC Flandria toont zich een goede gastheer voor bezoekende clubs en 
(assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont KFC Flandria zich een goede 
gast. 

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is 
aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. 

4. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en 
het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van 
drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is 
eveneens verboden. 

5. Het rookverbod in clublokalen (kleedlokalen en kantines) dient ten alle tijden 
nageleefd te worden. 

6. Het gebruik van soft -en harddrugs is verboden. 

7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van enerlei ongewenste (seksuele-) 
intimidatie tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten. Naar 
een vertrouwenspersoon binnen de club wordt gezocht.  In afwachting van deze 
aanstelling willen we jullie aanmoedigen om gebruik te maken van het meldpunt 
op de site van KBVB. 

8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de KBVB of vereniging 
opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan 
de door de KBVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte 
administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid. 

9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar 
gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. 

10. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op 
wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan 
wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd 
zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde 
verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het 
bestuur. 

11. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden 
communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. 

12. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor 
hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont. 

Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. 
Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.  
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Intern reglement 
 
   Om een "goede gang van zaken" binnen de jeugdopleiding te kunnen 
bewerkstelligen zijn duidelijke afspraken, in de vorm van een intern of huishoudelijk 
reglement, onontbeerlijk. Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van 
twijfel bieden deze regels een houvast. Het spreekwoord « beter voorkomen dan 
genezen » is hier zeker van toepassing. 
 
Indien er toch problemen of onregelmatigheden optreden, worden deze altijd eerst 
met de trainer en/of afgevaardigde besproken. Deze zullen altijd een oplossing 
trachten te vinden voor het probleem. Indien geen oplossing wordt gevonden, zal de 
JC op de hoogte gebracht worden. Die kan dan, al dan niet in overleg met de 
jeugdvoorzitter het probleem bespreken en trachten alsnog tot een oplossing te 
komen.  
 
1. Stiptheid 
Voor aanvang van de training ben je op het door de trainer aangegeven tijdstip 
aanwezig. De training begint stipt op het aangegeven tijdstip. 
Bij wedstrijden ben je op de clubaccommodatie aanwezig op het door de trainer en/of 
afgevaardigde vermelde tijdstip. 
Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor 
de training of de wedstrijd, verwittigt deze (of de ouders) tijdig en persoonlijk de trainer. 
Vergeet niet voor elke wedstrijd je originele identiteitskaart mee te brengen (vanaf 
U15). Zonder identiteitskaart kan een speler niet opgesteld worden ! 
 
2. Houding & Fairplay 
Wees altijd en overal beleefd. 
Behandel scheidsrechters, tegenstrevers, medespelers, trainers, afgevaardigden en 
bestuursleden steeds met het nodige respect. 
Bij aankomst en vertrek geef je de trainer, afgevaardigde steeds een hand. Naast een 
gebaar van wederzijds respect is dit noodzakelijk voor het aan-en afmelden van een 
speler bij zijn/haar verantwoordelijke. 
Na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd) schudt elke speler de hand van de 
scheidsrechter en van de tegenstrever. 
We spelen voetbal voor het plezier maar zeker ook om te leren en te verbeteren.  
Daarom mag aandacht en een volledige inzet, zowel op training als match, niet 
ontbreken bij de spelers. Daarnaast is de goede sfeer binnen een ploeg misschien wel 
nog belangrijker. Voetbal is nu éénmaal een ploegsport, waar de groepsgeest een niet 
te onderschatten rol speelt binnen het spelletje. 
Wees een goede verliezer: er zijn belangrijker zaken buiten het voetbal. Misschien 
zitten tussen je tegenstrevers wel een paar toekomstige vrienden! 
 
De spelers beoefenen hun sport op een gezond agressieve manier. Ongeoorloofd 
gedrag of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de 
training of wedstrijd. Tot U15 gebeurt dit op aangeven van de trainer in overleg met 
de scheidsrechter.  Vanaf U15 bij een rode kaart door de officiële scheidsrechter of 
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preventief op aangeven van de trainer in overleg met de scheidsrechter door middel 
van een wissel. 
 
3. Hygiëne 
Na iedere training (vanaf U10) of wedstrijd (alle ploegen) is men verplicht te douchen. 
Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen. 
Uiterlijk 20 minuten na de training en/of wedstrijd zorgen de spelers ervoor dat zij 
gewassen en gekleed zijn zodat de kleedkamers schoongemaakt kunnen worden.  
 
4. Administratie 
Bij aansluiting is het wenselijk dat u beschikt over een (kids)ID, zodat iedere speler 
aan het intranet systeem van de KBVB kan gelinkt worden. 
Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk schriftelijk 
doorgegeven aan de jeugdsecretaris. 
 
6. Kledij & Materiaal 
Wedstrijdkledij moet voor elke wedstrijd in orde zijn: truitjes worden door de club 
verzorgd, broek en kousen moeten zelf worden voorzien maar kunnen via de club 
aangekocht worden.  
Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke training en wedstrijd. Een blessure kan 
immers overal en eender waar gebeuren. 
Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden. 
Ook een regenvestje en lange broek zijn aangewezen tijdens de training bij slecht 
weer, zeker in de winterperiode.  Deze zijn ook aangewezen tijdens de opwarming 
voor een wedstrijd en voor de reservespelers tijdens een wedstrijd. 
Tijdens de wedstrijd en training is het dragen van juwelen, uurwerken en andere 
sieraden niet toegestaan want ze kunnen zowel eigen letsels als letsels aan 
tegenstrever veroorzaken. 
 
7. Infrastructuur 
De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. De schoenen moeten 
buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook 
niet tegen een buitenmuur. Alle voorzieningen hiervoor zijn aanwezig 
Door de spelers van de onderbouw (U6 tem U9) worden zelf geen ballen uit de rekken 
genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door of onder begeleiding van de trainer 
en/of afgevaardigde. 
Het trainingsmateriaal zal ofwel volgens een beurtrol of met de ganse groep steeds 
naar het trainingsveld worden gedragen en na de training weer verzameld en ordelijk 
opgeruimd worden. 
Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen 
gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. 
Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect 
behandeld. 
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8. Vervoer naar uitwedstrijden 
Bij uitwedstrijden wordt de verplaatsing met wagens van trainers, afgevaardigden, 
ouders of supporters gedaan. Hierbij mag het maximaal aantal toegelaten personen 
van het voertuig niet overschreden worden Respecteer deze mensen en hun wagens. 
Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Er wordt niet gewacht op 
laatkomers die niet verwittigd hebben. 
Wie bij uitzondering rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt 
altijd op voorhand de trainer en/of afgevaardigde. 
 
9. Op en rond de accommodatie 
Het sportcomplex is voor ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.  
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:  

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.  

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten 
zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.  

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om 
het veld heen als je naar de andere kant moet.  

• Supporters blijven achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.  

• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. Fietsen en brommers 
worden in de hiervoor bestemde plaats gestald. 

• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  

• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

• Heb respect voor de buurtbewoners en beperk overlast tot een minimum. Denk 
hierbij aan parkeren en lawaai. 

• Van en naar de training en wedstrijd met de fiets wordt aangemoedigd. Zorg er 
echter ervoor dat je goed zichtbaar bent en respecteer de verkeersregels.  

 
10. Waardevolle voorwerpen 
Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten. Bij diefstal is de club niet 
verantwoordelijk. 
Het eventueel in bewaring geven van waardevolle voorwerpen bij 
trainer/afgevaardigde is volledig voor eigen risico en valt buiten de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de trainer/afgevaardigde. Bij een 
onverhoopte schade of diefstal zal de gangbare civiele procedure gevolgd dienen te 
worden. 
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Taakomschrijving  
 
Om een goede verstandhouding te bekomen tussen spelers, trainers, 
afgevaardigden, bestuur en ouders zijn er bepaalde duidelijke afspraken nodig voor 
iedereen. Zo weet iedereen wat van hem of haar verwacht wordt. We hebben dit 
trachten te bekomen door taakomschrijving op te stellen voor elke betrokken partij. 
 
Taakomschrijving Jeugdvoorzitter (ondersteund door vice-jeugdvoorzitter) 
 

➢ Creëren van jeugdbeleid gebaseerd op de visie KFC Flandria (beleidsplan) 

➢ Concreet maken, uitdragen en toezien op naleving van het beleidsplan.  

➢ Rechtstreekse ondersteuning van jeugdcoördinatoren en trainers waardoor de 

functie aantrekkelijk blijft en de opvolging/invulling van trainers op langere 

termijn gewaarborgd zal worden. 

 

➢ Creëren van positieve dynamiek binnen de jeugdwerking waar mensen deel 

van willen uitmaken. 

➢ Gedocumenteerd overdraagbaar maken van de functies, afspraken en 

processen binnen de nieuwe organisatiestructuur teneinde de continuïteit van 

deze structuur te garanderen (waarbij alle functies binnen het jeugdbestuur elke 

2 jaar terug verkiesbaar zijn in samenspraak met hoofdbestuur) 

 

➢ Beheer van het jeugdbudget.  

➢ Communicatie naar de verschillende betrokken partijen. 

➢ Bepalen van de agenda van de jeugdvergaderingen.  

 

Taakomschrijving Jeugdsecretaris 

➢ Samen met jeugdvoorzitter verantwoordelijk voor de effectieve communicatie 

binnen de jeugdwerking van de club. 

➢ Aanspreekpunt voor trainers en afgevaardigden (en ander clubs) m.b.t. 

planning van de jeugdwedstrijden. 

➢ Aanspreekpunt voor andere club m.b.t. inschrijven van tornooien 

➢ Verantwoordelijk voor het aanvragen van vriendschappelijke wedstrijden, 

inschrijving van de teams in de competitie,  opstellen van trainingstijden van de 

jeugdteams. 

➢ Coördinatie voor bij het inschrijven van de jeugdteams. 

➢ Documenteren voortgang van de jeugdwerking teneinde continuïteit te 

garanderen. (Beheren en archiveren van Informatiebrochure Jeugdwerking, 
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Jeugdopleidingsplan en Trainershandboek,  ledenlijst, lijst van trainers en 

afgevaardigden, …).  

➢ Informeert naar mogelijke bijscholingscursussen en verzorgt eventuele 

inschrijvingen. 

➢ Verzorgen van uitnodigen en notuleren van vergaderingen 

➢ Blijft op de hoogte van wijzigingen en aanpassingen vanuit de KBVB 

➢ Samen met jeugdcoördinatoren en de verantwoordelijke activiteiten initiatieven 

uitwerken voor aantrekken nieuwe spelers.  

 

 

Taakomschrijving “Verantwoordelijke Activiteiten” 

➢ Coördineert de verenigingsactiviteiten activiteiten van het jeugdbestuur 

(voorstel activiteiten en budget ter goedkeuring van hoofdbestuur). 

➢ Fungeert als link tussen jeugdbestuur en supportersvereniging.  

➢ Uitwerken (nieuwe) initiatieven teneinde betrokkenheid ouders en spelers te 

vergroten. 

➢ Uitwerken (nieuwe) initiatieven teneinde interactie jeugdspelers en eerste 

elftallen (heren en dames) te vergroten. 

➢ Samen met jeugdcoördinatoren en de jeugdsecretaris initiatieven uitwerken 

voor aantrekken nieuwe spelers. 

 
 

Taakomschrijving Jeugdcoördinatoren 

➢ Concreet maken van een eenduidig sportief opleidingsbeleid (zie 

Jeugdopleidingsplan en Trainershandboek)  door deze te vertalen naar 

trainingen (oefeningen) en eindtermen, in samenspraak met de desbetreffende 

trainer. 

➢ Ondersteuning jeugdtrainers op sportief vlak en in de communicatie naar de 

ouders toe waar nodig. 

➢ Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding 

van bestaand kader i.s.m. het jeugdvoorzitter. 

➢ Opvolging van het beleid door op regelmatige basis trainingen en wedstrijden 

bij te wonen. 

➢ Onderschrijft de gedragsregels en draagt deze uit. Naleving door iedereen. 

➢ Talent scouten en opvolgen. 

➢ Uitspreken van verwachtingen richting ouders.  

➢ Constructieve evaluatie van trainers (eigen inbreng trainers respecteren – 

nadruk op ondersteuning). 
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Taakomschrijving Trainers 

De trainers van onze club hebben een dubbele taak : de spelers zowel sportief als 
voetbal gerelateerd opvoedkundig begeleiden. De trainers werken volgens de visie 
hierboven uitgelegd. Verder verwachten wij het volgende van onze trainers : 
 

➢ Coacht/traint de aangewezen ploeg volgens de afspraken gemaakt in het 
jeugdopleidingsplan. 

➢ Maakt afspraken omtrent het verzamelen voor wedstrijden.  

➢ Is als enige verantwoordelijk voor de opstelling van het team tijdens wedstrijden 
maar dient rekening te houden met principes hierboven omschreven. 
Samenspraak hierin met afgevaardigde en/of JC is hierin uiteraard evident. 

➢ Wendt zich bij eventuele problemen tot de JC. 

➢ Onderhoudt contacten met de JC, afgevaardigde en de ouders. 

➢ Is aanwezig op de trainersvergaderingen. 

➢ Evalueert minimaal eenmaal per seizoen al zijn spelers. 

➢ Geeft op een positieve manier leiding aan zijn groep en onthoudt zich van 
negatieve commentaar t.o.v. de club en verantwoordelijken/medewerkers. 

➢ Gaat respectvol om met de scheidsrechter en verantwoordelijken van de 
tegenstander. 

➢ Boetes vanwege de KBVB voorkomend uit onsportief gedrag zullen persoonlijk 
worden  teruggevorderd.   

➢ Motiveert spelers en ouders niet alleen voor de wedstrijden maar ook voor de 
trainingen en externe activiteiten georganiseerd door de club. 

➢ Is tijdens het omkleden voor en na wedstrijden aanwezig in de kleedkamer en 
draagt na wedstrijd of training zorg voor  een ordelijke staat van deze 
accommodatie.  

➢ Is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal en zorgt dat dit compleet blijft. 

➢ Verwittigt tijdig de afgevaardigde bij afwezigheid op training en/of wedstrijd,  
tracht hiervoor actief vervanging te regelen en geeft de nodige gegevens door. 

 
 
 
 
 
 

Taakomschrijving Afgevaardigden  

Net als onze trainers hebben de afgevaardigden specifieke taken. We verwachten het 
volgende van onze afgevaardigden: 
 

➢ Geeft op een positieve manier leiding aan zijn groep en onthoudt zich van 
negatieve commentaar t.o.v. de club en verantwoordelijken/medewerkers. 

➢ Motiveert spelers en ouders niet alleen voor de wedstrijden maar ook voor de 
trainingen, tornooien  en externe activiteiten georganiseerd door de club. 
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➢ Zorgt voor de ontvangst van de spelers en afgevaardigde van de bezoekers. 

➢ Zorgt voor het drinken en de vergoeding (bij officiële scheidsrechter) van de 
scheidsrechter. (vergoedingsbedrag verschijnt op het wedstrijdblad na 1e 
verzending). 

➢ Inzamelen en beheren van identiteitskaarten (vanaf U15) 

➢ Vult het wedstrijdblad (via E-KickOff) correct in voor aanvang van de wedstrijd 
en draagt zorg voor verzending en eventuele start van de wedstrijd (bij geen 
“officiële” scheidsrechter. Na de wedstrijd sluit hij/zij het wedstrijdblad of ziet hij 
toe op het elektronisch afsluiten door de scheidsrechter. 

➢ Begeleidt de tegenstanders naar hun kleedkamer (bij thuiswedstrijden) en helpt 
de afgevaardigde op weg bij het invullen van het wedstrijdblad. 

➢ Houdt toezicht in onze kleedkamer en draagt zorg voor de uitrusting. 

➢ Verzamelt de waardevolle voorwerpen (gsm, portefeuille, ...) van de spelers.(is 
echter niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal) 

➢ Verzorgt de lichte kwetsuren en zorgt voor de begeleiding bij zwaardere 
blessures. 

➢ Zorgt bij uitwedstrijden voor de aankoop van drankbonnetjes voor de eigen 
spelers/begeleiders. Bij voorleggen van de onkostennota wordt dit bedrag 
terugbetaald. Bij thuiswedstrijden vult hij naar waarheid het 
drankbonnetjesformulier voor de barverantwoordelijke. 

➢ Verdeelt ism de trainer de eventuele briefwisseling aan ouders en spelers.  

➢ Organiseert mee het vervoer voor de uitwedstrijden van zijn ploeg. 

➢ Zorgt voor het correct dragen van de te dragen armbanden (vanaf U15): 

 Afgevaardigde (uit) : BELGISCHE DRIEKLEUR   (thuis): WIT 

 Trainer : ROOD 

 Aanvoerder : aanvoerdersband in contrastkleur 

➢ Zorgt er samen met de trainer (of ouders) voor dat de verplaatsbare doelen 
worden geplaatst voor de wedstrijd en terug gebracht worden op de voorziene 
plaats na de wedstrijd. Verankering verplaatsbare doelen is noodzakelijk! 

➢ Ziet er op toe dat het « Intern Reglement » wordt nageleefd. 

➢ Ziet binnen zijn/haar mogelijkheden toe op het welzijn en de veiligheid van de 
spelers  

➢ Gaat respectvol om met de scheidsrechter en verantwoordelijken van de 
tegenstander. Boetes vanwege VV/KBVB voorkomend uit onsportief gedrag 
zullen persoonlijk aangerekend worden. Onsportief gedrag wordt altijd 
geassocieerd met « KFC Flandria », hou dus ten alle tijde onze goede naam 
en faam hoog in het vaandel  

 

Wij verwachten van ouders: 

De taken van trainers en afgevaardigden zorgen ervoor dat elke jeugdspeler zich ten 
volle kan concentreren op zijn taak, namelijk voetballen! Wij vragen echter ook aan 
de ouders, grootouders, supporters, ... ook bepaalde taken of nuttige tips in acht te 
nemen. 
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➢ Sta steeds achter de ploeg en onthoud u van negatieve commentaar t.o.v. 
tegenstanders, scheidsrechters en/of de eigen ploeg. 

➢ Laat de trainer en afgevaardigde hun werk doen: het is voor de spelers enorm 
moeilijk wanneer er bij wijze van spreken 20 trainers langs de lijn staan. 

➢ Voel u betrokken bij de club en zijn activiteiten. Activiteiten dragen bij tot een 
betere clubwerking en het bestendigen ervan. 

➢ Zorg dat uw kind op tijd op de club is bij wedstrijden/trainingen zodat de 
ganse groep tijdig op de wedstrijd aanwezig is of aan de training kan 
beginnen. 

➢ Motiveer uw kind om alle trainingen en wedstrijden bij te wonen zelfs als dit 
tegen een zeer sterke tegenstander zou zijn of de weersomstandigheden 
minder zijn. 

➢ Verwittig altijd trainer en/of afgevaardigde tijdig indien uw kind geen 
wedstrijd/training kan bijwonen. 

➢ Onsportief gedrag wordt altijd geassocieerd met « KFC Flandria», hou dus ten 
alle tijde onze goede naam en faam hoog in het vaandel.  

➢ Tijdens de training van de U5 en 6 kunnen ouders evt. achter de platen (kopse kant) 

wachten.  Vanaf U7 is het beter dat de ouders niet aanwezig zijn tijdens de training 
om afleiding tegen te gaan. 

➢ Tijdens wedstrijd bevinden ouders zich ten alle tijde achter de platen. 

➢ Boetes vanwege de KBVB voorkomend uit onsportief gedrag zullen persoonlijk 
worden  teruggevorderd.   

➢ Breng de trainer/afgevaardigde altijd op de hoogte van bepaalde blessures, 
aandoeningen of beperkingen van de speler. 

➢ Er wordt verwacht dat de spelers deelnemen aan de georganiseerde 
tornooien. Dit betekent deelname aan het eigen tornooi en deze 
georganiseerd door andere clubs.    

➢ Lidgeld op tijd betalen zodat onze vereniging ook aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. 

 

Jeugdopleiding (Sportief) 
 
Voor het sportieve luik van de jeugdopleiding die we met het Jeugdbestuur voor 
ogen hebben (en ondersteund door het Hoofdbestuur van KFC Flandria) verwijzen 
we naar het “Jeugdopleidingsplan en Trainershandboek”. Deze wordt binnenkort 
beschikbaar gemaakt via de website.  
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Info Seizoen 2019-2020 
Gegevens Trainers en afgevaardigden  
 

 
  

Ploeg Trainer Afgevaardigde

Tom Meulders

Hans Van Rooy

Roel Neuts

Daniel Coeckelbergs 

Robin Hakkens 

U8A Rudi Timmermans Ruth Buyst

U8B Nico Damen Yves Dekort

U9A Danny Michiels Open

U9B Tom Simons Hilde Meyvis

U11 Kevin Wouters Gunther Paeshuyse

U12A Gunther Ooms Bernie Gillis

U12B Nick Van Den Ouweland Davy Gevers

U13 Eddy Van Nooten Bart Van Dun

Mike Somers (T1)

Nick De Been (T2)

U17 Mario Lambrechts Paul van Erp

Sander De Witte 

Dirk Van Mechelen 

Kevin Van De Kerckhof nvt

Hans Thomassen nvt

KFC FLANDRIA

Stamnumer: 3194

Raaftuinweg 2 - 2380 Ravels

Tel. kantine: 014-656919

overzicht jeugdtrainers en afgevaardigden seizoen 2019-2020

U5
afhank. van aantal 

inschrijvingen

U15 Ward Seurinck

KEEPER 

TRAINERS

U6 Open

U7 Open

U21 Dirk Van Mechelen
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Veel Gestelde Vragen  
 
                                            

Hoe kan ik lid worden van KFC Flandria?  
Alle (nieuwe) inschrijvingen dienen te gebeuren via Frans Van Breda. 
 
(Hoe) Kan ik van Club veranderen?  
Globaal gezien bestaan er 4 methodes om van club te veranderen, of dit nu van KFC 
Flandria naar een andere club is of omgekeerd... 

➢ Gewone transfer 
➢ Transfer wegens speciale omstandigheden  
➢ Desaffectatie door de club 
➢ Ontslag bij decreet door de speler 

Bij een gewone transfer (witte transfer) is het akkoord nodig van de afstaande club 
dmv een elektronisch akkoord (E-KickOff) van de Gerechtigd Correspondent. Zonder 
dit akkoord is geen sprake van een mogelijke transfer! Bij akkoord dient de speler een 
transferdocument bij de toegekende club te handtekenen. Daarna zorgt de 
toegekende club voor de verdere afhandeling van de transfer. Bij deze transfer is er 
keuze tot definitieve overgang of tijdelijke overgang voor de periode van 1 seizoen ! 
Er zijn 2 periodes waarin de gewone transfer mogelijk is. Indien de transfer betekend 
is tussen 1 juni en 30 juni, mag de betreffende speler aantreden bij de toegekende 
club inclusief de 1e ploeg ! Indien de transfer echter betekend is tussen 1 juli en 31 
december, mag de speler aantreden bij de toegekende club op uitzondering van de 
1e ploeg (wedstrijden voor klimmen en dalen). Er is slechts 1 gewone transfer per 
seizoen mogelijk ! 
Bij een transfer wegens speciale omstandigheden is geen akkoord nodig van de 
afstaande club, maar beslissen de bevoegde instanties van VV/KBVB of de transfer 
kan betekend worden. De afstaande club heeft wel het recht beroep aan te tekenen 
tegen de transfer. Deze transfer wordt enkel toegestaan wegens speciale 
omstandigheden (bvb verhuis van de ouders, inactiviteit van de aangesloten club, ...) 
en niet bvb omdat een speler ‘niet meer tevreden is’ over de club van aansluiting. 
Deze transfer kan gedurende het ganse seizoen aangevraagd worden. Let echter wel 
dat deze afloopt per 30 juni volgende op de betekenis ! 
Iedere seizoen heeft de club tijdens een periode (mei) het recht om aangeslotenen te 
‘desaffecteren’, wat betekent dat deze niet langer aangesloten zijn bij de club. Meestal 
gebeurt dit bij spelers die reeds geruime tijd niet meer actief zijn binnen de club of bij 
andere aangesloten leden (medewerkers, bestuursleden, trainers, afgevaardigden, ...) 
die niet meer deel uitmaken van de cluborganisatie. Dit gebeurt door een lijst 
aangetekend op te sturen naar de bevoegde instantie van de KBVB. 
Sedert het « Bosman-arrest » heeft iedere speler op het einde van het seizoen de 
vrijheid om zijn ontslag aan te bieden bij de aangesloten club. In de periode van 1 april 
tot en met 30 april dient de speler (of aangeslotene) dit ontslag persoonlijk en 
aangetekend te betekenen ter attentie van de Directeur- Generaal van de KBVB EN 
ter attentie van de Gerechtigd Correspondent van de aangesloten club! Het liefst wordt 
daarvoor de voorgedrukte formulieren (te bekomen bij de KBVB) gebruikt, al is dit 
geen verplichting ! Bij minderjarige spelers dient dit ontslag meeondertekent te worden 
door een houder van het ouderlijk gezag. 
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Wat moet er in de voetbaltas zitten? 
Zorg vooreerst voor een voldoende grote sporttas, indien gewenst kunt u deze 
aanschaffen via onze club. Na afloop van de training kunnen voetbalschoenen flink 
besmeurd zijn, en als ze samen met de handdoeken en het wit onderhemdje de tas in 
moeten dan weet je het wel... 
Een speler heeft steeds de volgende zaken in zijn tas : 
Douche benodigdheden : zeep of douchgel - 2 handdoeken (afdrogen/grond) - borstel 
of kam - badslippers 
Kledij : trainingspak - T-shirt - regenjasje - proper ondergoed + kousen 
Voetbalattributen : schoenen - beenbeschermers – voetbalbroek en voetbalkousen  
(dit wanneer de spelers niet in voetbaluitrusting naar de wedstrijd komen) 
Voetbal truitjes worden door de club voorzien. 
 
Tevens willen het gebruik van drinkbussen (water) promoten en het gebruik van 
wegwerpbekers ontraden.  Hetzelfde geldt voor blikjes/bussen sportdrank waarvan we 
het nuttigen tijdens de rust niet aanmoedigen  
 
Is het douchen verplicht? 
Douchen na wedstrijd is verplicht. De jongste spelers worden begeleid door trainer of 
afgevaardigde (liefst geen ouders in de kleedkamer vanaf U7), oudere spelers trekken 
hun plan. Bij begeleiden bedoelen we niet helpen maar "sturen" en aanwijzingen 
geven. Spelers bouwen hiermee aan hun zelfstandigheid en maturiteit. 
Douchen is ook verplicht na de trainingen (vanaf U10) 
                                         
Hoe zit het met de verzekering? Wat te doen bij sportongeval ? 
De jeugdspelers van KFC Flandria – voor zover ze aangesloten zijn bij de KBVB en 
alle lidgelden betaald zijn – zijn verzekerd bij de Belgische Voetbalbond, die voor het 
verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds (FSF) in het leven heeft geroepen. 
. 
Criteria van tegemoetkoming 
Het FSF komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van 
de clubs aangesloten bij de KBVB. Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen 
op weg naar het terrein of plaats van training. 
 
Aard van de tegemoetkoming 
De verschillende tegemoetkomingen worden gespecificeerd in een bijzonder 
reglement van het FSF en zijn te talrijk om allemaal op te sommen. Het volledige 
reglement kan ter inzage bekomen worden op de club of via de website van de KBVB. 
Algemeen kan men stellen : 
Er is een vrijstelling van € 8,90 per ongeval. 
In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters-, apothekers-, hospitaal- en 
andere kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg (remgelden) 
die de patiënt normaal zelf moet betalen. Kosten van vervoer (bvb ziekenwagen) 
worden slechts voor 50% terugbetaald. De niet door het ziekenfonds terugbetaalde 
geneesmiddelen (oa categorie D) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst 
van het FSF. Er is ook geen terugbetaling van het FSF in het huren van krukken, 



Informatiebrochure Jeugdwerking                                                                                                    
Seizoen   2019-2020       

 

23 

                                  

supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, 
radioscopie en taping. 
Belangrijk is wel dat het FSF enkel tussenkomt voor de kosten van de 
kinesisten, indien de behandelende geneesheer dit voorschrijft, het FSF 
hiervoor zijn toestemming heeft gegeven en waarbij de gekwetste speler 
minstens 15 dagen voetbalonbekwaam is. 
 
Aangifte van een sportongeval 
Een speler die zich op training of een wedstrijd kwetst, dient zich de medische zorgen 
te laten toedienen door de huisarts of eventueel de spoeddienst van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
In beide situaties dient een document «ongevalaangifte» aan de arts worden 
voorgelegd. Dit formulier is steeds beschikbaar op secretariaat. 
Medisch getuigschrift : dient ingevuld te worden door de behandelende arts. 
 
Concreet: “Wat te doen bij sportongeval?”                                            
 
1. Aangifte door de geneesheer laten invullen. 

2. Zelf doen: 

 ⁃ ziekenkasklever op de aangifte kleven; 

 ⁃ invullen tijdens welke wedstrijd of training het is gebeurd, datum en uur; 

 ⁃ omschrijving hoe de blessure is gebeurd. 

3. Als men werkt , de naam en adres van de werkgever invullen. 

4. Ondertekenen onderaan  de rechterzijde door de gekwetste als hij 18 jaar of 

ouder is, anders door een van de ouders. 

5. Het formulier moet binnen de 15 dagen na het ongeval binnen zijn bij Van Breda 

Frans, Meiboomlaan, 59, 2380 Ravels. 

6. Zo er kiné nodig is moet het op de ongevalsaangifte vermeld zijn, anders dient 

een kopie van het voorschrift bezorgd te worden aan Van Breda Frans, en dan komt 

er een datum vanaf wanneer de kiné mag aanvangen. 

7. Alle rekeningen, ook deze van de apotheek bijhouden. 

8. Afsluiten ongeval: 

 ⁃ geneesheer briefje laten schrijven vanaf wanneer er een volledige genezing 

is, zolang dit niet is gebeurd mag de speler niet voetballen; 

 ⁃ met alle rekeningen, behalve deze van de apotheek, naar het ziekenfonds 

gaan en een overzicht vragen van de terugbetalingen door hen en uw eigen 

bijdragen. 

9. Enkel  de erkende verrichtingen door het ziekenfonds worden terugbetaald,    

nl. het  verschil van het betaalde officiële tarief van het ziekenfonds , verminderd met 

hun  terugbetaling. 

10. Dit alles dient zo vlug mogelijk aan Van Breda Frans te worden bezorgd, eerder 

mag de speler niet voetballen. 
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Mag ik als ouder op het terrein komen? 
Nee - Laat dat duidelijk zijn. Moeders en vaders langs de zijlijn: een echte 
bezienswaardigheid. Gaat u maar gerust eens naar de Duiveltjes kijken. U zal 
evenveel plezier beleven aan het observeren van de moeders en vaders (en andere 
familieleden) als aan het voetbalspel zelf. Het gebeurt meer dan eens dat een 
bezorgde moeder door de scheidrechter van het terrein gewezen wordt, omdat ze 
tijdens het spel over de omheining gaat om haar huilende kind bij te staan na een 
harde tackle. Laat dit over aan de trainer en afgevaardigde van de ploeg. Bij ernstige 
ongevallen wordt het kind zo snel mogelijk (indien toegelaten) van het veld gedragen 
en kan u in alle rust uw kind bijstaan! 
                                            
 Wat met afgelaste wedstrijden? 
Tijdens de competitie kunnen er zich algemene afgelastingen voordoen. Deze 
afgelastingen worden bepaald het Provinciaal Comité Antwerpen van de KBVB. 
Naast de afgelastingen door bepaald door het Provinciaal Comité Antwerpen van de 
KBVB kunnen er ook lokale afgelastingen plaatsvinden. Beiden worden zo spoedig 
mogelijk gecommuniceerd. Indien u geen bericht van een afgelasting onvangt, kunt u 
ervan uitgaan dat de wedstrijd niet is afgelast. 
 
Is er een preventiebeleid tegen pesten? 
Pesten is een veel voorkomend probleem dat zich vaak voordoet binnen de 
schoolmuren. Maar even goed vinden pesterijen plaats op het werk, in de 
jeugdbeweging of zelfs binnen het gezin. De laatste jaren gaat er ook meer aandacht 
uit naar pesterijen binnen de sportclub, en daar willen wij graag ons steentje toe 
bijdragen. We vinden het belangrijk dat uw kind zich goed en welkom voelt bij ons, dat 
hij/zij met plezier komt voetballen en geen stress ervaart omwille van onderlinge 
conflicten. We streven ernaar dat elk kind met respect wordt behandeld en kansen 
krijgt om zich verder te ontwikkelen. Daarom trachten we alert te zijn voor de signalen 
die elk kind uitzendt, alsook hoe de kinderen met elkaar omgaan. Wanneer we merken 
dat een kind gepest of geviseerd wordt, zullen we dit zeker niet negeren. Samen met 
het kind, de groep en u als ouder zullen we op zoek gaan naar wat er misloopt en naar 
oplossingen zoeken. Ook wanneer u als ouder iets opmerkt hoeft u niet te twijfelen om 
ons aan te spreken. Wij trachten preventief te werken, maar gaan de confrontatie niet 
uit de weg bij mogelijke problemen. Wij hopen op een fijne samenwerking. 
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Spelregels  
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