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1. KVE DRONGEN
Onze voetbalclub heeft een lange traditie in de regio Drongen-Baarle-Luchteren, en bestaat als
fusieclub onder de naam KVE Drongen sinds 2003. Met zijn 500-tal leden is KVE Drongen een
van de grootste voetbalverenigingen in het Gentse.
Naam: Koninklijke Voetbalvereniging Eendracht Drongen (KVE Drongen)
Stamnummer bij de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond): 03851
Kleuren: blauw-blauw-blauw
Logo:

Gerechtelijk correspondent: Patrick Van Leirberghe
T. 0497/70.98.82 - patrickvl@scarlet.be

2. JEUGDBELEID
Sportieve doelstelling
Het jeugdbeleid is er op gericht onze jeugdspelers de nodige kansen te bieden om zich volop te
ontwikkelen op 'sportief voetbalgebied'. Het aanzetten van kinderen tot voetbal in clubverband
draagt bij tot zowel de gezondheid als tot sociale vaardigheden. Hierbij staat het jeugdlid centraal
en wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke wisselwerking tussen trainer,
ploegafgevaardigde, ouders en bestuur in de ontwikkeling van het jeugdlid op fysiek, mentaal en
sociaal vlak. De hoofddoelstelling daarbij is de deelname van jeugdploegen in competitief
verband. Dit met aandacht voor de voetbalvaardigheden van elk jeugdlid, waarbij de club zowel
aan gewestelijke als provinciale competities deelneemt. Dit met de ambitie om eigen jeugdspelers
te kunnen laten doorstromen in het eerste elftal van de eigen club of clubs hogerop. De drijfveer is
het overbrengen en creëren van voetbalplezier.

Basisvisie
Dat voetbal een ontzettend leuk en spannend spel is blijkt uit de wereldwijde populariteit ervan.
Een van de leuke facetten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet gebonden is.
Samen met vrienden, klasgenoten en voetbalkameraden in dezelfde ploeg spelen en trainen.
Hierbij ontstaat over de opeenvolgende voetbalseizoenen een ontwikkelingstraject op
voetbaltechnisch en spelinzichtelijk gebied. Toch zijn er momenten waarop de ene meer
vorderingen maakt dan de andere, of waarbij er sommigen meer getalenteerd zijn. Daarom is het
belangrijk elk jeugdlid kansen te bieden, waarbij de ervaring leert dat homogene groepen meer
voetbalrendement geven. De groepvorming wordt, tevens in acht genomen de logistieke
mogelijkheden van de club, hieraan aangepast en kan dus veranderen, zij het met aandacht voor
de 'ploeggeest' en het 'samenspel'.
Als deel van een kwaliteitsvolle voetbalvorming is er nood aan infrastructurele omkadering, een
team van enthousiaste, ervaren – veelal gediplomeerde – trainers, een krachtdadig jeugdbestuur,
een sportieve cel met visie op spel- en opleidingsmethodiek, en nog zo veel meer … . Vanuit het
clubbestuur wordt deze ondersteuning zo optimaal mogelijk geboden en wordt hieraan steeds
verder gewerkt.
Naast het sportieve luik willen we onze jeugdleden ook teamgeest en clubsfeer bieden. Een goede
clubsfeer vormt een aantrekkingspool voor ouders, spelers en begeleiders. Om dit te stimuleren
trainen onze jongeren per leeftijdscategorie, en worden thuiswedstrijden georganiseerd zodat
ploegen van dezelfde leeftijdscategorie samen of kort na elkaar spelen. Ook zijn er de vele
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initiatieven van de cel 'evenementen' binnen het jeugdbestuur. Maar eerlijk is eerlijk, 'groepssfeer'
is het werk en het resultaat van ons allen!
Met velen samen in een dynamisch clubgebeuren, maakt dat er ook nood is aan duidelijke
afspraken. Deze zijn vastgelegd in het intern (of huishoudelijk) reglement van onze club (zie
verderop in deze brochure). Tevens onderschrijft de club het FIFA fairplay charter, de Panathlon
verklaring over ethiek in de jeugdsport en de 10 geboden van de jeugdtrainer (Bijlage 1).

Organisatie jeugdwerking
De jeugdwerking vind je terug in alle geledingen van KVE Drongen (zie organigram):
•
•
•
•

Jeugdbestuur: ziet toe op het geheel van de jeugdwerking en is vertegenwoordigd in de
RvB, Dagelijks Bestuur en in diverse cellen.
Sportieve cel – afdeling jeugd, die instaat voor de sportieve jeugdwerking in interactie met
het sportief beleid van de club.
Uitvoerende cellen die zich actief voor de jeugdwerking inzetten, bij het organiseren van
evenementen, het beheer van de velden & kleedkamers, het zoeken van sponsoring,
financieel beheer, etc.
Dagelijks bestuur, dat de jeugdwerking mee behartigt.

Ombudspersoon
Problemen die u liever bij een vertrouwenspersoon aankaart: contacteer onze ombudspersoon,
gegevens zie website www.kvedrongen.be.
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3. SEIZOEN 2018-2019
Jeugdploegen
KVE Drongen heeft 26 jeugdploegen die ingedeeld zijn in de KBVB (Koninklijke Belgische
Voetbalbond) reeksen voor provinciaal (P) en gewestelijk (G) voetbal. We treden hierbij aan in de
leeftijdscategorieën U6(G), U7(G), U8(G&P), U9(G&P), U10(G&P), U11(G&P), U12(G&P),
U13(G&P), U15(G&P), U17(G&P), U21 (P) en jong beloften. Details kan je terugvinden op de
onze website www.kvedrongen.be, klik door naar Jeugd.

Jaarschema
Trainingen: wekelijks, met uitzondering van feestdagen
► Aanvang veldtrainingen: Begin augustus
► Einde veldtrainingen: Begin mei
Competitie: wekelijks, conform wedstrijdkalender KBVB
► September 2018 tot april 2019, met een winterstop in december
Tornooien, oefenwedstrijden, jeugdcup, …: specifieke data die afzonderlijk worden
meegedeeld via de trainer. Tornooien vinden plaats in augustus (voorbereidingsperiode), tijdens
de winterstop en in april/mei (na competitie).

Wedstrijdkalender van de jeugdreeksen
De meest actuele wedstrijdkalender kan steeds teruggevonden worden op de KBVB website – luik
competities KVE Drongen (stamnr. 03851).
Deze informatie is ook rechtstreeks toegankelijk vanuit onze website www.kvedrongen.be, klik
door naar Jeugd > Wedstrijdkalender of via socceronline.be.

Trainingsrooster
De tijdstippen en locatie van de veldtrainingen & keeperstrainingen worden meegedeeld door de
jeugdcoördinatoren, je trainer of de ploegafgevaardigde, zie ook socceronline.be. Trainingen
vangen stipt aan, hou je aan de afspraken en wees tijdig ter plaatse (15 minuten voor start
training). Gelieve afwezigheden steeds op voorhand aan de trainer te melden (dus zowel voor
wedstrijden als voor trainingen).
Het meest recente rooster van de trainingen hangt steeds ook op het witte bord in de gang van de
kleedkamers.

Evenementenkalender
De club organiseert diverse leuke evenementen (jeugdstages, verkoop, quiz, kersthappening,
eetfestijn, footlunch, enz.). De informatie wordt steeds breed gecommuniceerd via de onze
website of facebook of rechtstreeks via jou trainer of afgevaardigde.
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4. INTERN REGLEMENT
Algemeen
Het intern reglement (huishoudelijk reglement) met betrekking tot de jeugd, is bedoeld voor de
jeugdleden, de ouders en andere betrokkenen.
Elk jeugdlid en zijn/haar ouders of voogd verbinden zich ertoe het intern reglement na te leven en
eventuele problemen via de trainer, ploegafgevaardigde of jeugdcoördinator te melden. Diegenen
die om een gegronde reden een bepaald punt van het reglement niet kunnen naleven, kunnen, na
gemotiveerd voorleggen aan de jeugdcoördinator, een passende afwijking bekomen. Het
jeugdbestuur kan bij bewuste, zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken, een jeugdlid uit het
clubbestand verwijderen.

Afspraken en regels
1. Het spreekt vanzelf, dat de omgang tussen ieder lid van de club moet gebeuren op een
beleefde en fatsoenlijke manier, zowel wat taal als gedrag betreft. Naar anderen toe (trainer,
scheidsrechter, en ouders, ook van de tegenpartij) eisen wij dezelfde gedragscode.
2. De spelers groeten hun trainer en eventuele medewerkers voor en na de activiteit op een
gepaste wijze.
3. Wees tijdig en goed uitgerust op alle afspraken door de trainer gemaakt. Ouders en spelers
houden zich steeds aan de gemaakte afspraken en tijdstippen, en verwittigen tijdig bij onvoorziene
omstandigheden.
4. Iedere speler blijft voor de training in de kleedkamer tot de trainer hem komt halen voor de
oefensessie. De ouders wordt verzocht kledij mee te geven aangepast aan de
weersomstandigheden.
5. In de kleedkamer en tijdens de trainingen wordt met aandacht geluisterd naar de coaches. Er
wordt niet geduwd of gepest. Ongeoorloofd gedrag wordt steeds gemeld aan de ouders.
6. Buiten de trainingsuren en buiten toezicht van de trainer wordt er geen gebruik gemaakt van
trainingsmateriaal.
7. Men zal de trainer steeds VOORAF verwittigen indien men niet aanwezig kan zijn op training of
wedstrijd (liefst zo vlug mogelijk). In het geval van ziekte wordt de duur van de afwezigheid
opgegeven. Niet-gemelde afwezigheden hebben een impact op de spel- en trainingsschema's
voorzien door de trainer en ondermijnen het spelplezier. Niet-gemelde afwezigheden kunnen
aanleiding geven tot een forfait van de ploeg, met de nodige gevolgen voor de aanwezige spelers
en een boete te betalen door de club.
8. Indien een speler niet aanwezig kan zijn op de laatste training voor een wedstrijd, neemt hij zelf
contact op met de trainer om te weten of men al dan niet moet spelen.
9. Bij veelvuldige afwezigheid of laat komen, wordt een verslag opgemaakt, en voorgelegd aan de
sportieve cel jeugd.
10. De trainer mag in geen geval, noch door de ouders, noch door de afgevaardigde, beïnvloed
worden in verband met opleidingstrategie, evaluatie, enz. De trainer is gebonden aan
gedragregels en sportieve afspraken zoals vastgelegd in de sportieve cel.
11. Het dragen van armbanden, uurwerken, kettingen, oorringen en piercings tijdens wedstrijden
en trainingen is door het bondsreglement verboden.
12. Tijdens de wedstrijden mag er enkel gespeeld worden in de uitrusting die door de club ter
beschikking wordt gesteld.
13. Tijdens de wedstrijden (en trainingen) is het dragen van beenbeschermers en
voetbalschoenen met aangepaste noppen verplicht voor veldvoetbal. Op het kunstgras zijn enkel
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voetbalschoenen met korte plastieken noppen toegelaten! Op verzoek van de trainer kan het zijn
dat loopoefeningen met loopschoenen dienen te gebeuren. In het geval van zaalvoetbal zijn
beenbeschermers en voetbalschoenen met noppen verboden.
14. Voetbalschoenen dienen voor de training en wedstrijd steeds proper te zijn. Voetbalschoenen
moeten uitgedaan worden bij het binnengaan van de gang van de kleedkamers (na einde van
training of wedstrijd) en kunnen buiten proper gemaakt worden op de daartoe voorziene plek!
Voetbalschoenen zijn ten allen tijde verboden in de cafetaria.
15. In principe doucht elke speler zich na elke training en wedstrijd. Uitzonderingen worden
toegestaan in geval van tijdsgebrek. Trainers zien erop toe dat dit uitzonderingen blijven.
Badslippers zijn om hygiënische redenen verplicht.
16. De kleedkamers, het voetbalveld, kantine en materiaalkamer worden steeds netjes
achtergelaten. Blikjes, plastic flesjes en ander vuilnis moeten in de voorziene vuilnistonnen
gedeponeerd worden. Glazen flesjes worden steeds terug in de kantine gebracht. Een
spelersbeurtrol is van toepassing voor reiniging van de kleedkamers na gebruik.
17. Het gebruik van de verplaatsbare doelen gebeurt onder toezicht van de trainer of
afgevaardigde, waarbij de doelen worden vastgezet. Doelen (vaste of verplaatsbare) dienen enkel
om ballen tegen te houden en zijn GEEN klimrekken.
18. Iedere speler brengt zijn identiteitskaart mee naar de wedstrijden. Indien men dit niet kan
voorleggen, zal de betrokken persoon niet deelnemen aan de wedstrijd (vanaf U15 wordt hier door
KBVB scheidsrechters strikt op toegezien).
19. Wanneer bij een kwetsuur, door een dokter een ongevallenformulier werd ingevuld, kan men
pas opnieuw spelen of trainen als er een attest van genezing is binnengebracht bij de secretaris
(Patrick Van Leirberghe) en dit via uw trainer.
20. Spelers die door een andere club worden aangesproken om met hen te trainen of een
wedstrijd te spelen moeten een schriftelijke toelating hebben. Dit kan aangevraagd worden via de
jeugdcoördinator(en).
21. Enkel de spelers en begeleiders (trainers en afgevaardigden) die op het wedstrijdformulier zijn
ingeschreven mogen het voetbalterrein betreden.
22. Adres-, telefoon en e-mail wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgeven aan de trainer en
aan de jeugdcoördinator administratie.
23. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is ten
strengste verboden.
24. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden (voor de jeugdleden:
ouders worden hierover ingelicht). Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden
toe: gebruik een positief en beleefd taalgebruik en behandel iedereen respectvol (dus ook de
scheidsrechters!). Ouders van jeugdspelers worden met aandrang gevraagd om op een positieve
manier voor alle jeugdspelers te supporteren.
25. De spelers beoefenen hun sport op een positieve en gezonde agressieve manier.
Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van
de training of wedstrijd.
26. Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is verboden. Overtreders worden
onmiddellijk uitgesloten.
27. Tot en met U17 wordt op de campus niet gerookt of alcohol gedronken vóór, tijdens of na de
wedstrijden.
28. Het is voor iedereen ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantine. Trainers
en afgevaardigden geven steeds het goede voorbeeld en roken niet op en nabij het veld.
KVE Drongen vzw - BE 449.183.046 - Stamnr. 03851
Campus Keiskant, Sint Gerolfstraat 16, 9031 Drongen

info@kvedrongen.be
www.kvedrongen.be

29. Iedereen betrokken bij het clubgebeuren, respecteert de integriteit van de club en draagt bij tot
een positieve werking en clubsfeer.

5. PRAKTISCHE INFORMATIE
Aansluiting spelers & lidgeld
Spelertjes kunnen zich aansluiten bij KVE Drongen vanaf de derde kleuterklas. De haalbare
instroom aan jeugdleden en de ploegindelingen worden jaarlijks opgevolgd (zie Sectie
‘Spelersgroepen en nieuwe spelers’). 5 jarige kunnen ook al starten maar dat is via onze
voetbalschool, info zie website KVE Drongen. Zolang oefen- of testspelers niet zijn aangesloten,
zijn ze niet verzekerd. Aansluitingen kunnen enkel via de gerechtelijk correspondent van KVE
Drongen, en na voordracht door de jeugdcoördinatoren.

Lidgeld seizoen 2018-2019:
•
•
•
•

250,00 € U6
300.00 € U7 tem Jong Beloften
2e aangesloten lid per gezin: - 50,00 €
3e - 4e - … aangesloten lid per gezin : - 75,00 €

Het lidgeld omvat:
• lidmaatschap voor het betreffende seizoen bij KVE Drongen, met onder andere ~ 150 uur
training/degelijke voetbalopleiding door ons team aan enthousiaste en veelal
gediplomeerde trainers
• lidmaatschap bij de KBVB
• sportverzekering
• spelerskledingspakket
• gratis drankbonnetje bij elke wedstrijd
• algemene kosten worden verdeeld over alle spelers, en omvatten bondstaksen,
vergoedingen trainers, scheidsrechterskosten, coaching en begeleiding bij wedstrijden,
drank tijdens de rust, ook voor de tegenstrevers, douchegelegenheid na elke training en
wedstrijd, energiekosten (water/elektriciteit/verwarming), campushuur en uitrustingskosten,
en algemene onderhoudswerken terreinen en gebouw.
Bij de meeste ziekenfondsen kan je een formulier 'tegemoetkoming sportabonnement' verkrijgen
en dit laten invullen door KVE Drongen. Dit formulier stuur je door naar onze GC via email en krijg
je ontertekend terug van hem via mail.

Activiteiten en evenementen – KVE Keiskrant
Naast de trainingen en wedstrijden, worden vanuit de club en de jeugdwerking een aantal
evenementen georganiseerd, zowel op het sportieve als het sociale vlak. Meer gedetailleerde
informatie wordt per activiteit verspreid gedurende de loop van het seizoen. We kijken uit naar
jullie enthousiaste en talrijke deelname.

Afgelaste wedstrijden
Officiële en actuele informatie over afgelaste wedstrijden wordt door de voetbalbond ter
beschikking gesteld via www.belgianfootball.be/nl/ (> Competities > Afgelastingen).
Informatie kan ook ingewonnen worden via de trainer of ploegafgevaardigde.

Gezond en uitgerust voetballen
Sporten is gezond en het is belangrijk onze jongeren tot sport aan te zetten. Immers,
lichaamsbeweging komt niet altijd in voldoende mate aan bod (denk maar de leuke uurtjes achter
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spelconsoles, tv en computer). Wie aan sport doet, moet fit voor de dag kunnen komen en
gezonde levensgewoontes zijn dus ook voor onze sporters een aanrader.
Zo is bijvoorbeeld de nachtrust van onze jeugdleden belangrijk om de intensiteit van de
inspanningen te verwerken en fris achter de bal te staan tijdens trainingen en wedstrijden om een
hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Hou er rekening mee, dat door afwezigheid wegens
ziekte of kwetsuur, jouw kind enige energie verloren heeft, zodat de trainer het gepast kan vinden
je kind een extra dag rust toe te kennen. Een inloopperiode kan ook nodig zijn na afwezigheden
wegens vakantie of examens.
Met andere woorden zorg ervoor dat de speler voldoende rust en een gezonde voeding krijgt, en
een goede begeleiding thuis (zie betreffende punt). Dit zodat aan de start van een wedstrijd of
training onze jeugdleden met de nodige motivatie en fitheid paraat zijn. Loop je ondanks alles toch
een kwetsuur op, meldt dit dan steeds aan de trainer of ploegafgevaardigde. Wat te doen bij een
sportongeval kan je terugvinden in Bijlage 2.

Begeleiding thuis
Van de begeleiders en trainers wordt een optimale verzorging en voetbalvorming verwacht voor
onze spelers. Uiteraard moet een speler ook steeds kunnen terugvallen op het thuisfront. Een
gezonde sportbeleving is immers niet enkel het werk van de club. Steun je sporter bij tegenslagen
en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van jeugdspelers is grillig. Soms staan ze stil
en plotseling zie je vooruitgang. Steun ze door zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te
wonen. Laat daarbij de coaching over aan de trainer, anders weten de spelers niet meer waar ze
aan toe zijn!
We eisen een sportief gedrag van onze spelers en verwachten dat derhalve ook van de ouderstoeschouwers. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe.
Voetbalvorming en je thuis voelen in een voetbalclub heeft vele facetten. Hierbij werken ouders,
bestuur en trainers/begeleiders samen, waarbij het voetbalplezier van het jeugdlid zeer belangrijk
is. De situatie thuis, op school en voor de studie krijgen daarbij voorrang. Indien zich problemen
voordoen, laat niet na dit te bespreken met de trainer, de jeugdverantwoordelijke of iemand uit het
jeugdbestuur.

Clubkledij & voetbalschoenen
Elke ploeg krijgt een set wedstrijdtruien die eigendom van de club blijven (kousen en broekje zijn
persoonlijk en worden uitgedeeld bij aanvang van het seizoen). Deze uitrusting voor wedstrijden
wordt in onderlinge samenspraak gewassen en beheerd door de ploegafgevaardigde en de
ouders.
In principe komen alle spelers bij uit- en thuiswedstrijden naar het terrein in de training van KVE
Drongen. Nieuwe trainingspakken kunnen, in zover deze niet in het basispakket bij aansluiting
vervat zitten, aangekocht worden (contacteer materiaalmeester) zolang de voorraad strekt.
Goede voetbalschoenen en beenbeschermers zijn uiteraard onmisbare voetbalattributen, en daar
zorg je zelf voor. De voetbalschoenen moeten goed passen om pijnlijke tenen (te klein) of blaren
(te groot) te vermijden. In de winkel wordt hierover meestal goed advies gegeven en je kan indien
nodig ook de trainer of andere ouders om raad vragen. Zorg verder ook voor een gepaste
sportkledij voor de trainingssessies. Heb hierbij aandacht voor de weersomstandigheden.
Kinderen durven nogal eens kledij te verliezen. Naamteken kledij en trainingsbal dan ook steeds.
Achtergelaten kledij of trainingsballen worden slechts tijdelijk bijgehouden door de club. Is er iets
zoek kom dan eens kijken in het clublokaal. Indien je in de tas van jouw kind kledij aantreft van
iemand anders, was deze en geef ze aan de trainer. De eigenaar zal je zeer dankbaar zijn.

Competitiewedstrijden: transport
Voor het vervoer wordt steeds beroep gedaan op de ouders. Bij thuiswedstrijden moeten de U7-89 minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Alle andere categorieën
moeten minstens 45 minuten tot 60 minuten op voorhand aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden en
tornooien worden door de trainer en de ploegafgevaardigde de nodige afspraken gemaakt.
Ouders houden zich hierbij steeds aan de gemaakte afspraken en tijdstippen, en verwittigen tijdig
bij onvoorziene omstandigheden.
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Jeugdcategorieën & wedstrijdopvatting
De KBVB volgt de 'internationale indeling' voor jeugdreeksen, zoals weergegeven in onderstaande
tabel. Tot en met U17 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uitmaken van een ploeg.
Speelsters mogen, doch dit hoeft niet, een leeftijdscategorie lager aantreden.

Jeugdcategorieën 2018-2019
Leeftijdscategorie
U6

Oude benaming

Spel

Opmerking

Debutantjes

Geboren
in
2013

2 tegen 2,
dribbelvoetbal.
12,5m x 18m

U7

Duiveltjes

2012

3 tegen 3
4 x (2 x 5) min
15m x 25m

U8
U9

Duiveltjes

2011
2010

5 tegen 5
4 x 15 min
25m x 35m

U10
U11

Pré-miniemen

2009
2008

U12
U13

Miniemen

2007
2006

U15
(incl.U14)

Knapen

2005 &
2004

8 tegen 8
4 x 15 min
35/40m x 40/50m
8 tegen 8
4 x 15 min
40/45m x 50/60m
11 tegen 11
4 x 20 min
volledig veld

Enkel
gewestelijk.
Betere U6 treden
eventueel aan bij
U7.
Uitslagen worden
niet opgetekend
(geen
klassement).
Enkel
gewestelijk.
Aangepaste
spelregels (o.a.
geen
buitenspelval).
Idem, doch naast
gewestelijk start
hier ook de
provinciale
competitie.
Idem.

U17
(incl.U16)

Scholieren

2003 &
2002
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11 tegen 11
4 x 20 min
volledig veld

Idem.

Hier is er geen
opdeling per jaar
meer (men kan
dus spelen tegen
kinderen die een
jaar ouder zijn).
Competitie met
rangschikking,
normale
spelregels.
Hier is er geen
opdeling per jaar
meer (men kan
dus spelen tegen
kinderen die een
jaar ouder zijn).
Competitie met
rangschikking,
normale
spelregels.
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U21

UEFA-junioren

Ouder dan 2002

11 tegen 11
2 x 45 min
volledig veld

Jong Beloften

Junioren

Ouder dan 2002

11 tegen 11
2 x 45 min
volledig veld
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KBVB aansluiting, vrijmaken & transfers
Alle aangesloten spelers bij KVE Drongen, zijn tevens aangesloten bij de KBVB
(Koninklijke Belgische Voetbalbond). Een aantal administratieve spelregels zijn van
toepassing voor spelers die willen meetrainen bij een andere voetbalvereniging of die
overstappen naar een andere voetbalclub. Neem steeds contact op met de gerechtelijke
correspondent van KVE Drongen (patrickvl@scarlet.be) of met de jeugdcoördinator.
Hierbij is onder andere het volgende van toepassing:
• Spelers die beslissen om te stoppen met voetballen en niet langer bij KBVB
aangesloten moeten zijn, moeten dit melden aan hun trainer of de
jeugdcoördinator vóór eind april.
• Spelers die zich willen vrijmaken om van club te kunnen veranderen: dit kan
conform de KBVB procedure de volledige maand april.
• Diegenen die dit niet deden en later willen vertrekken naar een andere ploeg, dan
is dit mogelijk tot maximaal eind juni (2 maand extra). Buiten de periode april-juni
kunnen wij in het licht van een goede clubwerking geen transfers toelaten.

Ploegafgevaardigde
Bij elke ploeg wordt onder de ouders een ploegafgevaardigde aangeduid. De
ploegafgevaardigde heeft een aantal specifieke ondersteunende taken om het reilen en
zeilen van de ploeg goed te laten verlopen. De ploegafgevaardigde wordt door de club in
die hoedanigheid kosteloos aangesloten bij de voetbalbond. Een handleiding voor
ploegafgevaardigden is beschikbaar.

Speelgelegenheid
Alle jeugdploegen spelen in competitief verband, volgens de modaliteiten van de
voetbalbond (voor de jongste reeksen wordt hierbij geen rangschikking bijgehouden).
Wie traint en zich aan de regels houdt krijgt speelgelegenheid. Met andere woorden al
onze jeugdleden krijgen speelkans tijdens de competitiewedstrijden of tornooien. De
positie op het veld, de duur van de invalbeurten, enz. behoort evenwel tot de autonomie
van de trainer. Spelers spelen minimaal 50% van de speeltijd (met uitzondering van
spelers die uit blessure komen, nieuwe spelers in hun inloopperiode, spelers die
regelmatig afwezig zijn of met wie met de ouders andere afspraken gemaakt zijn) door het
systeem van vliegende vervangingen. Naargelang de trainer wordt dit toegepast per
wedstrijd, zo niet gemiddeld over 4 wedstrijden.
Er wordt dus steeds gezocht naar een goed evenwicht tussen spelplezier voor iedereen
en het competitieve. Bij de oudere en hogere jeugdcategorieën komt het competitieve
daarbij gaandeweg meer en meer aan bod en spelen basisspelers meer dan
wisselspelers.

Spelersgroepen en nieuwe spelers
We hebben 26 jeugdploegen die aantreden op gewestelijk (vanaf U6 tot Jong Beloften) of
provinciaal niveau (vanaf U8 tot U21). Doelstelling hierbij is om spelers uit eigen jeugd te
kunnen inzetten in de eerste ploeg. De jeugdploegen worden samengesteld op basis van
spelers met ongeveer analoge voetbalkwaliteiten, zij het met aandacht voor de
'ploeggeest', het 'samenspel' en de logistieke mogelijkheden van de club. Soms wordt
gewerkt met een beurtrol voor een deel van de spelers, vb. om betere spelers van
gewestelijke ploegen ook provinciaal te laten spelen.
Voor nieuwe spelers die zich aanbieden is het volgende van toepassing:
•

Kandidaat-jeugdleden die willen toetreden moeten eerst een aantal testtrainingen
volgen. Trainer en jeugdcoördinator gaan hierbij de potentiele spelkwaliteiten na
en in welke mate er nog plaats beschikbaar is in de spelersgroep van zijn/haar
leeftijdscategorie.
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•

Aansluitingen kunnen enkel via de gerechtelijk correspondent van KVE Drongen,
en na voordracht door de jeugdcoördinatoren.

Terreinen
Voetbalclub KVE Drongen beschikt over een moderne site waar alle wedstrijden en
trainingen doorgaan: Campus Keiskant - St. Gerolfstraat, Drongen. De campus heeft 4
velden waarvan 2 kunstgrasvelden.

Tornooien & oefenwedstrijden
Naast de competitie in jeugdreeksen wordt veelal door de jeugdploegen ook
deelgenomen aan een aantal tornooien, oefenwedstrijden en de jeugdcup. Het betreft
wedstrijden tijdens de voorbereidingsperiode (, de winterstop) en op het einde van het
seizoen (als de competitie is afgelopen). De tornooien worden vastgelegd door onze
coördinator tornooien, die dit doet in overleg met de trainers.

Vacatures & vrijwilligers
Zoals in het verenigingsleven gebruikelijk is, gebeurt ook de club- en jeugdwerking van
KVE Drongen volledig door vrijwilligers. Gemotiveerde mensen (ouders, familieleden,
onze jong volwassen jeugdspelers, enz.) die een steentje willen bijdragen tot onze
jeugdwerking zijn steeds van harte welkom, o.a. om:
► te helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van clubactiviteiten van onze cel
evenementen in de jeugdwerking,
► als scheidsrechter op te treden tijdens jeugdwedstrijden.

► als

afgevaardigde jeugdploegen te begeleiden.

Ook gemotiveerde jeugdopleiders en gediplomeerde trainers verwelkomen wij graag in
KVE Drongen!
Geïnteresseerden kunnen een seintje geven aan onze jeugdcoördinator(en)
We nemen dan graag terug contact met je op. Het vrijwilligerswerk gebeurt
overeenkomstig de doelstellingen van ons jeugdbeleid (zie eerder in deze brochure). In
Bijlage 3 kan je de infofiche vrijwilligerswerk terugvinden van onze club.

Foto’s en video opnames
Indien je wenst dat we geen fotos van jullie kind gebruiken op sociale media of op onze
site, gelieve dit ons te laten weten.

Wat verwacht de trainer van ons ouders?
Veel ouders volgen het voetballen van hun kinderen van nabij en dat is een goede zaak.
Het enthousiasme van ouders is erg belangrijk in de voetbalbeleving van onze
jeugdleden. Let wel, hou het bij aanmoedigingen en laat de aanwijzigen over aan de
trainer. Immers, tijdens de trainingen en de wedstrijden wordt een leerproces en
spelbeleving gecreëerd, waarin het jeugdlid de vrijheid heeft om onder éénduidige
begeleiding het voetballen te ontdekken. Deze begeleiding gaat uit van één persoon, de
trainer. Zo niet, dan wordt het verwarrend en weten de jeugdspelertjes soms moeilijk waar
ze aan toe zijn. Schep dus als ouder rust en moedig aan, ouders zijn nodig en meer dan
welkom langs de lijn.
De trainer heeft vaak hulp nodig van de ouders of pleegt overleg met hun over bepaalde
praktische aspecten. Dit gebeurt dikwijls ook via de ploegverantwoordelijke. Zeker
belangrijk voor de trainer is dat hij steeds zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gebracht
van een eventuele afwezigheid van een jeugdspeler op training of wedstrijd.
Ouders staan achter hun kind, en zo hoort het ook. Als ouder heb je daarbij steeds het
recht om te weten wat er rond de jeugdwerking en voetbalvorming in de club gebeurt.
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Aarzel dan ook niet als je met een probleem of met vragen zit, om de trainer,
jeugdverantwoordelijke of één van de mensen uit het jeugdbestuur aan te spreken. Goed
overleg is een belangrijke zaak, anders ontstaan soms conflicten tussen trainers en
ouders, in de opvatting over de mogelijkheden van de jonge voetballer en in welke ploeg
hij opgesteld wordt. Belangrijk hierbij is dat ouders in hun overleg met de trainer respect
hebben voor de autonomie van de trainer en de sportieve cel inzake de meeste sportieve
aspecten.
We moedigen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze spelertjes aan, steun ons
als ouder hierin en laat uw kind zelfstandig hun schoenen 'strikken', zich douchen, enz.
zodra ze dit kunnen.
Tot slot, om alles organisatorisch vlot te laten verlopen, wordt met aandrang gevraagd dat
ouders steeds zo snel mogelijk reageren op vragen die door de trainer of
ploegafgevaardigde gesteld worden inzake praktische en organisatorische afspraken die
moeten gemaakt worden.
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BIJLAGE 1: FIFA CHARTER/PANATHLON VERKLARING/GEBODEN JEUGDTRAINER
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BIJLAGE 2: WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL
1. Meld steeds de door u opgelopen kwetsuren aan de trainer of afgevaardigde na het beëindigen
van de wedstrijd of training.
2. Vraag een formulier 'Aangifte van ongeval' aan je afgevaardigde of trainer.
3. Laat de afgevaardigde de rubrieken m.b.t. de wedstrijd of training, terrein, datum en uur van het
ongeval invullen. Vul deze aan met jouw persoonlijke gegevens en bevestig een klevertje van het
ziekenfonds.
4. Het ongeval moet binnen de 10 dagen na datum aangegeven worden. Raadpleeg dus zo snel
mogelijk jouw arts. Verwittig je afgevaardigde of trainer omtrent de bevindingen en de te volgen
therapie en mogelijke duur ervan. Vergeet niet het “Medisch Getuigschrift” van de
ongevalsaangifte door de behandelende dokter te laten invullen en bezorg het formulier zo snel
mogelijk en UITERLIJK 5 DAGEN NA DE CONSULTATIE aan de gerechtelijk correspondent van
KVE DRONGEN (Patrick Van Leirberghe, Tweebekenstraat, 9052 Zwijnaarde). Zeer belangrijk:
Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande toestemming van de
verzekering vereist. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst
van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het aantal beurten op het
“Medisch Getuigschrift” vermeld worden onder punt 7.c. Indien de kinesitherapeutische
behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet onmiddellijk
een fotokopie van dit voorschrift worden bezorgd aan de club. Wij maken dit dan over aan de
verzekering van de KBVB.
5. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door de mutualiteit is normaal gedekt door de
verzekering indien je alle bovenstaande onderrichtingen hebt opgevolgd.
6. Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken. Je ontvangt na ongeveer 10 dagen het
'geneeskundig getuigschrift van herstel en hervatting'. Je laat dit formulier invullen door jouw
geneesheer. Zonder dit formulier ben je niet speelgerechtigd!! Bezorg het dus zo vlug mogelijk
aan de gerechtelijk correspondent. Opgelet: de datum van herstel door de arts opgeschreven is
niet definitief bindend. Indien je langer gekwetst bent dan voorzien, blijft de verzekering lopen.
7. Alle betalingsbewijzen indienen bij de mutualiteit. Je krijgt een terugbetaling staat in dubbel
terug. Eén exemplaar bezorg je aan de gerechtelijk correspondent.
8. Indien je volledig hersteld bent, zal na een seintje van jou, het dossier worden afgesloten en het
bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald wordt op je rekeningnummer gestort.
Opmerking: De formulieren die afgegeven moeten worden aan de gerechtelijk correspondent van
KVE Drongen kan je ook afgeven aan je trainer of één van de mensen van het jeugdbestuur, die
ze verder zullen bezorgen.
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BIJLAGE 3: INFORMATIE IN HET KADER VAN DE VRIJWILLIGERSWET
Structuur
KVE Drongen is een voetbalclub met als juridisch statuut een vereniging zonder winstoogmerk. De
gerechtelijk correspondent van KVE Drongen is Dhr. Patrick Van Leirberghe, Tweebekenstraat 5,
9052 Zwijnaarde (T. 0497/70.98.82 - patrickvl@scarlet.be).
Doelstelling
De vereniging beoogt het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport en is hiertoe
aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De club organiseert trainingen voor
haar leden en neemt deel aan wedstrijden georganiseerd of goedgekeurd door de KBVB, met
betrekking tot jeugd- en volwassenenvoetbal. De clubwerking heeft eveneens betrekking op de
benodigde accommodatie en infrastructuur voor deze sportbeoefening.
Als sociale doelstelling beoogt de vereniging een clubsfeer waar leden zich thuis voelen, en waar
sociale contacten, normen en waarden belangrijke aandachtspunten zijn. De club organiseert
hierbij zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport of in het kader van een dynamisch
clubgebeuren.
Verzekeringen
De vrijwilligers van KVE Drongen worden specifiek verzekerd. De club heeft hiertoe een aantal
verzekeringen afgesloten. Een verplichte verzekering die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
dekt van de organisatie evenals rechtsbijstand, met uitzondering van de contractuele
aansprakelijkheid. Een bijkomende verzekering is afgesloten voor lichamelijke schade geleden
door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en
naar de activiteiten.
Onkostenvergoedingen
Eventuele kostenvergoedingen worden in overeenstemming met de wet betreffende de rechten
van vrijwilligers in alle openheid en duidelijkheid door het bestuur beslist en aan de betrokken
vrijwilligers medegedeeld.
Geheimhoudingsplicht
Het beroepsgeheim is niet van toepassing op KVE Drongen. Vrijwilligers respecteren evenwel de
integriteit van de club en dragen bij tot een positieve werking en clubsfeer.
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