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Welkom 

De Beheerraad, het Jeugdbestuur, de trainers en alle medewerkers van onze club 
SV Wevelgem City verwelkomen alle jeugdspelers, ouders en familieleden bij de 
start van het nieuwe voetbalseizoen. 

U ontvangt hierbij onze infobrochure met heel wat nuttige informatie in verband 
met onze Jeugdopleiding.  Naast de contactgegevens van het Jeugdbestuur en de 
Sportieve Staf vindt u in deze brochure ook het aangepaste Intern Reglement 
waarbij we een aantal afspraken met de spelers en de ouders wensen te 
verduidelijken. Tevens wensen wij u bij deze gelegenheid ook de missie, visie en 
strategische doelstellingen voor de komende jaren te bezorgen. 
  
Wij hopen dat het voor iedereen een sportief en succesrijk seizoen mag worden ! 

 

Laten wij samen verder werken volgens onze clubslogan : 

 

N O B O D Y  ’ S  P E R F E C T ,  

B U T  A  T E A M  C A N  B E  !  

 

Alvast veel sportief genot en succes dit seizoen. 

Wouter Verrote  – Jeugdvoorzitter 
Henk Louf – Voorzitter Dagelijks Bestuur – Beheerraad 
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Reserveer nu reeds volgende data in uw agenda !  

 

STAGE ism Retro 31  :  22 tot 26 augustus 2016  

FAN-DAG  :  zaterdag 20 augustus 2016  

 WEEK VAN DE SPORTCLUB  :  maandag 5 september 2016 

INFOSESSIE  Pro Soccer Data  :  dinsdag 6 september 2016 

FAMILIEHAPPENING  :  zaterdag 26 november 2016 

SINT-NIKLAASFEEST  :  woensdag 30 november 2016 

VLASSERSCUP (Duivelt jeshappening)  :  29,30 & 31 december 2016  

PAASKAMP  :  11 tot 14 apri l  2017 

TORNOOI 5 -  5 /  8-8 /  11-11 :  weekend 29-30 apri l  2017 
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Missie & visie SV Wevelgem City 
 

Als bestuur van SV Wevelgem City hebben  we ervoor gekozen om een 
BELEIDSPLAN op te maken zowel voor de Jeugdopleiding als voor de volledige 
club. Hiermee willen we benadrukken wat we de komende jaren willen bereiken 
en hoe we dit zullen  doen.   
Op de volgende bladzijden vind je de belangrijkste krachtlijnen van ons 
Jeugdbeleidsplan. De missie geeft de bestaansreden weer van de club en de visie 
schetst het kader hieromtrent.  
Uit een bevraging bij zowel spelers, ouders, trainers als bestuurslui hebben we 
een aantal  strategische doelstellingen vastgelegd als kapstok voor de volgende 
jaren.  
Hieruit blijkt dat SV Wevelgem City een heel sterke ambitie heeft om verder te 
groeien de volgende jaren. 
 

SV Wevelgem City heeft tot doel de jeugd uit de regio Wevelgem  
te ontwikkelen door het beoefenen van voetbalsport  

op een kwalitatief hoogstaande wijze  
en op een zo hoog mogelijk niveau. 

 
Dit dient te gebeuren binnen een hechte organisatiestructuur waar, 

 naast het plezier in het beoefenen van de voetbalsport,  
tevens een gezellig en actief verenigingsleven centraal staat. 

 
Daarom willen wij een kader aanbieden waarbij jongeren zich in het voetbalspel 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zodat :  

- ze er echt plezier aan beleven 
- ze nadien in de vereniging actief blijven als speler, trainer, scheidsrechter, 

bestuurslid, afgevaardigde, medewerker, … 
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Deze missie wordt mogelijk gemaakt dankzij volgende engagementen vanuit de 
club : 
 
- Een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding onder  de deskundige leiding van 

vakbekwame coördinatoren en trainers en onderbouwd door een coherent 
opleidingsplan is de basis van onze club. Dit moet ervoor zorgen dat de 1ste 
ploegen kunnen uitgebouwd worden met zo veel mogelijk eigen jeugdspelers. 
 

- Een evenwichtig samengesteld financieel budget waarbij niet alleen aandacht 
besteed wordt aan voldoende inkomsten via allerlei activiteiten, maar ook de 
uitgaven constant onder controle worden gehouden.  

 
- Een gestructureerde uitbouw van de organisatie zowel voor de 1ste ploegen 

als voor de jeugdafdeling met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en 
taken.  

 
- Een  accommodatie die niet alleen aan alle wettelijke eisen voldoet, maar ook 

een meerwaarde biedt zodat op een optimale wijze voetbal kan gespeeld 
worden. Dit alles in samenwerking met het Bestuur van onze gemeente 
Wevelgem. 

 
- Een interne en externe communicatie zodat niet alleen alle leden op de 

hoogte worden gebracht van het reilen en zeilen binnen de club; maar ook dat 
de Wevelgemse gemeenschap een positief beeld krijgt van onze werking. 

 
- Een activiteitenprogramma dat de ‘familieband’ binnen de club versterkt. 
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Missie & Visie Jeugdopleiding 

Voetbalclub SV Wevelgem City wil ALLE jeugdspelers  
volgens hun mogelijkheden opleiden en begeleiden in het voetbalspel,  

waarbij zij zich als individu kunnen ontwikkelen in teamverband  
en er heel wat plezier aan beleven. 

 
Het uiteindelijke doel is om jaarlijks minstens 3 jeugdspelers te kunnen laten 

doorstromen naar de A-kern 
Op heden speelt 62 % van onze eigen jeugd bij de eerste ploeg. 

 
Dit dient te gebeuren op een pedagogisch verantwoorde wijze 

 en in een kindvriendelijke omgeving. 
Hierbij zijn morele en sociale waarden als RESPECT - DISIPLINE en SPORTIEVE 

STRIJDLUST de hoekstenen. 
 

De jeugdopleiding wil ook een SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ROL spelen in de 
regio door de samenwerking met  

de gemeente, omliggende ploegen en scholen 
 

 

Om deze missie te kunnen vervullen, dienen wij zowel bij ons intern en extern 

beleid volgende voorwaarden te vervullen op vlak van : 

 

OPLEIDING 

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 

jaar door ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler 

volgens zijn mogelijkheden te bevorderen. 

Vanaf 5 jaar worden de kinderen warm gemaakt tot het voetbal door de principes 

van Multimove. 
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Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de 

ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch 

geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.  

De sportieve peilers waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn: 

1.      stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers 

2.      vormen van (voetbal)intelligente spelers 

3.      vormen van voetballers met een persoonlijkheid 

4.      focus op techniek 

5.      aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet 

6.      opbouw vanuit de verdediging 

 

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele 

ontplooiing en het groepsbelang.  Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan 

de resultaten, maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief 

maken.  Zo worden de betere spelers naar een hogere categorie overgeheveld als 

dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop 

worden alle spelers tweemaal per jaar geëvalueerd.  

Vanaf de midden (U10-U19) voorzien wij drie evaluaties. Een eerste evaluatie is 

voorzien in september waarbij enkel een gesprek voorzien is tussen de speler en 

trainer. 

Tevens is het belangrijk dat elke speler voldoende aan bod komt. Daarom stellen 

wij als norm dat elke speler gemiddeld minstens 50% van wedstrijdduur speelt. 

 

Ook verwachten we dat alle jeugdspelers en begeleiders de afspraken en regels 

aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan 

van andere ploegen, personen en toeschouwers altijd respecteren. 
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KINDVRIENDELIJKHEID 

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect 

van onze jeugdopleiding. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de 

individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun 

opvoeding.  Op dit vlak vormt de opleiding een toegevoegde waarde van wat de 

spelers meekrijgen van de ouders en van de school.  

We onderschrijven dan ook dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de 

algemene ontwikkeling van de speler. Bijgevolg wordt er binnen het 

trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding 

(bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het 

leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.  

 

PLEZIER BELEVEN 

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen 

de club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, 

wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. 

Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we 

hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende 

kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te 

stimuleren.  

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis 

voelen in de club.  Ouders dienen zich in ieder geval betrokken te voelen en ook 

een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club.  Het is dan ook de 

betrachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken. 

  

WAARDEN 

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk 

voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die 

streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier 
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waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de 

buitenwereld toe.   

Belangrijke waarden die wij de spelers wensen bij te brengen zijn : SPORTIEVE 

STRIJDLUST - GROEPSGEEST - NALEVEN van GROEPSAFSPRAKEN en RESPECT 

LEREN OPBRENGEN VOOR ZICHZELF EN ANDEREN. 

 

Dit wordt vertaald in een aantal fair-play regels : 

   

1. RESPECT voor de speler, opdat hij zich op een gezonde manier kan 

ontwikkelen tot een volwassen voetballer. 

2. RESPECT voor de scheidsrechter en de tegenstander, zodat de 

maatschappelijke waarden door onze spelers van jongs af worden 

aangeleerd. 

3.  WEDERZIJDS RESPECT tussen trainers en begeleiders, want de ingesteldheid 

van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid 

van de kinderen. 

4. RESPECT voor de andere clubs, die weliswaar kunnen verschillen van cultuur 

en doelstellingen. 

5. RESPECT van en voor de ouders en sympathisanten. Een positieve houding 

van de entourage kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van 

het kind. 

6.  RESPECT voor jezelf, een gezonde voeding, voldoende nachtrust en een 

evenwichtige combinatie tussen voetbal en school zijn onontbeerlijk. 
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EXTERN BELEID 

SV Wevelgem City streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de 

andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele 

transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke 

wedstrijden.  

De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de 

accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is.  

Bij allerlei sociaal maatschappelijke acties waaraan onze club haar medewerking 

verleent wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding 

(bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers). 

 
 

In het kader van ons jeugdbeleid heeft SV Wevelgem City beslist om zich met de 

volledige club ook te scharen achter  

de Internationale Panathlonverklaring i.v.m. ethiek in de Jeugdsport. 

 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen,  

heldere gedragsregels vast te leggen  

bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 

 
De volledige tekst van deze verklaring , alsook het Antiracisme Charter van de 

KBVB  
vindt u integraal op onze website. 
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Strategische doelstellingen Jeugdopleiding 

 

De interne communicatie binnen de club (meer specifiek binnen de 

Jeugdopleiding) borgen. 

 

Een goede communicatie is heel belangrijk; het betekent immers elkaar op tijd 

informeren zodat elkeen binnen de club weet wat van hem verwacht wordt. 

Daartoe dienen acties uitgewerkt op volgende deeldomeinen : 

- overlegstructuur systematiseren 
- dialoog met ouders en spelers intensifiëren 
- inspraakmogelijkheden bieden aan de jeugdspelers 
- elektronische communicatiekanalen beter benutten (website – 

nieuwsbrief -…) 
 

De sportieve opleiding / ontwikkeling van onze jeugdspelers verder uitbouwen 

zodat de talenten kunnen doorstromen naar het eerste elftal. 

 

Hierbij dient vooral gewerkt op volgende vlakken : 

- Kwaliteit van de trainers permanent verhogen door opleiding en 
bijscholing waarbij elke trainer minstens over een C-diploma beschikt. 

- Het begeleiden van de jongere trainers door meer ervaren trainers 
- Technisch Jeugdplan verder uitwerken met doelstellingen voor elke 

leeftijdsgroep 
- opleiding keepers verder uitbreiden 
- Kader schetsen voor doorstroming van jonge talenten binnen de club 
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Medisch stappenplan, gebaseerd op blessure-preventie en-behandeling, 

uitwerken en implementeren in samenwerking met de Medische Staf 

 

Samen met het Dagelijks Bestuur en de Medische Staf een permanent beleid ivm 

medische begeleiding uitwerken voor alle jeugdspelers. 

In eerste instantie is het de bedoeling om iedereen bewust te maken dat 

preventieve blessure behandeling noodzakelijk is. 

 

Ervoor zorgen dat onze club een aantrekkingspool wordt voor jeugdige talenten 

uit onze gemeente en omstreken. 

 

Naast de kwaliteitsverbetering van de trainers dient in eerste instantie dient 

verder gewerkt aan een uitbreiding van het aantal jeugdspelers door het nemen 

van volgende initiatieven : 

- Contactname met de scholen optimaliseren  
(info – scholentornooi - …) 

- Organisaties uitwerken via de gemeentelijke sportdienst 
- Degelijk scoutingapparaat 
- Samenwerking met voetbalschool RETRO 31 

 

De ‘Familieclub’ verder uitbouwen door een grotere betrokkenheid van spelers, 

trainers en ouders. Hierdoor zal de vrijwilligerswerking nog meer geactiveerd 

worden. 

 

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze club. Dankzij hun hulp en medewerking 

op allerlei vlak straalt het dynamisme van de club uit op de omgeving.  

Hier is het belangrijk dat een aantal initiatieven ontstaan waardoor meer ouders ( 

en oudere spelers) voelen dat zij meer betrokken zijn bij de club 
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Algemene gegevens SV Wevelgem City 

Terreinen & secretariaat : Menenstraat 122 – 8560 Wevelgem 

Telefoonnummer secretariaat : 056/29.07.47  

Telefoonnummer terrein : 056/ 29.07.47 

E-mailadres secretariaat :  secretariaat@svwevelgemcity.be 

Rekeningnummer club AXA (IBAN) :   BE21 7512 0653 8403 

 

Openingsuren secretariaat :   maandag : 17.30 tot 19.00 uur 

  dinsdag :  17.30 tot 19.00 uur 

  woensdag : 17.30 tot 19.30 uur 

  donderdag : 17.30 tot 19.00 uur 

  vrijdag :  gesloten 

Bestellen/afhalen van kledij kan enkel na afspraak met het secretariaat. 

Afspraken kunnen steeds gemaakt worden via email. 

 

Stamnummer KBVB : 2997 

Kleuren : Paars-Wit / Paars / Paars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@svwevelgemcity.be
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Organisatie Dagelijks Bestuur / Beheerraad 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor : 
- Bepalen strategie van de volledige club 
- Opvolgen missie en visie van de club 
- Elk lid heeft ook een aantal operationele verantwoordelijkheden 

 
Functie Naam Tel.nr. e-mailadres 

Voorzitter Henk Louf 0475/ 84.15.24 isola@telenet.be 

Ondervoorzitter Filip Daem 0475/ 28.75.62 filip.daem@advalius.com 

Ondervoorzitter Rik Valcke 0475/26.65.18 valckerik@skynet.be 

Penningmeester Jo Vanmaercke 0475/73.78.87 jo.vanmaercke@skynet.be 

Gerechtelijk Correspondent Vincent Mispelaere 0496/24.46.65 ombudsdienst@svwevelgemcity.be 

Verantwoordelijke jeugd Wouter Verrote 0479/22.91.37 Voorzitter_jeugd@svwevelgemcity.be 

Leden Geert Vanacker 0479/47.11.54 geert.vanacker@skynet.be 

Wouter Masselis 0476/55.89.85 woutermasselis@hotmail.com 

 

mailto:isola@telenet.be
mailto:filip.daem@advalius.com
mailto:valckerik@skynet.be
mailto:jo.vanmaercke@skynet.be
mailto:geert.vanacker@skynet.be
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Organisatie Jeugdafdeling - Jeugdbestuur 

Functie 

 

Naam Tel.nr. e-mailadres 

Voorzitter Wouter  Verrote 0479/22.91.37 Voorzitter_jeugd@svwevelgemcity.be 

Ondervoorzitter Vincent Mispelaere 0496/24.46.65 Ombudsdienst@svwevelgemcity.be 

Secretaris Didier Dekeirel 0485/94.48.21 didier.dekeirel@telenet.be 

Leden 

Henk Acke 0473/81.47.14 henk.acke@telenet.be 

Bjorn Decock 0474/49.16.58 bdecock@telenet.be 

Stefaan Delefortrie 0474/57.82.38 stefaan.delefortrie@skynet.be 

Patrick Deltour 0498/97.60.14 patrick.deltour@pandora.be 

Philip Donckels 0498/76.25.25 filip.donckels@telenet.be 

Dominique Masselis 0479/43.11.51 domimassi@gmail.com 

Franky Vanhuylebrouck 0477/69.70.05 franky.vanhuylebrouck@telenet.be 

Steven Lambert 0477/ 32.12.55 steven@lambert-aircraft.com 

Jürgen Boone 0474/26.61.65 jurgen.boone@gmail.com 

TVJO Nils  Vanneste 0499/22.33.22 tvjo@svwevelgemcity.be 

Coördinatoren 

Kurt  Beyls 0486/66.83.35 bovenbouw@svwevelgemcity.be 

Gregory Bekaert 0479/77.90.91 middenbouw@svwevelgemcity.be 

Janos Wylin 0496/78.75.55 onderbouw@svwevelgemcity.be 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden Jeugdbestuur 
 
Het Jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de  gehele 
jeugdopleiding van onze vereniging.  
Onder de leiding van de jeugdvoorzitter is het bestuur verantwoordelijk voor: 

- het opstellen, invoeren en opvolgen van een meerjarenbeleid om de 
kwaliteit van de jeugd binnen de vereniging te bevorderen. 

- het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse gang van 
zaken binnen de jeugdafdeling. 

- het vertegenwoordigen van de jeugdafdeling binnen en buiten de 
vereniging. 

- het opleiden en begeleiden van alle jeugdspelers tijdens trainingen en 
wedstrijden 

- het organiseren van nevenactiviteiten (sportief en extra-sportief) 

mailto:didier.dekeirel@telenet.be
mailto:henk.acke@telenet.be
mailto:bdecock@telenet.be
mailto:stefaan.delefortrie@skynet.be
mailto:patrick.deltour@pandora.be
mailto:filip.donckels@telenet.be
mailto:domimassi@gmail.com
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Binnen de afdeling Jeugdopleiding is een duidelijke structuur te herkennen. Onder 
de leiding van de jeugdvoorzitter en de ondervoorzitter omvat het bestuur, naast 
het secretariaat,  6 afzonderlijke terreinen met bestuursleden die elk hun 
verantwoordelijkheid dragen. 
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Deze cellen zijn :  
 

 Sportieve cel 

 Opmaken en opvolgen van het sportief jeugdbeleid. Dit gebeurt 
samen met de Technisch Verantwoordelijke voor de 
Jeugdopleiding (TVJO) en de diverse coördinatoren.  

 De coördinatoren zijn, samen met de trainers, de directe 
aanspreekpersonen voor de spelers en de ouders rond de 
dagelijkse werking in de club. 

 organisatie van de sportieve organisaties wordt geïnitieerd van uit 
de sportieve cel waarbij steeds een andere medewerker het 
voortouw neemt 

 aanduiding van de scheidsrechters voor onderbouw en midden 
bouw, vriendschappelijk wedstrijden, tornooien ... 

 

 Cel Logistiek & Veiligheid 

 Inventariseren en verzorgen van het trainingsmateriaal van de 
Jeugdafdeling (inclusief controle) 

 Verantwoordelijk voor veiligheid & hygiêne op en rond het veld 

 Waakt over de organisatie van het vervoer 
 

 Cel Evenementen & Sportieve Organisaties 

 Opstellen van het jaarprogramma van de evenementen met 
inbegrip van de budgettering 

 Organiseren van  de diverse evenementen voor de volledige club 
samen met de diverse medewerkers voor elk van de activiteiten 

 Organiseren van de diverse tornooien samen met de TVJO 

 Organiseren van het Paaskamp 
 

 Cel Communicatie 

 Beheren van de website van SV Wevelgem City 

 Beheren van het mededelingenbord 

 Communicatie met de pers (wedstrijdverslagen, …) 
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 Opvolging maillijsten jeugdafdeling 
 

 Cel Opleiding & Ethiek 

 Opmaken van  jaarprogramma voor interne en externe 
bijscholingen voor de Jeugdafdeling 

 Organiseren van demo trainingen en opleidingen voor de 
Jeugdafdeling 

 Opvolgen van de deelname van opleidingen en bijscholingen van 
alle leden van de Jeugdafdeling 

 Waken over de ethiek in de Jeugdafdeling (educatieve bestraffing, 
…) 

 Bijeenroepen van  de Spelersraad (toekomst) 
 

 Cel Financiën  

 Opvolgen van het budget van de jeugdopleiding. 

 Correcte inning van de lidgelden van de spelers van de 
jeugdafdeling 

 
 

OPROEP !!! 
Wij zoeken nog altijd vrijwilligers om mee te werken aan de Jeugdopleiding !!!!! 
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Organisatie Jeugdopleiding - Sportieve Staf 

 

Bovenbouw Trainer E-Mail 

U19 IP Nic Douterloigne nicdouterloigne@hotmail.com 

U17 IP David Decock david.decock@hotmail.com 

U16 IP Kris Vandevelde kris@kantoorvandevelde.be 

U15 IP Tom Vanhee vanheetom@hotmail.com 

U15 Gew Willem Van Wijnendaele willem@hubrecht.be 

U14 IP Luc Bogaert luc.bogaert5@telenet.be 

Middenbouw Trainer E-Mail 

U13 IP Rinus Vandervenne rinusvandervenne@hotmail.com 

U13 IP   

U12 IP Bjorn Bertier bjorn.bertier@telenet.be 

U12 Ip Gianni Gravina gianni.gravina@pzvlas.be 

U11Ip Orlando Claeyssens orlando.claeyssens@hotmail.com 

U11Gew Jeldrik Vansteenkiste jeldrikvansteenkiste1@gmail.com 

U10 IP Jens Donckels jensdonckels@hotmail.com 

U10 Gew Henk Acke henk.acke@telenet.be 

Onderbouw Trainer E-Mail 

U9 Prov Bjorn Decock bdecock@telenet.be 

U9 Prov Rob Deleersnijder rob.deleersnijder@student.vives.be 

U9 Gew Sam Delcroix sam.maaike@skynet.be 

U8 Prov Bert Galle bert_galle@yahoo.com 

U8 Prov Steve Tanghe stevetanghe@hotmail.com 

U8 Gew Vincent Declerck vincentdeclerck@telenet.be 

U7  Birgen Ghesquiere birgenghesquiere@hotmail.com 

U7 Arent Bulcaen arentnatan@icloud.com 

U7  Kenny Vanbecelaere marina.pardo@telenet.be 

U6 Lies Vermont liesvermont@telenet.be 

U6 Kathalina Staelens staelens_kathalina@hotmail.com 

U6 Jelle Duthoo duthoojelle@live.be 

U5 Orlando Claeyssens orlando.claeyssens@hotmail.com 

U5 Mathias Segers segersmathias@hotmail.com 
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Intern Reglement – afspraken met de spelers 
 
ALGEMEEN 

 Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in 
de club. 

 Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de technische staf het woord 
neemt, zwijgen alle spelers. 

 Het gebruik van obscene en beledigende taal en/of racistische of 
onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit 
getolereerd en zullen steeds bestraft worden. 

 Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze. 

 De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met 
respect voor de tegenstander.  
 

KLEEDKAMER 

 De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, 
trainers en begeleiders. 

 Geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, ...) of geld meebrengen 
naar de kleedkamer.  

 Het gebruik van een GSM in de kleedkamer is enkel toegelaten met 
toestemming van de trainer. 

 De spelers bewaren de orde in de kleedkamer; ook al is de trainer niet 
aanwezig. 

 Help ook zorgen voor de netheid in de kleedkamer en gooi je blikjes, 
papiertjes, … in de vuilnisbak. 

 Vooraleer terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen 
schoongemaakt. 

 Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche! 

 Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn 
gebruikte outfit ordelijk weg in zijn 
sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden! 

 Na de wedstrijd wordt op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer 
ingezameld. 
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TRAININGEN 

 Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer 
(eventueel ook de duur) 

 Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training 
aanwezig op de club. 

 Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer. 

 Vooraleer de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of 
kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken.  

 De kledij dient aangepast aan de weersomstandigheden. 

 De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen 
tijdens trainingen. 

 De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding 
van de trainer naar het trainingsveld. 

 Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg 
actief is. 

 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens 
trainingen.  

 Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden 
gesanctioneerd. 
 

WEDSTRIJDEN 

 Binnen de jeugdwerking wordt ernaar gestreefd om een zo evenwichtig 
mogelijke speelgelegenheid verdeling te maken over gans het seizoen. 
Iedere jeugdspeler, die de trainingen volledig bijwoont en niet gekwetst 
is, krijgt over het volledige seizoen minstens 50 % speelgelegenheid ! 

 Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je 
bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad 
verschijnt. Beslissing hangt af van de trainer. Bij het te laat komen, wordt 
er verwacht dat er contact wordt opgenomen met de trainer. 

 Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit, 
inclusief zijn voetbalschoenen 
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 De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens 
wedstrijd, opwarming en bespreking. 

 De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij 
brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of 
onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.  

 Vóór en na de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit gedragen 
worden. 

 Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot 
voeding en drank. Eet vooral geen vettige spijzen en bouw zeker 
voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd. 

 Tijdens de verplaatsingen met de wagen worden de volgende regels strikt 
nageleefd: 
• Niet eten of drinken tijdens de rit; Stilzitten in de voertuigen 
• Geen chaotische luidruchtigheid (vreugde uiting door gezamenlijk 

zingen wordt als positief ervaren). 
•  Steeds je gordel om 

  Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd. 
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ANDERE GEDRAG EN LEEFREGELS VOOR SPELERS 

 Voor testwedstrijden of -trainingen bij een andere club is een schriftelijke 
toestemming van de club vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte 
van onze club én omwille van de verzekering voor de speler. 

 Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie (incl. de 
geparkeerde wagens op de parking) kunnen, via hun ouders, burgerlijk 
aansprakelijk gesteld worden. 

 Opzettelijk toegebracht lichamelijke schade aan derden (slaan, niet-
voetbal bewegingen, etc…) kan niet getolereerd worden en kan leiden tot 
verdere procedure tot sanctionering door de club. 

 Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan 
medespelers en medewerkers kan bestraft worden door het jeugdbestuur 
met onmiddellijke verwijdering van de speler. 

 Het gebruik van alcoholische dranken door jeugdspelers is in principe 
verboden ! Enkel in geval van specifieke gelegenheden (vb. 
kampioensviering) en vanaf de leeftijd van 16 jaar kan hiervan afgeweken 
worden na toestemming door de trainer. Op de training komen onder 
invloed krijgt als eerste sanctie het wegsturen van de training. 

 Drugsgebruik is te allen tijde VERBODEN ! 
 

OM HET VEILIGHEIDSGEVOEL TE VERHOGEN, HEBBEN WE 

CAMERABEWAKING OPGESTELD ! 
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Intern Reglement – afspraken met de ouders 

 

De ouders moeten te allen tijde beseffen dat het resultaat 
ondergeschikt is aan de opleiding. Het belangrijkste is dat de spelers 

bijleren in hun ontwikkeling als voetballer en als persoon. 

 

 Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het 
belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling tussen de 
ouders en de Technische staf.  

 De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om op een 
positieve manier te supporteren voor alle jeugdspelers van de ploeg 
(juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders 
van tegenpartij, ...). 

 Steun uw jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn uw vertrouwen 
waard ! Ouders zijn geen trainers en dus kan coachen alleen van een 
trainer komen. 
 

!!!   LAAT HET COACHEN AAN DE TRAINERS  !!! 

 Het betreden van de velden is voor de ouders verboden.  

 Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele 
scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen 
geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve 
karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van 
de club in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of 
andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang 
ontzegd worden. Dit kan zelfs gevolgen hebben op het lidmaatschap van 
de speler zelf. 

 De ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de technische 
staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten 
zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. 

 Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen en andere 
groepsactiviteiten waarvoor de spelers een financiële bijdrage moeten 
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leveren, gebeurt altijd na contact met de technische staf. Hier moet 
voldoende rekening gehouden worden met de financiële mogelijkheden 
van alle ouders. Uiteraard mogen deze activiteiten niet in conflict zijn met 
trainingen of wedstrijden of andere clubactiviteiten. 

 In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders 
wordt steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen. 

 Enkel ouders van de ploegen U5 - U6 en U7 worden toegelaten in de 
kleedkamers. 

 Voor de ploegen U6 en U7 zijn er, conform de verkeerswetgeving, 
kinderzitjes voorzien voor de jeugdspelers. De respectievelijke trainers en 
jeugdafgevaardigden zullen met de ouders die rijden afspreken dat de 
zitjes effectief gebruikt worden ! 

 

Indien trainingen algemeen afgelast worden, zal dit tegen 16u30’ op de website 

geplaatst worden en een melding gemaakt worden via Pro Soccer Data !!! 
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Communicatie 

IDENTITEITSKAARTEN 
Ook dit seizoen kan er enkel nog gespeeld worden mits voorlegging van officiële 

identiteitskaart.  

Voor de jeugdspelers, die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, zullen de 

ouders een identiteitskaart (KIDS -ID) moeten aanvragen bij het  

gemeentebestuur. 

 
AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN 
Tijdens de winterperiode heeft de Voetbalbond schikkingen getroffen om 
informatie hierover te bekomen via : 

- Website KBVB : www.footbel.com (update tot vrijdag 17 u) 
Zodra de club op de hoogte is, wordt dit ook op de website geplaatst, alsook via 

Pro Soccer Data doorgegeven. 

 

AFGELASTING VAN TRAININGEN 
Wanneer om een bepaalde reden de trainingen algemeen afgelast worden, dan 
zal de terreinverantwoordelijke Janni Planckaert dit meedelen aan de TVJO 
Vanneste Nils. De TVJO zal deze op zijn beurt doorgeven aan de verantwoordelijke  
van de website.  
Zo vlug mogelijk wordt de afgelasting op de website geplaatst . 
Een melding via Pro Soccer Data zal eveneens weergegeven worden. 

NIEUWSFLITS - SV-WEETJE 

Op geregelde tijdstippen, en zeker 4 x per jaar zal via email informatie gegeven 

worden vanuit de club naar alle spelers en ouders.  

Wij zoeken hiervoor nog medewerkers voor het schrijven van teksten en het 

bezorgen van fotomateriaal. 

Interesse :  communicatie@svwevelgemcity.be 

 
 

http://www.footbel.com/
mailto:communicatie@svwevelgemcity.be
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KLEDIJ 

De officiële sportkledij van SV Wevelgem City blijft eigendom van de club. 

De clubkledij is verplicht te dragen op de dagen van de wedstrijden 

(training, polo, jas) 

De spelers U19 dragen een propere jeansbroek + hemd van de club, indien nodig 

voorzien van de clubjas 

De verkregen opwarmingstrui (swaeter) is verplicht te dragen tijdens de 

opwarming. (uitzondering bij zuiderse temperaturen) 

Onze shop is slechts op bepaalde tijdstippen open. De openingsuren voor het 

passen van de kledij zijn dezelfde als de openingsuren van het secretariaat. 

Gelieve steeds een afspraak te maken via mail voor het aan schaffen van de kledij. 

Tevens wensen we te vermelden dat er steeds kortingsbonnen te verkrijgen zijn 

voor voetbalschoenen, keeperkledij en algemene aankopen bij Sport Lauwers. 

 

JEUGDABONNEMENT  

Een jeugdabonnement voor Interprovinciaal voetbal is te verkrijgen op het 

secretariaat tegen een democratische prijs van € 15 voor alle thuiswedstrijden 

(inclusief bekerwedstrijden) 

Hou er rekening mee dat er voor de wedstrijden inkomgeld wordt gevraagd door 

alle interprovinciale clubs. (€ 3/pers/wedstrijd) 

Gelieve via mail naar secretariaat@svwevelgemcity.be uw jeugdabonnement aan 

te vragen, met vermelding van jou naam+voornaam. 

Deze zal de eerst volgende dag klaar liggen 
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PROSOCCERDATA (PSD) 

Vanaf dit seizoen willen we een versnelling hoger schakelen wat 

betreft communicatie en individuele opvolging van onze spelers. De 

jeugdopleiding van Sv Wevelgem City gaat hiervoor in zee met PRO SOCCER DATA 

(PSD), een bedrijf dat o.m. het officiële communicatie - en individueel 

beheersplatform is van zowel Rode Duivels, alle nationale jeugdteams van België 

als van RSC Anderlecht. 

Iedere speler zal zijn eigenprofiel kunnen volgen. Op geregelde tijdstippen kan je 

er nuttige info terug vinden, dit voor zowel evenementen, sportieve 

aangelegenheden, wedstrijdkalender, agenda,wijgigingen, afgelastingen .... 

Op dinsdag 6 september 2016 zal om 19.00 uur in de kantine van sv Wevelgem 

City een infoavond gehouden worden tot het gebruik en mogelijkheden van 

ProSoccerData. 
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Ongevallen, blessures : wat te doen ? 

Procedure in verband met sportongevallen 
De jeugdspelers van SV Wevelgem City zijn – voor zover ze minimum 5 jaar zijn en 
aangesloten bij de KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het 
verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen . 
Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht 
solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep 
kunnen doen bij ongevallen. 
Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs 
die wedstrijden inrichten. 
 
Criteria van tegemoetkoming 
Enkel  tussenkomst voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de 
club. Er is geen tussenkomst voor ongevallen op weg naar het terrein of op de 
plaats van training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar. 
 
Aard van de tegemoetkoming 
Algemeen kan men stellen:  
‐  Er is een vrijstelling van € 10,50 per ongeval.(dossierkosten KBVB) 
‐  In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters‐, apothekers‐, 

hospitaalkosten en andere kosten van dien aard. Met tegemoetkoming 
bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet betalen. ( Remgelden ) 

‐  De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in 
aanmerking voor een tussenkomst. 

‐  Ook geen terugbetaling in het huren van krukken, supplementen 
voortvloeiend uit het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, 
radioscopie en taping. 

‐  Slechts tussenkomt voor kosten van de kinesisten na voorschrift door 
behandelende arts en verzekering hiervoor zijn toestemming geeft en 
gekwetste speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn. 
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Aangifte van sportongevallen 

 Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevalaangifteformulier. 

 Download via onze site en/of Pro Soccer Data. 

 Het gedeelte ‘Clubblad’ vult de trainer of afgevaardigde in en deponeert 
dit in de witte brievenbus  

 Met de aangifte ga je zo snel mogelijk naar de dokter :  
o van eigen keuze  
o onze clubdokter : Dr. Josson - Lauwestraat Wevelgem, 

 Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo 
gedetailleerd mogelijk. Let op dat duidelijk ingevuld staat of er 
kinesitherapie, foto’s of onderzoek door specialist noodzakelijk is. 
Bij niet vermelding zal er geen tussenkomst zijn ! 

 Aan het medisch dossier hang je met een paperclip (niet opkleven) een 
recent en leesbaar klevertje van het ziekenfonds. 

  

Het ingevuld medisch getuigschrift breng je  
ZO SNEL MOGELIJK (binnen 5 dagen)  

naar het secretariaat of bij afwezigheid in de witte brievenbus  

 

 Wanneer het dossier is ingediend mag je NIET trainen of deelnemen aan 
een wedstrijd gedurende 3 weken !!! 

 Wat te doen met kosten: ALLES BETAAL JE EERST ZELF 
o Dokterskosten:  waarschuw het ziekenfonds dat het voor een 

verzekering is zodat ze je een briefje geven van de verrekening.  
o Ziekenhuisfacturen : steeds ORIGINELE FACTUUR bezorgen,  
o Apotheekkosten: briefje vragen met STEMPEL. 

 Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een 
geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de 
behandelende arts ingevuld en samen met de kwijtschriften mutualiteit ( 
enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd 
worden aan het secretariaat.. 

BELANGRIJK ! Slechts vanaf dit moment mag je de 
trainingen/wedstrijden hervatten. 
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 Nadat het secretariaat op de hoogte gebracht wordt van het 
terugbetaalde bedrag, zal dit overgeschreven worden op jullie rekening. 

 Indien vragen : contacteren secretariaat via mail 
secretariaat@svwevelgemcity.be  

 
Contactgegevens medische staf 

 

Clubdokter : Frans Josson : 0477/30.59.02 
                  Mia Dujardin : 0475/71.80.79 

Club Kiné Jeugd : 
 Delrue Jens : 0474/23.19.37 
 
LTPD Trainer : 
 Quinten Govert : 0485/19.09.99  
                     

Spoedopname : 

Heilig Hart Ziekenhuis 
Rijselstraat  100/112 
8930 MENEN 
 
AZ Groeninghe 
Loofstraat 43 
8500 KORTRIJK 
 

 

 

mailto:secretariaat@svwevelgemcity.be
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H A R D  W E R K  V E R S L A A T  

T A L E N T  

 

A L S  T A L E N T  N I E T  H A R D  
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