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Welkom
Het bestuur, het jeugdbestuur, de trainers en alle medewerkers van SK Kemzeke verwelkomen
alle jeugdspelers, ouders en familieleden bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.
U ontvangt hierbij onze infobrochure met heel wat nuttige informatie aangaande onze
jeugdopleiding. Naast de contactgegevens van het jeugdbestuur vindt u in deze brochure ook
de laatste versie van ons intern reglement waarbij we een aantal afspraken met de spelers en
de ouders wensen te verduidelijken. Tot slot geven we ook de missie, visie en strategische
doelstellingen voor de komende seizoenen mee.
Wij hopen dat het voor iedereen een sportief en succesrijk seizoen mag worden!
Jeugdbestuur SK Kemzeke

Algemene gegevens SK Kemzeke
Stamnummer: 9678
Terreinen: Stationsstraat 18D – 9190 Kemzeke
Website: www.skkemzeke.be
Rekeningnummer club: BE20 7350-4627-5856
Gerechtigd correspondent:
Peter De Gelas
peter.de.gelas@telenet.be
+32 486 64 80 87
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Missie en visie SK Kemzeke
SK Kemzeke heeft als doel de jeugd uit de regio Stekene-Kemzeke te ontwikkelen door het
beoefenen van voetbalsport op een zo hoog mogelijk niveau.
Dit dient te gebeuren binnen een hechte organisatiestructuur waar, naast het plezier in het
beoefenen van de sport, tevens een gezellig en actief verenigingsleven centraal staat.
SK Kemzeke wil zich vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als reden
van zijn bestaan heeft.
Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als de belangrijkste
voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief
vlak, maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven. Daarom willen wij een kader aanbieden
waarbij jongeren zich in het voetbalspel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen zodat ze er
echt plezier aan beleven en ze nadien in de vereniging actief blijven als speler, trainer,
scheidsrechter, bestuurslid, afgevaardigde, medewerker, …
De bedoeling bestaat erin dat het eerste elftal zoveel mogelijk uit eigen jeugdspelers bestaat,
aangevuld met jonge spelers die gehaald worden op basis van hun kwaliteiten en mentaliteit.
Tevens wordt voorkeur gegeven aan spelers die een gedeelte van hun opleiding bij SK
Kemzeke genoten.
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 A-kern
uitgebouwd wordt met eigen jeugdspelers.
Een evenwichtig samengesteld financieel budget waarbij niet alleen aandacht
besteed wordt aan voldoende inkomsten, maar ook de uitgaven constant onder
controle worden gehouden.
Een gestructureerde uitbouw van de organisatie zowel voor de 1ste ploeg 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.
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
Stekense/Kemzeekse gemeenschap een positief beeld krijgt van onze werking.
Een activiteitenprogramma dat de ‘familieband’ binnen de club versterkt.
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De jeugdopleiding van SK Kemzeke wil alle spelers opleiden volgens hun mogelijkheden en
hen begeleiden waardoor zij zich als individu kunnen ontwikkelen in teamverband.
Het uiteindelijke doel is om jaarlijks 1 jeugdspeler door te laten stromen naar de A-kern.
Dit dient te gebeuren op een pedagogisch verantwoorde wijze en in een kindvriendelijke
omgeving. Hierbij zijn morele en sociale waarden als respect, discipline en sportieve
strijdlust de hoekstenen.
De jeugdopleiding wil ook een sociaal maatschappelijke rol spelen in de regio door
samenwerking met de gemeente, omliggende ploegen en scholen.
Om deze missie te kunnen vervullen, dienen wij aan volgende voorwaarden te voldoen:
OPLEIDING - ONTWIKKELING – DOORSTROMING
Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door
enthousiaste trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn mogelijkheden te
bevorderen. 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 pijlers 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 opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en het
groepsbelang. Zo wordt weinig aandacht geschonken aan de resultaten van de wedstrijden,
maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Het is belangrijk dat
elke speler voldoende aan bod komt. Daarom stellen wij als norm dat elke speler minstens
gemiddeld 50% van wedstrijdduur speelt.
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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. Daartoe willen wij streven om voor elke leeftijdscategorie verschillende teams
aan wedstrijden te laten deelnemen. 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 dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is de
betrachting van de club om van de totaliteit één grote familie te maken. Daarom willen wij in
de toekomst meer ouders betrekken in allerlei activiteiten in de club en zodoende de groep
vrijwilligers vergroten. Dit wordt een heel belangrijk aandachtspunt voor de verdere
ontwikkeling van onze jeugdopleiding.
KINDVRIENDELIJKE OMGEVING
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.
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 waarop spelers, zowel individueel
als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe.
Belangrijke waarden die we de spelers wensen bij te brengen zijn : SPORTIEVE STRIJDLUST,
GROEPSGEEST, NALEVEN VAN GROEPSAFSPRAKEN en RESPECT LEREN OPBRENGEN VOOR
ZICHZELF EN ANDEREN
RESPECT is onze meest fundamentele norm, omdat alle normen gebaseerd zijn op ons respect
voor de andere mens.
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RESPECT wordt in onze jeugdopleiding vertaald als volgt :

1. RESPECT voor jezelf
Een gezonde voeding, voldoende nachtrust en een evenwichtige combinatie voetbal-school
zijn onontbeerlijk. Zodoende kan elke speler zich op een gezonde manier ontwikkelen tot een
volwassen voetballer.
2. RESPECT voor de club
Iedereen die zich inzet voor de club dient gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat wij
elkeen begroeten op een positieve wijze in onze club. Maar ook zorg dragen voor al het
materiaal dat ter beschikking gesteld wordt, leidt tot dit respect vanuit de begeleiders.
3. RESPECT voor de spelregels
Het voetbalspel kan maar ten volle tot zijn recht komen als iedereen ook de regels respecteert.
4. RESPECT voor de scheidsrechter
De scheidsrechter, die de wedstrijden in goede banen dient te leiden, heeft een aartsmoeilijke
opdracht. Maar net zoals iedereen kan hij/zij wel eens een foutje maken. Het is echter aan ons
om die fouten te accepteren en ons te blijven focussen op onze wedstrijd.
5. RESPECT voor de tegenstander
Fairplay is een gegeven dat hoog in het vaandel van de jeugdopleiding moet gedragen worden.
Er moet een gezonde wedstrijdmentaliteit zijn, maar met respect voor de kwaliteiten van de
tegenstanders.
6. WEDERZIJDS RESPECT tussen trainers en begeleiders
De ingesteldheid van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid
van de kinderen.
7. RESPECT van en voor de supporters, ouders en sympathisanten.
Enerzijds kan een positieve houding van de entourage een positieve invloed hebben op de
ontwikkeling van het kind. Maar anderzijds verdienen ouders en supporters toch een pluim
voor het werk dat ze leveren voor hun kinderen.
In het kader van ons jeugdbeleid heeft SK Kemzeke 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 vindt u op http://panathlonvlaanderen.be/verklaring/
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Strategische doelstellingen jeugdopleiding
De interne communicatie 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 (PSD - 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
vanaf seizoen 2023-2024 elke trainer minstens over een C-diploma beschikt.
• Het begeleiden van de jongere trainers door meer ervaren trainers
• Technisch jeugdplan uitwerken met doelstellingen voor elke leeftijdsgroep

Ervoor zorgen dat onze club een aantrekkingspool wordt voor jeugdige talenten uit onze
gemeente en omstreken.
Naast de kwaliteitsverbetering van de trainers dient verder te worden gewerkt aan een
uitbreiding van het aantal jeugdspelers. Dit kan gebeuren door:
• Interne en externe promotie
• Gratis instuiftrainingen te organiseren
• Communicatie met/via scholen
• …

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
vlakken straalt het dynamisme van de club uit op de omgeving.
Een stappenplan uitwerken om de accommodaties (gebouwen en terreinen) te
moderniseren voor de gehele werking
De accommodaties van SK Kemzeke zijn momenteel erg verouderd. Rekening houdend met
dit feit alsook met de grote toestroom van nieuwe jeugdspelers dient een plan opgemaakt om
zowel de gebouwen als de terreinen te moderniseren (en te optimaliseren).
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Organisatie Raad van Bestuur
Functie
Voorzitter
Secretaris
Sponsoring
Gerechtigd correspondent
Sportief beleid A+B-kern
Infrastructuur
Sociale media
Bestuurslid – speler
Bestuurslid
Jeugdcoördinator

Naam
Kristof Verbeeck
Jimmy Van Guyse
Stijn Van Mol
Peter De Gelas
Danny De Wilde
Daan Van Overloop
Bart De Baere
Glenn Maes
Joris Thuy
Vincent Kiekeman

Telefoonnummer
+32 496 50 08 55
+32 476 86 72 83
+32 497 45 64 45
+32 486 64 80 87
+32 472 22 29 16
+32 474 59 32 30
+32 497 21 93 72
+32 479 02 16 98
+32 491 16 33 18
+32 485 58 86 72

Emailadres
kristofverbeeck@hotmail.com
vgq@telenet.be
svanmol@gmail.com
peter.de.gelas@telenet.be
dannydwilde123@gmail.com
daanvanoverloop@hotmail.com
debaerebart@hotmail.com
info@sdmaes.be
thuy_joris@hotmail.com
vincent.kiekeman@gmail.com

Jeugdbestuur
Peter De Gelas

Vincent Kiekeman

+32 486 64 80 87
peter.de.gelas@telenet.be

+32 485 58 86 72
vincent.kiekeman@gmail.com
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Taken en verantwoordelijkheden
jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele jeugdopleiding
van onze vereniging.
Dit takenpakket omvat:
• 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) in overleg met de cel
“festiviteiten.”
Het takenpakket van het jeugdbestuur kan opgesplitst worden in 4 takken
1) Sportief
• Opmaken en opvolgen van het sportief jeugdbeleid o.l.v. de TVJO.
• De aanduiding van de scheidsrechters voor de onderbouw,
vriendenwedstrijden…
2) Logistiek & Veiligheid
• Inventariseren en verzorgen van het trainingsmateriaal van de jeugdafdeling
• Verantwoordelijk voor veiligheid & hygiëne op en rond het veld
3) Communicatie & administratie
• Opvolging maillijsten jeugdafdeling
• Inschrijving nieuwe en bestaande spelers + inning inschrijvingsgelden
4) Opleiding & ethiek
• Opmaken van jaarprogramma voor interne en externe bijscholingen voor de
jeugdtrainers
• Organiseren van demotrainingen en opleidingen voor de jeugdafdeling
• Opvolgen van de deelname aan opleidingen en bijscholingen van alle leden van
de jeugdafdeling
• Waken over de ethiek in de jeugdafdeling (educatieve bestraffing…)
• Instaan als ombudsdienst
• Bijeenroepen van de Spelersraad (toekomst)

!!! OPROEP !!!
Wij zoeken nog altijd vrijwilligers om mee te werken
aan de jeugdopleiding !!!!!
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Intern reglement – afspraken met spelers
RESPECT uit zich in een beleefde houding tegenover collega spelers, trainers, afgevaardigden,
bestuursleden en supporters. Het uit zich tevens in het samenwerken als team. Help elkaar
vorm, wees één groep waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur te gaan. Voetbal is
immers in eerste instantie een ploegsport. Respect uit zich ook in het correct behandelen van
het eigen materiaal en het materiaal van de club. Verzorg de uitrusting, zorg dat de schoenen
altijd goed gepoetst zijn… Hou zeker de kleedkamers netjes want deze worden dezelfde avond
of ’s anderendaags nog door anderen gebruikt.
Wees stipt en correct bij naleven van afspraken. Te laat komen kan niet, want een volledige
ploeg kan en mag niet wachten op iemand die de afspraken niet kan respecteren. Indien er
dan toch omstandigheden zijn waardoor een afspraak niet tijdig kan nagekomen worden wees
dan zo correct de trainer of de afgevaardigde zelf te verwittigen.
ONDERSTAANDE AFSPRAKEN moeten bijdragen tot een klimaat van rust waarin goed gewerkt
kan worden aan een jeugdopleiding die primeert boven de resultaten. De trainers bepalen in
samenwerking met de TVJO de sportieve lijnen binnen de jeugdploegen.

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.
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KLEEDKAMER
• De kleedkamer is geen speelplaats en is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en
begeleiders. De materiaalruimte mag enkel betreden worden door de spelers onder de
begeleiding van de trainer.
• Geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, ...) of geld meebrengen naar de
kleedkamer.
• 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.
• Orde en netheid in de kleedkamer
• De trainers zullen in samenwerking met de afgevaardigden en de spelers instaan voor
de orde en netheid van de kleedkamers. Dit omvat o.a. :
• iedere ploeg heeft zijn eigen kleedkamer tijdens wedstrijden en trainingen
• De spelers bewaren de orde in de kleedkamer, ook al is de trainer niet
aanwezig. De kleedkamer is geen speelplaats!
• Vooraleer terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen
schoongemaakt in de daarvoor bestemde wasbakken waar de nodige
schuurborsteltjes en kraantjes zijn voorzien.
• Gooi je blikjes, papiertjes… in de vuilnisbak. Wanneer de vuilnisbak vol is, wordt
deze in de daartoe voorziene container geledigd.
• Er wordt niet met water, aarde of andere projectielen gegooid in de
kleedkamers
• Kledij of schoenen worden niet onder de douches uitgespoeld
• Wanneer u bij het betreden van de kleedkamers een abnormaliteit vaststelt
(beschadiging en/of een vuile kleedkamer) dient men dit onmiddellijk te
melden aan de trainer, afgevaardigde of iemand van het (jeugd)bestuur.
• De volledige ploeg is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.
• Is er iets stuk? Werkt de douche niet? Platte bal? Spreek je trainer of afgevaardigde
erover aan.
• Wanneer iedereen zich aan bovenstaande punten houdt, zullen alle ploegen steeds in
een aangename propere kleedkamer terecht kunnen. De trainer en/of
ploegafgevaardigden blijven steeds bij de ploeg tot de laatste speler is vertrokken en
zien erop toe dat de kleedkamer netjes achterblijft.
• Bij veelvuldige overtredingen zal dit gemeld worden aan het jeugdbestuur en zullen er
gepaste maatregelen genomen worden.
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TRAININGEN
• Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
• Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer.
• Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer.
• Kledij is steeds aangepast aan de weersomstandigheden.
• Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke training.
• 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.
• De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen.
• Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden gesanctioneerd.
• Indien door weersomstandigheden een alternatieve training wordt gegeven, hetzij in
zaal of looptraining , dient iedere speler eveneens dient aanwezig te zijn.
• Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd.
• Schoenen worden schoongemaakt aan de borstels voor het betreden van de
kleedkamers.
• Douchen na de training is een must.

WEDSTRIJDEN
• De meeste bovenstaande gedragsregels gelden ook bij de 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 !.
• Er wordt binnen de club in geen enkel geval aan ‘championitis’ gedaan! Winnen is
belangrijk en leuk…maar niet ten koste van de opleiding. Kampioen spelen is de kers op
de taart, maar de manier waarop er gevoetbald wordt is veel belangrijker!
• Iedere trainer mag een speler onmiddellijk vervangen bij gebrek aan fair-play of een
verkeerde wedstrijdmentaliteit. Geen enkele speler wordt vervangen omdat hij een
sportieve fout beging. “Al doende leert men “ is een gezegde die bij de jeugdopleiding
zeker van toepassing is.
• De trainers zullen positief coachen. Vertrouwen geven aan een speler is hierbij
belangrijk.
• Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter
wordt tijdens de wedstrijd, de 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 cluboutfit, inclusief zijn
voetbalschoenen.
• Spelers ( vanaf U12 ) dienen steeds hun identiteitskaart mee te brengen, … indien ze
deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan een wedstrijd. Voor de
spelers jonger dan 12 jaar is het verplicht in het bezit te zijn van een zgn. KIDS-ID. Deze
kaart kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur en kan ongeveer na 3 weken
afgehaald worden.
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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. Indien een speler wegens onsportief gedrag een RODE KAART krijgt, dan zal
door de club een bijkomende sanctie opgelegd worden.
• Ga er van uit dat de scheidsrechter altijd het beste van zichzelf probeert te geven. Dat
wordt ook van de spelers verwacht.
• Het respect en gedrag tijdens wedstrijden tegenover de scheidsrechter of
wedstrijdleiding moet onberispelijk zijn. Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot
sanctie ‘s genomen binnen de club.

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 toegebrachte 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 stelen van bezittingen kan bestraft worden door het jeugdbestuur met
onmiddellijke verwijdering van de speler.
• Het nuttigen van alcoholische dranken, roken op en rond de terreinen zijn ten strengste
verboden.
• Drugsgebruik zal (omwille van onmiddellijke nabijheid van andere kinderen) gemeld
worden aan politie. De speler in kwestie zal onmiddellijk verwijderd worden als lid van
de club.

SANCTIES
• In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen
gedrag kan het jeugdbestuur, op advies van de trainer en/of afgevaardigde, de speler
doorverwijzen naar de sanctiecommissie van de raad van bestuur. Deze commissie kan,
na het horen van alle betrokkenen, een sanctie opleggen aan de betrokken speler. De
ouders van de desbetreffende speler worden hierbij uiteraard betrokken.
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Intern reglement – afspraken met 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
tevens als persoon.
• 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. Ook voor de
kinderen schept dit alleen maar duidelijkheid en zullen de prestaties volgen.
• Het betreden van de velden is voor de ouders verboden.
• De scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke
vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire
scheldpartijen of het sport-educatieve 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. In extreme gevallen kan dit gevolgen hebben op het lidmaatschap van de
speler.
• 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 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 U6 worden toegelaten in de kleedkamers.
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Ongevallen, blessures: wat te doen?
Procedure in verband met sportongevallen
De jeugdspelers van SK Kemzeke zijn 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 € 10,20€ per ongeval.
• 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 (remgeld).
• De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in aanmerking
voor een tussenkomst.
• Geen terugbetaling voor 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.
Aangifte van sportongevallen
• Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevallenaangifteformulier.
• Het gedeelte ‘Clubblad’ vult de trainer of afgevaardigde in en deponeert dit in de witte
brievenbus (bureel Technische Staf)
• Met de aangifte ga je zo snel mogelijk naar de dokter :
• van eigen keuze
• onze clubdokter : Dr. Van Mol, Zandstraat 245 – 9170 Sint-Pauwels
• 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.
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Het ingevuld medisch getuigschrift breng je ZO SNEL MOGELIJK (binnen 5 dagen) naar de
club.
• 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.
Nadat het jeugdbestuur op de hoogte gebracht wordt van het terugbetaalde bedrag, zal dit
overgeschreven worden op jullie rekening.
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