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1. VOORWOORD 
 

In naam van het bestuur en alle medewerkers van KFC Meulebeke heten we u en uw kind van 

harte welkom.  

KFC Meulebeke is een familiale, actieve en gedreven club waar elk kind, zowel jongen als 

meisje, dat wil voetballen, welkom is. Alle kinderen krijgen bij ons de kans om op een speelse 

manier hun voetbaltalent en persoonlijkheid te ontwikkelen.  

KFC Meulebeke wil een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden aan alle jeugdspelers. Deze 

opleiding is gebaseerd op de visie van Voetbalfederatie Vlaanderen, nu Voetbal Vlaanderen, 

en is opgemaakt per leeftijdscategorie. Dit alles is uitgeschreven in een jeugdopleidingsplan. 

Een belangrijke doelstelling van onze jeugdopleiding is het laten doorstromen van talentvolle 

jeugdspelers naar het eerste elftal. 

Het FUN-aspect tijdens het beoefenen van sport blijft een absolute vereiste. Enkel op die 

manier kan een omgeving gecreëerd worden waarin spelers, ouders, trainers en bestuur  zich 

goed zullen voelen en lang actief willen blijven in onze club. 

KFC Meulebeke wil in de toekomst ook blijven inzetten op de ontwikkeling van de spelers als 

persoon. Voetbal is een teamsport waarbij respect, samenhorigheid, verdraagzaamheid en 

hulpvaardigheid van groot belang zijn. Omgaan met winst en verlies, persoonlijke ups en 

downs en onenigheid met gemaakte beslissingen horen nu eenmaal bij het voetbal.  

Ook discipline en fair play zijn van groot belang in onze voetbalvereniging. Dit zijn immers 

essentiële karaktereigenschappen van een groot sportman en sportvrouw.  

KFC Meulebeke maakt daarom duidelijke afspraken met alle spelers, ouders, trainers, 

afgevaardigden en medewerkers.  
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 2. STRUCTUUR KFCM 
 

 2.1 ORGANIGRAM KFCM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN  BESTUUR 

FINANCIELE CEL 

COMMERCIELE CEL 

ADMINISTRATIEVE CEL OVERLEG JEUGD 

SPORTIEVE CEL 

FANION 

SPORTIEVE 

COORDINATIE JEUGD 
ALGEMENE 

COORDINATIE 

TRAINERS 

AFGEVAARDIGDEN 

CEL SCOUTING 

MEDISCHE CEL 

ALGEMENE 

INFOVERGADERING 

ORGANISATIE 

WEDSTRIJDEN 

 
KLEDIJ EN 

MATERIAAL 

CEL HORECA 

CEL EVENEMENTEN 

ALGEMENE 

VERGADERING 

SPORTTECHNISCHE 

COMMISSIE 

JEUGDRAAD 

OUDERRAAD 



4 
 

2.2 CONTACTPERSONEN 

Voorzitter Kurt Declerck kurt.declerck@techbox.be 0495 76 37 16 

Gerechtigd 
correspondent 

Daniël Vanpoucke d.vanpoucke@telenet.be 0495 23 85 80 

Algemene 
coördinatie (AVJO) 

Denis Delbaere denisdelbaere@hotmail.com 0472 33 95 11 

Sportieve 
coördinatie jeugd 
(TVJO) 

Stijn Dermul stijn_dermul@hotmail.com 0485 78 03 84 

 

2.3 RAAD VAN BESTUUR 

 

RAAD VAN BESTUUR 

ERE-VOORZITTER Farrazijn Werner 

VOORZITTER Declerck Kurt 

ONDERVOORZITTER Verwilst Dirk 

SECRETARIS – GC Vanpoucke Daniël 

BOEKHOUDING Dermul Patrick 

BEHEERDERS 
Delbaere Denis (AVJO), Delbaere Pieterjan, Desmet Patrick, Lava 

Walter, Van Staen Ivo, Verscheure Tom 

FINANCIELE CEL Declerck Kurt, Dermul Patrick, Verwilst Dirk 

COMMERCIËLE CEL Delbaere Pieterjan, Lava Walter, Verscheure Tom 

ADMINISTRATIEVE 

CEL 
Delbaere Denis (AVJO), Lava Walter, Vanpoucke Daniël (GC) 

 

 

2.4 VRIJWILLIGERSBELEID 

Een correcte werking van alle bovenvermelde structuren is echter niet mogelijk zonder de 

hulp en het engagement van een groot aantal mensen dat dagelijks of wekelijks belangrijke 

taken op zich neemt.  

We zijn overigens steeds op zoek naar mensen die bepaalde taken op zich willen nemen. Veel 

handen maken het werk licht en aangenamer! Zelfs als je maar een kleine bijdrage kan of wil 

leveren zijn we al bijzonder tevreden.  

Neem contact op met één van onze bestuursleden als je het voelt kriebelen.  

mailto:d.vanpoucke@telenet.be
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3. INSCHRIJVEN 

 

KFC Meulebeke heeft bewust gekozen voor een aantal vaste inschrijfmomenten per seizoen. 

Tijdens dit inschrijfmoment worden de noodzakelijke gegevens ingevuld en wordt het 

kledijpakket gepast. Daarnaast zijn de trainers ook aanwezig voor een eerste informeel 

contactmoment.  

Aansluiting bij de Voetbalbond gebeurt vanaf heden in principe digitaal. Hiervoor heeft u dus 

zeker uw eID en bijhorende pincode nodig . 

 

INSCHRIJFMOMENT 2018-2019 

Zaterdag 12/5  9u-16u 

Zaterdag 23/6 9u-12u 

Zondag 24/6  9u-12u 
 

Indien u op een ander moment wil langskomen voor de aansluiting maakt u best een afspraak 

met onze administratieve verantwoordelijke van de jeugdopleiding 

(denisdelbaere@hotmail.com of 0472 33 95 11 ).  

Elk kind mag, vooraleer zich in te schrijven, twee trainingen op proef meetrainen. Nadien kan 

hij of zij beslissen of hij of zij voetbal leuk vindt. Deze trainingen gebeuren onder persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de betrokken speler en/of zijn of haar ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:denisdelbaere@hotmail.com
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4. LIDGELD 2018-2019 

 

LEEFTIJD LIDGELD tot 30/6 LIDGELD vanaf 1/7 

U6-U17 € 225  € 240 

U21 € 225  € 240 
 

Bij het inschrijven van een tweede of derde kind uit hetzelfde gezin wordt 50 euro korting 

gegeven. 

In het lidgeld is een kledijpakket van JAKO inbegrepen. Het kledijpakket voor U6-U21 bestaat 

uit een trainingsvest, trainingsbroek, t-shirt, kousen en een voetbalbroekje. 

 

Nog inbegrepen in dit lidgeld zijn:  

 

- Inschrijving bij de KBVB. 

- Verzekering voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen. 

- Sportkaart Ter Borcht 

- Een degelijke voetbalopleiding volgens een duidelijk plan. 

- Keepertraining: 1 maal per week. 

- Bij elke officiële wedstrijd een bonnetje. 

- Het ter beschikking stellen van de wedstrijd-outfit. 

- Algemene werkingskosten. 

- Onkosten van trainers en scheidsrechters.  

- Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van het eerste elftal van KFC Meulebeke. 

Bij niet of laattijdige betaling kan KFC Meulebeke niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

eventuele ongevallen. In dit geval kan de toegang tot onze speel- en trainingsvelden ontzegd 

worden.   
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5. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

5.1 BEGINNEN MET VOETBALLEN  

Je kan bij ons vanaf 5 jaar terecht (U6). Hier wordt de eerste helft van het seizoen alleen 

getraind. Na de winterstop nemen we deel aan de competitie waarbij 2 tegen 2 gespeeld 

wordt.  

Na elke training en wedstrijd is het verplicht om te douchen. Enkel in uitzonderlijke gevallen 

kan de trainer éénmalig een uitzondering toestaan. Voor de meisjes zal er indien nodig een 

eigen kleedkamer worden voorzien.  

Bij de U6 en U7 wordt er één ouder per kind toegestaan in de kleedkamer om hun kind te 

helpen aankleden en douchen. Vanaf de U8 worden geen ouders meer in de kleedkamer 

toegelaten. De trainer en afgevaardigde zijn er altijd om een handje te helpen.  

Om de speler de kans te geven om zich te ontwikkelen moet hij of zij natuurlijk voldoende 

speelgelegenheid krijgen. Bij KFC Meulebeke werd dit bepaald op 50% van de wedstrijdtijd. 

Bij bepaalde omstandigheden, vb. wangedrag van de speler, gebrek aan concentratie/ ernst/ 

inzet/respect.. kan de trainer hier voor een uitzondering kiezen. 

De doelstelling van onze opleiding is om elke jeugdspeler naar zijn of haar hoogste niveau te 

brengen. Dit doen we via kwalitatief hoogstaande trainingen aangepast aan de leeftijd en het 

niveau van de speler. Dit alles binnen een jeugdopleiding waar FUN-aspect centraal staat. 

De spelers dragen steeds aangepaste voetbalkledij naargelang de weersomstandigheden. 

Dragen van beenbeschermers is sterk aan te raden tijdens de training. 

Het gebeurt dat de “betere spelers” gecontacteerd worden om bij een andere club te komen 

“testen” of “spelen”. We laten dit toe voor clubs uit 1A en 1B.  Wel vragen we om de TVJO en 

trainer hierover vooraf in te lichten. Bij aanvragen vanuit andere clubs wordt dit na overleg 

met de TVJO al dan niet toegestaan. 

KFCM vraagt een zekere discipline aan de spelers voor, tijdens en na de trainingen en 

wedstrijden. Ook vragen wij respect voor materiaal, infrastructuur, medewerkers,..   

Daarnaast zijn sportiviteit, fair-play en een positieve ingesteldheid belangrijke waarden 

binnen KFC Meulebeke.  
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5.2 TRAININGSSCHEMA 2018-2019 

Maandag Terrein 2A Terrein 2B Terrein 3A Terrein 3B Terrein 4A Terrein 4B 

17u45 U6  U8    

18u00    U9 Keepers U10 

18u15       

18u30       

18u45     U11  

19u00       

19u15 U17 U17 U15 U15   

19u30       

19u45       

20u00     Keepers  

20u15       

20u30       

20u45       
 

Dinsdag Terrein 2A Terrein 2B Terrein 3A Terrein 3B Terrein 4A Terrein 4B 

17u45       

18u00       

18u15       

18u30 U12      

18u45       

19u00       

19u15   Beloften Keepers KERN KERN 

19u30   U21    

19u45       

20u00       

20u15       

20u30       

20u45       
 

Woensdag Terrein 2A Terrein 2B Terrein 3A Terrein 3B Terrein 4A Terrein 4B 

17u45 U6  U8    

18u00    U9  U10 

18u15  U7     

18u30       

18u45     U11  

19u00       

19u15   U15 U15   

19u30       

19u45       

20u00       

20u15       

20u30       

20u45       
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Donderdag Terrein 2A Terrein 2B Terrein 3A Terrein 3B Terrein 4A Terrein 4B 

17u45       

18u00       

18u15       

18u30 U12      

18u45       

19u00       

19u15  U17 Beloften Keepers KERN KERN 

19u30   U21    

19u45       

20u00       

20u15       

20u30       

20u45       
 

Vrijdag Terrein 2A Terrein 2B Terrein 3A Terrein 3B Terrein 4A Terrein 4B 

17u45       

18u00       

18u15  U7     

18u30       

18u45       

19u00           U17                U17 
 
 
 
 

 
 

  

19u15   KERN KERN 

19u30     

19u45     

20u00     

20u15     

20u30     

20u45       
 

 

ONDERBOUW U6-U9 

MIDDENBOUW U10-U13 

BOVENBOUW U15-U17 

POSTFORMATIE U21 

BELOFTEN BELOFTEN 

KERN EERSTE 
ELFTAL 
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5.3 KLEEDKAMERVERDELING TRAININGEN 

 

 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U15 U17 

MA 4  1 3 2 3  1 + 4 10 

DI       9   

WO 5 4 1 1 2 3  9 + 10  

DO       9  10 

VR  9       10 

 

 

 U21 BELOFTEN KERN KEEPERS TRAINERS CROCKYS 

MA    9   

DI 1 4 3  2  

WO       

DO 4 4 3  2 1 

VR  3 4    

 

 

5.4 INFRASTRUCTUUR 

Adres:  Sportcomplex Ter Borcht 

 Ingemunstersteenweg 11 

 8760 Meulebeke 
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5.5 CONTACTGEGEVENS TRAINERS  

 

PLOEG TRAINER EMAILADRES GSMNUMMER 

U6 Fleur Liefooghe liefooghe_fleur@hotmail.com 0470 48 95 97 

U6 Nicolas Noiret   

U7 Carl Verhulst carl.verhulst@defrancq.be 0474 75 45 00 

U7 Zara Maddens zaramaddens@hotmail.com 0477 85 35 02 

U7 Jeffrey Decaluwe decaluwe.verhaeghe@hotmail.com 0477 85 28 94 

U8 Kenneth Vandemaele vandemaelekenneth@hotmail.com 0479 76 79 27 

U8 Céline Vandekerckhove celine_vdk@hotmail.com 0491 12 87 60 

U9 Christoph Bollen christoph.bollen@gmail.com 0476 89 24 19 

U9 Ruben Tuytens ruben.tuytens@telenet.be 0474 58 87 56 

U9 Giovanni van Hauwaert giovanni.van.hauwaert@pandora.be 0499 92 21 78 

U10 Pieter Claeys claeys.vandeweghe@gmail.com 0468 46 40 56 

U10 Ian Vanhoutte vanhoutteian@hotmail.com 0485 07 30 02 

U11 Nico Lammertijn nico.lammertijn@telenet.be 0476 63 60 30 

U12 Dylan Vanluchene dylan918@hotmail.com 0496 98 56 21 

U13 /   

U15 Bjorn Destatsbader bjorn.destatsbader@telenet.be 0478 99 26 69 

U15 Dieter Devos dieterdevos01@gmail.com 0477 80 34 98 

U17 Matthias Desmet desmet.matt@gmail.com 0497 40 46 81 

U17 Steven Heyerick tuinierke80@gmail.com 0476 44 96 66 

KEEPERS Davy Lammertijn davy.lammertijn@telenet.be 0492 77 79 94 
 

PLOEG TRAINER EMAILADRES GSMNUMMER 

U21 Christof Mulier katrienchristof49@hotmail.com 0494 80 85 76 

BELOFTEN Nick Debrabandere nickdebrabandere1@gmail.com 0474 61 59 84 

FANION Bruno Derveaux bruno.derveaux@cgspacod.be 0476 89 80 39 

KEEPERS Ronny Louvaert  0473 58 12 06 
 

AVJO Denis Delbaere denisdelbaere@hotmail.com 0472 33 95 11 

TVJO Stijn Dermul stijn_dermul@hotmail.com 0485 78 03 84 

SCOUT Christoph Bollen christoph.bollen@gmail.com 0476 89 24 19 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:liefooghe_fleur@hotmail.com
mailto:carl.verhulst@defrancq.be
mailto:zaramaddens@hotmail.com
mailto:decaluwe.verhaeghe@hotmail.com
mailto:celine_vdk@hotmail.com
mailto:ruben.tuytens@telenet.be
mailto:claeys.vandeweghe@gmail.com
mailto:dieterdevos01@gmail.com
mailto:desmet.matt@gmail.com
mailto:tuinierke80@gmail.com
mailto:davy.lammertijn@telenet.be
mailto:katrienchristof49@hotmail.com
mailto:nickdebrabandere1@gmail.com
mailto:bruno.derveaux@cgspacod.be
mailto:denisdelbaere@hotmail.com
mailto:stijn_dermul@hotmail.com
mailto:christoph.bollen@gmail.com
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5.6. AFGEVAARDIGDE PER PLOEG 

U6 Nog niet gekend (eerste wedstrijden pas na nieuwjaar) 

U7 Jeffrey Decaluwe – Kurt Houtteman 

U8 Lieven De Marez – Lieven Deboever 

U9 Michael Pissierssens – Kristof Vandecapelle 

U10 Denis Delbaere – Jens Bockstaele – Steven De Deken 

U11 Beatrice Vanhee – Serge Vanhecke 

U12 Piet Lannoo 

U15 Gino Deconinck – Bjorn Demely – Kurt Vanglabeke 

U17 Barbara Hacke – Peter Clarysse – Filip Verbeke 

U21 Leen Vandenbroucke 

BELOFTEN Pieterjan Delbaere 

1ste elftal Pieterjan Delbaere 
 

 

5.7 TRAINEN EN SPELEN TIJDENS DE WINTERMAANDEN 

Bij slechte weersomstandigheden (koude temperatuur, harde ondergrond) is het niet 

toegelaten om in een korte broek te trainen. Een lange trainingsbroek en trainingsvest zijn 

verplicht. Daarnaast raden we ook aan om naar elke wedstrijd en training een muts, 

handschoenen, regenjas, thermisch ondertruitje en thermische broek mee te nemen. 

Voor doelmannen is het zeker interessant om een extra tenue mee te nemen naar de 

wedstrijd. Indien nodig kan er dan na de opwarming of in de rust een droge tenue 

aangetrokken worden. 

Zorg ook steeds voor aangepast schoeisel. In deze periode kunnen de velden er soms hard 

bijliggen. 

 

5.8 AFGELASTE / ALTERNATIEVE TRAININGEN  

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de veldtrainingen omwille van slechte 

weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. KFC Meulebeke probeert voor elke groep een 

vervangprogramma te voorzien. In functie hiervan hebben we tijdens de maanden december 

januari en februari reeds de sportzaal vastgelegd. Dit op maandag en woensdag van 17u30 tot 

19u30. 

 

Mogelijke alternatieve trainingen:  

- Training in de sportzaal (techniek). 

- Looptraining op het domein van Ter Borcht (uithouding, interval, snelheidsuithouding).  

- Training  in de judozaal (kracht, reactiesnelheid, wendbaarheid, evenwicht, lenigheid)  

- Training in de judozaal (core stability). 

- Training in het zwembad (aquajogging, trainen kracht in de benen). 

- … 
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5.9 AFGELASTE WEDSTRIJDEN 

Tijdens de wintermaanden kan het gebeuren dat wedstrijden omwille van slechte 

weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. Bij afgelasting zal uw trainer dit zo snel mogelijk 

laten weten. Zelf kan u dit ook terugvinden op de website www.voetbalvlaanderen.be of op 

de App van de voetbalbond ‘BBF’. 

 

5.10 TECHNIEKTRAINING 

KFC Meulebeke organiseert in het seizoen 2018-2019 twee sessies techniektraining. De focus 

ligt op basistechniek, passeerbewegingen, passing, tweevoetigheid, coördinatie en fun. 

De eerste sessie (najaar 2018) gaat door in de sportzaal van KFC Meulebeke op 16-23-30 

september, 21-28 oktober, 4-18-25 november en 2-9 december telkens van 9u30 tot 11u. 

Inschrijven kan via email naar stijn_dermul@hotmail.com. Het aantal inschrijvingen is 

beperkt. 

 

5.11 VOETBALSTAGE 

De voetbalstages zijn een ideaal moment om je als speler verder te ontwikkelen. Daarnaast 

komt ook het FUN-element duidelijk aan bod. KFC Meulebeke richt het komend 

voetbalseizoen twee voetbalstages in: 

- Tijdens de grote vakantie: maandag 20 augustus tot en met 24 augustus. 

- Tijdens de paasvakantie: maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april. 

Inschrijven kan via email naar stijn_dermul@hotmail.com.  

 

 

6. COMMUNICATIE 

 

KFC Meulebeke hanteert volgende communicatiekanalen naar zijn leden toe: 

- Website: www.kfcmeulebeke.be 

- Facebookpagina: KFC Meulebeke – 1255 

- E-mail: informatiebrief, uitnodigingen voor activiteiten, bevragingen, … 

In de nabije toekomst zullen we waarschijnlijk werken met een online systeem voor onze 

communicatie en ledenadministratie. 

Daarnaast communiceert (op dit moment nog) elke trainer (en afgevaardigde) met zijn spelers 

en hun ouders via een zelf gekozen communicatiekanaal. De meeste trainers kiezen voor het 

aanmaken van een gesloten groep op WhatsApp of Facebook. 

http://www.voetbalvlaanderen.be/
mailto:stijn_dermul@hotmail.com
mailto:stijn_dermul@hotmail.com
http://www.kfcmeulebeke.be/
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7. AFSPRAKEN 

 

Wanneer een groep mensen bij elkaar komt en samen iets wil bereiken is het een goede 

gewoonte dat een aantal regels en afspraken duidelijk geformuleerd worden. Deze mogen 

zeker niet als dwingend overkomen, maar moet men beschouwen als een leidraad voor een 

goede verstandhouding tussen alle leden van onze club. Desalniettemin hechten we belang 

aan het respect voor deze regels door alle leden en hun entourage. Vooral afgevaardigden, 

trainers en ouders hebben hierbij een voorbeeldfunctie. 

7.1 GEDRAGSCODE VOOR AL ONZE LEDEN – ONAANVAARDBAAR GEDRAG 

Het beeld en de uitstraling van de club worden vooral bepaald door de positieve houding en 

inzet van alle leden op en rond het sportveld, en tijdens de verschillende andere activiteiten.  

Onregelmatigheden worden steeds onmiddellijk gemeld aan de trainers, afgevaardigden, 

jeugdverantwoordelijken of bestuursleden. Ernstige overtredingen kunnen leiden tot 

sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden door het bestuur gepaste 

maatregelen genomen, die afhankelijk zijn van de omstandigheden en de leeftijd.  

De AVJO en TVJO bepalen na onderling overleg de maatregelen en eventuele sancties die 

genomen zullen worden bij onaanvaardbaar gedrag. Indien nodig overleggen ze eerst met de 

andere leden van het Overleg Jeugd. Omtrent elke beslissing die er genomen wordt zullen de 

AVJO en TVJO duidelijk communiceren naar alle betrokkenen. (Zie ook 11. Klachten). 

 

7.2 AFSPRAKEN VOOR DE SPELERS 

 7.2.1 Trainingen 

  - Alle trainingen gaan door op de terreinen van Ter Borcht.  

  - Elke speler is minstens 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig. 

  - Bij afwezigheid op training of wedstrijd verwittig je tijdig de trainer. 

  - Keepers volgen elke week de keeperstraining. 

  - Douchen na elke training is verplicht.   

 7.2.2 Wedstrijden 

  - Bij thuiswedstrijden ben je tijdig aanwezig op het afgesproken uur in de  

     juiste kleedkamer. 

  - Bij uitwedstrijden ben je tijdig aanwezig op de afgesproken plaats. 

  - Douchen na elke wedstrijd is verplicht. 

 7.2.3 Uitrusting 

  - Voor en na de wedstrijd wordt de clubkledij gedragen. 

  - Zorg dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd 

     steeds proper zijn. 

  - Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij. 
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  - Breng een merkteken aan in uw persoonlijke kledij. 

  - Voorzie kledij voor de juiste weeromstandigheden. 

 

 7.2.4 Accommodatie en materiaal 

  - Kleedkamers worden op een normale manier gebruikt en worden proper  

     achtergelaten. 

  - Heb respect voor al het trainingsmateriaal van de club. 

  - Schoenen maak je buiten vrij van modder en aarde. 

  - Alle doelen worden na de training op de juiste plaats gezet. 

   

 7.2.5 Gedrag 

  - Je bent beleefd tegenover trainers, begeleiders, medewerkers, scheids- 

     rechters, tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld denk je aan  

     uw taalgebruik. 

  - Volg de richtlijnen van je trainer. 

  - Geef na de wedstrijd steeds een hand aan de tegensspelers en de scheids-  

                             rechter.  

  - Een handdruk na een overtreding is een uiting van respect. 

  - Trap nooit op doel zonder opwarming. 

  - Muziek hoort niet thuis op het veld en in de kleedkamer. 

  - Binnen de gebouwen wordt er niet met ballen gespeeld (bal in handen). 

  - Aarzel niet om de trainer aan te spreken bij problemen. 

  - Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook  

    wordt niet geaccepteerd en kan een aanleiding zijn voor sancties. 

 

7.3 AFSPRAKEN VOOR DE OUDERS 

 - Neem een sportieve houding aan. Heb respect voor iedereen op en rond het plein. 

 - Moedig uw ploeg aan. Geef vertrouwen aan de kinderen. 

 - Focus op het proces en niet op het resultaat. 

 - Gedraag je tegenover de scheidsrechter en de tegenstanders (zelf wanneer je het  

    oneens bent met een beslissing). 

 - De neutrale zone is verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten. 

 - De kleedkamer is enkel toegankelijk voor trainers en afgevaardigden. Uitzondering

    voor U6 en U7. 

 - Trek de keuzes en beslissingen van de trainer niet in twijfel. De trainer beslist. 

 - Probeer bij uitwedstrijden te helpen bij het vervoer van de spelers. Doe dit op een 

           veilige manier. 

 - Het is best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen  

      binnen onze club. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon of het 

    bestuur. 
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7.4 AFSPRAKEN EN TAKEN VOOR DE AFGEVAARDIGDEN 

 - Als afgevaardigde ben je verantwoordelijk voor het niet-sportieve rondom de ploeg. 

 - Als afgevaardigde heb je een voorbeeldfunctie. 

 - Wees voor het afgesproken uur aanwezig. 

 - Zorg voor de opvang en vergoeding van de scheidsrechter. 

 - Vul het scheidsrechterblad online in. 

 - Help met de trainer om het veld klaar te zetten. 

 - Je zorgt voor de ontvangst en bent het aanspreekpunt voor de tegenstander. 

 - Bij thuiswedstrijden voorzie je de tegenstander van water. 

 - Zorg samen met de trainer dat de spelers zich correct gedragen in de kleedkamer 

   en dat deze proper achtergelaten wordt. 

 - Indien de kleedkamer niet kan gesloten worden, verzamel je de waardevolle  

                voorwerpen van de spelers. 

 - Je bent tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de orde langs het terrein. 

 - Zie erop toe dat alle spelers douchen na de wedstrijd. 

 - Haal bonnetjes af in de kantine en deelt ze uit aan de spelers. 

 - Verdeel de briefwisseling naar ouders en/of spelers indien dit gevraagd wordt. 

 - Je bent verantwoordelijk voor de wedstrijdkledij voor en na de wedstrijd. Stelt  

    indien nodig schema op om de wedstrijdkledij te wassen. 

 - Je werkt mee  aan een aangename ploegsfeer. 

 - Je steekt een handje toe tijdens verschillende clubactiviteiten en stimuleert de 

    ploeg en ouders om deel te nemen aan deze clubactiviteiten. 

 

7.5 AFSPRAKEN EN TAKEN VOOR TRAINERS 

Wat mag je verwachten van de trainer van uw zoon/dochter:  

 - Hij kan zijn/haar handelen kaderen in functie van de typische leef- en denkwereld  

                eigen aan de leeftijd. 

  - Heeft goede communicatieve vaardigheden. 

 - Heeft leidinggevende kwaliteiten. 

 - De jeugdtrainer is een begeleider in plaats van een leider. Hij kan zich inleven in de 

    typische leef- en denkwereld die eigen is aan de leeftijd van de spelers. 

 - De jeugdtrainer heeft op elk moment op en naast het veld een voorbeeldfunctie: 

    fair-play, stiptheid, discipline, levensstijl, respect,.. Gedraag je sportief tegenover 

    tegenstanders en de scheidsrechters. Na afloop van de wedstrijd bedank je de 

    tegenstanders en de scheidsrechters. Laat ook je spelers een hand geven aan de 

    tegenstanders, de scheidsrechters en de supporters. Zorg ervoor dat de materialen 

    die je gebruikt hebt, ordelijk en net weer op zijn plaats terecht komen. 

 - Hij maakt bij het begin van het seizoen duidelijke afspraken met spelers en ouders. 

 - Hij is beschikbaar voor ouders en spelers die met vragen of opmerkingen zitten. 

 - Hij is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden 

    en de spelers goed opgevangen worden.  

 - Hij verzorgt kwalitatieve trainingen (2x per week) om de spelers uitdagende        
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    leermomenten aan te bieden. Hij bereidt de trainingen voor en gaat hierbij uit van 

    de wedstrijd en individuele kwaliteiten van de spelers. Hij houdt hierbij rekening 

    met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes (opbouw, basics, 

    teamtactics, fysiek prikkel,…). 

 - De jeugdtrainer besteedt bij iedere speler evenveel aandacht aan zijn individuele 

   ontwikkeling zodat hij zijn hoogst mogelijk niveau bereikt.  

 - De jeugdtrainer coacht iedere speler op een positieve en doeltreffende manier.  

 - De jeugdtrainer moedigt zijn spelers steeds aan om te winnen, maar coacht nooit 

   ten nadele van de ontwikkeling om een zo goed mogelijk wedstrijdresultaat te  

   behalen.   

 - Het uitgangspunt van KFC Meulebeke is dat elke veldspeler en doelman minimum 

    50% van de totale wedstrijd speelt. Kwetsuren of wangedrag van een speler kunnen 

    een uitzondering vormen. De trainer en afgevaardigde houden dit in het oog. 

 - Hij houdt met iedere speler en ouder tweemaal per jaar (december-april) een    

    evaluatiemoment, op basis van een spelervolgfiche. 

  

7.6 AFSPRAKEN VOOR MEDEWERKERS 

 - Je staat achter de missie en visie van KFC Meulebeke en gedraagt je in  

                overeenstemming met de missie en visie.  

 - Je geeft openbaar geen kritiek op de clubwerking of op personen binnen de  

                clubwerking.  

 - Als medewerker van KFC Meulebeke heb je een voorbeeldfunctie. 

 - Je werkt mee aan een aangename clubsfeer. 

 - Je steekt een handje toe tijdens verschillende clubactiviteiten en stimuleert spelers  

                en ouders om deel te nemen aan deze clubactiviteiten. 

7.7 ALCHOHOL, TABAK EN DRUGS 

 - Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. 

   Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een 

   slecht voorbeeld is voor kinderen. 

 - Het is ten strengste verboden te roken op het veld of in de kleedkamers. 

 - Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct  

    leiden tot een veld/complex verbod. 

 

7.8 ONTSLAGNAME BIJ KFC MEULEBEKE 

In uitzonderlijke gevallen kan een jeugdspeler de club gedurende het seizoen verlaten. 

Eventuele vragen worden behandeld door het ‘Overleg jeugd’. Indien de aanvraag door de 

speler en/of ouder zelf wordt gesteld, zal de club onder geen enkel beding het kledijpakket 

terugnemen of het lidgeld terugbetalen.  

7.9 AANSPRAKELIJKHEID 

Waardevolle voorwerpen worden meegebracht op eigen risico! KFC Meulebeke is niet 

verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 
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8. ONGEVAL EN VERZEKERING 

Onmiddellijk na het ongeval dient een formulier “Aangifte van ongeval” ingevuld te worden. 

Af te halen bij de ploegafgevaardigde of clubsecretaris Daniël Vanpoucke, Rijselstraat 5 - 8760 

Meulebeke (tel. 051/48 94 40 of 0495/23 85 80). Geef ook telkens volgende zaken door aan 

onze clubsecretaris: het tijdstip van het ongeval, de locatie, de wedstrijd of training en de 

omstandigheden. 

Op het aangifteformulier moet o.a. de benaming van uw mutualiteit, het aansluitingsnummer 

bij die mutualiteit, evenals de naam en adres van uw werkgever door de speler zelf vermeld 

te worden!  

Vergeet ook niet het klevertje van de mutualiteit te bezorgen aan de secretaris!  

Het Medisch Getuigschrift (= keerzijde van het formulier “Aangifte van ongeval”) dient 

ingevuld door de dokter die de eerste zorgen verstrekt. Dit formulier dient binnen de vijftien 

dagen na het ongeval aan de clubsecretaris gegeven te worden, eventueel via uw 

ploegafgevaardigde.  De clubsecretaris stuurt dit dan door naar het Solidariteitsfonds van de 

KBVB.  

De secretaris houdt u op de hoogte wanneer het formulier van ‘Aanvaarding’ in zijn bezit is. 

Dit formulier bevat een strook ‘Getuigschrift van herstel en spelhervatting’ dat door de 

huisarts of een andere behandelde geneesheer wordt ingevuld. Pas NA datum vermeld op de 

strook kan het spel worden hervat.  

Teneinde financieel verlies te vermijden, is het aangewezen uw mutualiteit onmiddellijk in 

kennis te stellen van het ongeval.  

Uzelf moet de dokter, ziekenhuis en apotheker betalen. Met de briefjes van de dokter, enz. 

gaat u naar uw mutualiteit, die u gedeeltelijk zal terugbetalen. U dient alle betalings- en 

terugbetalingsbewijzen bij te houden tot na de genezing!   

Geneeskundige behandelingen na de datum van genezing of spelhervatting, alsook kiné bij 

minder dan 15 dagen sportinactiviteit, worden in geen geval door de KBVB vergoed.  

De (originele) onkostennota’s dienen aan de clubsecretaris bezorgd te worden samen met het 

attest van genezing. Er wordt de spelers aangeraden om zelf copies bij te houden. De KBVB 

betaalt de eerste 10,50 EUR onkosten wel niet terug (= ten laste van de speler).   

 BELANGRIJK 

 KINESITHERAPIE-behandelingen worden door de KBVB enkel terugbetaald (vanaf de 1e dag): 

- wanneer de sportieve inactiviteit minstens 15 dagen duurt (dus niet wanneer de speler 

genezen is of terug speelt voor de 15de dag na het ongeval),  en  

- wanneer door de dokter vooraf speciaal de toelating aangevraagd is bij de KBVB !!!  Indien 

bijkomende zittingen nodig zijn, moet eveneens een kopie van het medisch voorschrift 

bezorgd worden vóór het begin van de nieuwe reeks.   

De club kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden indien de aangifte door de betrokken 

speler te laat aan de secretaris werd bezorgd! 



20 
 

HERVATTEN VAN TRAINING EN COMPETITIE 

Enkel nadat het getuigschrift van herstel en spelhervatting is ingevuld door een arts mag de 

speler de training hervatten. In overleg tussen kiné en trainer wordt een trainingsschema 

opgesteld. De TVJO word op de hoogte gehouden. 

 

Een mogelijk schema: 

1. Individuele looptraining hervatten (2 trainingen). 

2. Individueel training met bal hervatten (2 trainingen). 

3. Deelname aan pas- en trapvormen hervatten (2 trainingen). 

4. Deelname aan wedstrijdvormen hervatten. 

5. Deelname aan wedstrijden hervatten. 

Het spreek voor zich dat bovenstaande schema meer gespecificeerd wordt: bv. duur en type 

van looptraining. 

Communicatie tussen speler, trainer en kiné zijn hier van cruciaal belang. Soms moet het 

voorziene schema bijgestuurd worden omdat er terug klachten opduiken. 

 

 

 

9. BLESSUREPREVENTIE 

 

9.1 ALGEMEEN 

Voorkomen is altijd beter dan genezen! 

De beste preventie tegen blessures is: 

- een goed opgebouwde conditie 

- een goede opwarming 

- een correcte uitvoering van stretchoefeningen 

- een goed opgebouwde rompstabiliteit 

- een goede cooling-down  

- een verzorgde voeding 

- een verzorgde (nacht)rust 

Tijdens de voorbereidingsperiode bouw je best uw conditie op door het lopen op niet-

verharde ondergrond (gras, bosgrond). Lopen op de weg is af te raden. Daarnaast is het ook 

belangrijk om je rompstabiliteit voldoende te trainen. 

Naast deze richtlijnen is een goede voetbaluitrusting ook noodzakelijk (goede 

voetbalschoenen, scheenbeschermers, kledij in functie van weersomstandigheden, …) en is 

de ondergrond waarop getraind wordt van groot belang. 
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9.2 CORE STABILITY OF ROMPSTABILITEIT 

In functie van blessurepreventie en optimale sportprestaties is het van groot belang dat je als 
speler je core voldoende traint. De core (kern) is simpel gezegd: het hele lichaam zonder de 
armen en benen. De core bestaat uit: de rechte, schuine en diepe buikspier, de rechte en diepe 
rugspieren en de grote en de kleine bilspieren. Alleen als de core optimaal functioneert 
kunnen spieren elders in het lichaam ook optimaal functioneren. 

Simpel gezegd is core stability of rompstabiliteit de mate waarin de kern van het lichaam in 
staat is om het lichaam in balans te houden. 

Specifieke doelen verbonden aan stabiliteitstraining: 

   - Algemene vorming. 
   - Basis voor functionele krachttraining (revalidatie). 
   - Een gezond lichaam is een lichaam in evenwicht (blessurepreventie). 
   - Bewegingen kunnen efficiënter worden uitgevoerd. 
   - Een betere vormspanning tijdens het bewegen. 
   - Een beter controle over het lichaam (blessurepreventie). 
   

Aandachtspunten:  - Blijven ademen, ademhaling niet blokkeren.  
   - Kwaliteit van de oefening is belangrijker dan de duur. 
   - Spieren maximaal opspannen. 
   - Begin met eenvoudige oefeningen en bouw op. 
   - Komt na de opwarming. 
   - Dagelijks oefenen. 
    

Hieronder staan foto’s van basisoefeningen. Deze zijn gerangschikt van gemakkelijk (A) over 

gemiddeld (AB en B) naar moeilijk (C). 

STAPPENPLAN 

1. Gemakkelijke oefening (A) technisch correct aanleren (onder begeleiding). 

2. Alle oefeningen (A) afzonderlijk uitvoeren en de tijd opnemen tot de uitvoering technisch     

    vermindert. 

3. Je neemt 60% van die tijd en voert deze oefening 2 maal uit. 

4. Na zes weken doe je een controle en pas je indien nodig aan. 

5. Na verloop van tijd (als je de oefeningen volledig onder de knie hebt) schakel je over naar     

    de gemiddelde oefeningen en daarna naar de moeilijke oefeningen. 
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   A – B 
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26 
 

  B 

 

   B - C 

 

  C 
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10.GEZONDHEID  

 
GEZOND SPORTEN, DAT IS OOK GEZOND ETEN 
 
Niet alleen topsporters, maar ook recreatieve sporters plukken de vruchten van gezonde 
eetgewoontes. Een gezonde levensstijl, dat is immers meer dan sporten en bewegen alleen. 

Gezond eten betekent de juiste balans vinden tussen de ingrediënten die je lichaam nodig 
heeft. Dat zijn: vetten, koolhydraten, eiwitten, vezels, mineralen, vitaminen en water. 
 
Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten 
dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde het Vlaams 
Instituut Gezond Leven alle kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat 
beperk je beter – in de voedingsdriehoek. 
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UITGANGSPUNTEN VAN DE VOEDINGSDRIEHOEK 

Een voedingspatroon dat rijk is aan plantaardige en weinig of niet-bewerkte 
voedingsmiddelen is de gezondste keuze. Bovendien draagt het bij tot het verduurzamen van 
onze consumptie. Vandaag eten veel mensen enerzijds te weinig plantaardige 
voedingsmiddelen (zoals groenten, fruit, volle granen…) en anderzijds te veel vlees en 
ultrabewerkte producten waarvan de voedingswaarde niet in balans is. In onze westerse 
maatschappij hebben we bovendien de neiging om meer te eten dan nodig is en meer te 
kopen dan we op kunnen – met gezondheidsproblemen en voedselverspilling tot gevolg. 
  
Bovenaan de driehoek staat de categorie ‘water’. 
Water drinken is vooral belangrijk om de vochtbalans in stand te houden en krijgt daarom een 
aparte plaats bovenaan. Water is de beste keuze qua drank, maar ter afwisseling kan ook 
gekozen worden voor thee of koffie (bij voorkeur zonder toevoeging van suiker). 
  
De voedingsdriehoek zelf is onderverdeeld in drie categorieën. De kleuren van de 
verschillende delen zijn een weergave van de aangetoonde effecten op de gezondheid. 
 
Donkergroen 
Dit zijn voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong, met een gunstig effect op de 
gezondheid: groenten, fruit, volle granen en aardappelen, maar ook peulvruchten, noten en 
zaden, plantaardige oliën (en andere vetstoffen rijk aan onverzadigde vetzuren). Probeer 
zoveel mogelijk de weinig of niet-bewerkte versie te kiezen. 
 
Lichtgroen 
Dit zijn voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong met een gunstig, neutraal of onvoldoende 
bewezen effect op de gezondheid: vis, yoghurt, melk, kaas, gevogelte en eieren. Kies ook hier 
voor de weinig of niet-bewerkte variant. 
 
Oranje 
Dit zijn voedingsmiddelen van dierlijke of plantaardige oorsprong die bij hoge consumptie een 
ongunstig effect kunnen hebben op de gezondheid: rood vlees, boter, kokos- en palmolie 
(vetstoffen rijk aan verzadigde vetzuren). Deze producten bevatten wel nog enkele nuttige 
voedingsstoffen, bijv. ijzer in rood vlees, vetoplosbare vitaminen in boter. 
 
Rood = restgroep 
Een vierde, rode categorie staat los van de driehoek. Dat zijn ultrabewerkte producten 
waaraan heel wat suiker, vet en/of zout is toegevoegd en waarvan het ongunstige 
gezondheidseffect werd aangetoond. Ze kunnen van dierlijke of plantaardige oorsprong zijn: 
bereide vleeswaren, frisdrank, alcohol, snoep, gebak, snacks, fastfood… En ze zijn overbodig 
in een gezond voedingspatroon. Je eet of drinkt ze dan ook best niet vaak en in kleine porties. 
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TIPS VOOR EEN GEZOND LEVEN 

De drie grondslagen van de voedingsdriehoek vormen de basis voor tien Gezond Leven tips: 
- Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding. 
- Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk. 
- Verspil geen voeding en matig je consumptie. 
 

1. Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd 

2. Beperk je inname van producten met dierlijke oorsprong 

3. Drink vooral water 

4. Kies zo weinig mogelijk voor ultrabewerkte producten 

5. Varieer en zoek alternatieven 

6. Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen 

7. Eet bewust en met mate 

8. Pas je omgeving aan 

9. Werk stapsgewijs 

10. Geniet van wat je eet! 

 

Zo willen we jou bewustmaken van gezonde voeding en je motiveren om er zelf mee aan de 
slag te gaan. 
 

 

ETEN EN SPORTEN 

MOET JE EXTRA ETEN WANNEER JE GAAT SPORTEN? 

Wie minder dan een uur loopt, hoeft geen extra voeding te voorzien. Ga je langer dan een uur 
sporten, dan is dat wel een goed idee. Ideaal om wat extra suikers en koolhydraten binnen te 
krijgen, zijn bananen of rozijnen, een koekje of een mueslireep. Die leveren immers 
onmiddellijke energie. 
  
Na je inspanning moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je reserves opnieuw worden 
aangevuld. Zorg dat je voldoende drinkt. Een boterham met confituur of een rijstwafel zijn 
ideaal om je koolhydraten en eiwitten weer op peil te krijgen. 
 
MOET JE VLAK VOOR HET SPORTEN ETEN? 

Twee tot vier uur voor je begint te sporten, dat is eigenlijk het beste moment om te eten. De 
koolhydraten die je energie geven, hebben immers een tijdje nodig om in het bloed 
opgenomen te worden. 
  
Wil je je energieniveau tijdens het sporten nog wat verhogen, dan kan je tot een uur voor je 
gaat lopen of fietsen nog een stuk fruit of een boterham eten. 
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11. KLACHTEN 
 

Persoonlijke problemen of problemen met jeugdwerking (klachten) kunnen gemeld worden 

aan alle medewerkers (trainers, afgevaardigden, jeugdverantwoordelijken, bestuursleden) 

van KFC Meulebeke. Elke melding wordt ernstig genomen en in alle sereniteit behandeld. 

Procedure: 

1. Melding van probleem komt binnen bij een medewerker van KFC Meulebeke. 

2. De medewerker brengt de jeugdverantwoordelijken op de hoogte (AVJO en TVJO). 

3. AVJO en TVJO overleggen samen en beslissen of het noodzakelijk is: 

 - om de andere partij ook eens zijn/haar verhaal te laten doen. 

 - om met alle betrokken partijen samen te zitten. 

 - om bij derden extra informatie in te winnen. 

 - om maatregelen en/of sancties te nemen. 

 - om een overleg te plannen met het Overleg Jeugd alvorens maatregelen en/of  

                sancties te nemen. 

4. De beslissing wordt genomen en duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokkenen. 

KFC Meulebeke streeft naar rechtlijnigheid en neutraliteit bij het nemen van deze 

beslissingen.  

     

 


