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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 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 
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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 

Sportieve 
coördinatie jeugd 
(TVJO) 

Stijn Dermul stijn_dermul@hotmail.com 0485 78 03 84 

Administratieve 
coördinatie jeugd 
(AVJO) 

Piet Lannoo piet.lannoo@telenet.be 0473 79 43 78 

Coördinatie 
onderbouw (U6-U9) 

Carl Verhulst 
 
carl.verhulst@defrancq.be 
 

0474 75 45 00 

Coördinatie  
middenbouw (U10-
U13) 

Céline 
Vandekerckhove 

celine_vdk@hotmail.com 0491 12 87 60 

Coördinatie 
bovenbouw (U15-
U17) 

Nico George nico.george@telenet.be 0496 69 04 71 

Coördinatie 
postformatie (U21) 

Kristof Bral kristof.bral@telenet.be 0472 98 76 67 

 

2.3 RAAD VAN BESTUUR 

 

ERE-VOORZITTER 
 

Farrazijn Werner 

 

VOORZITTER 
 

Declerck Kurt 

 

ONDERVOORZITTER 
 

Verwilst Dirk 

 

SECRETARIS – GC 
 

Vanpoucke Daniël 

 

BOEKHOUDING 
 

Dermul Patrick 

 

BEHEERDERS 

 

Delbaere Pieterjan, Desmet Patrick, Piet Lannoo (AVJO),  Lava 

Walter, Verbeke Filip, Verscheure Tom 

 

FINANCIELE CEL 
 

Declerck Kurt, Dermul Patrick, Lava Walter, Vanpoucke Daniël 

 

COMMERCIËLE CEL 
 

Lava Walter, Verscheure Tom 

 

ADMINISTRATIEVE CEL 

 

Delbaere Pieterjan, Lava Walter, Lannoo Piet (AVJO), Vanpoucke 

Daniël (GC) 

mailto:d.vanpoucke@telenet.be
mailto:nico.george@telenet.be
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2.4 OVERLEG JEUGD 

Het ‘Overleg jeugd’ is verantwoordelijk voor het vlot functioneren van alle jeugdploegen 

binnen KFC Meulebeke.  Het is belangrijk en een must om als groep unaniem alle bepalende 

beslissingen ‘samen’ te nemen als waarborg voor een eensgezinde dagelijkse werking.  

 

DE SAMENSTELLING VAN HET OVERLEG JEUGD: 

 

Kurt Declerck Raad van Bestuur 

Walter Lava Raad van Bestuur 

Tom Verscheure Raad van Bestuur 

Piet Lannoo Afgevaardigde, AVJO, Raad van Bestuur 

Stijn Dermul TVJO 

Carl Verhulst COB, Verantwoordelijke kledij 

Nico George CBB 

Andy Sanders Verantwoordelijke scheidsrechters 

Barbara Hacke Afgevaardigde 

Mia Leroy Cel horeca 

 

Omdat in het ‘Overleg jeugd’ mensen zetelen uit ‘alle’ geledingen van onze club vinden de 

beslissingen die hier genomen worden een breed draagvlak bij de club.  

 

Het ‘Overleg jeugd’ doorloopt volgend proces bij het nemen van beslissingen: 

1. Vertegenwoordigers in het ‘Overleg jeugd’ brengen vanuit hun functie agendapunten naar  

    voor. 

2. Agendapunten worden besproken tijdens het ‘Overleg Jeugd’ en indien nodig wordt extra  

    advies ingewonnen. Dit kan zowel binnen als buiten de club het geval zijn. 

3. Op basis van alle gegevens wordt door het ‘Overleg Jeugd’  en na goedkeuring van de Raad  

     van Bestuur een beslissing genomen. 
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2.5 VRIJWILLIGERSBELEID 

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

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

taken op zich nemen.  

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

handen maken het werk lichter 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.  

 

2.6 OUDERRAAD KFC MEULEBEKE 

KFC Meulebeke beschikt over een ouderraad. De invulling in functie van het komende 

voetbalseizoen vindt telkens plaats tijdens de maanden augustus-september. De optimale 

samenstelling van de ouderraad is als volgt:  

 twee/drie ouders van spelers uit onderbouw (U6-U9) 

 twee/drie ouders van spelers uit de middenbouw (U10-U13) 

 twee/drie ouders van spelers uit de bovenbouw (U15-U17) 

 TVJO/AVJO 

Het is de bedoeling om minstens drie maal per jaar (september, november, februari) samen 

te komen. Dit neemt niet weg dat er tussendoor ook af en toe extra (in)formele 

overlegmomenten zullen plaatsvinden tussen de leden van de ouderraad. 

De functie van de ouderraad: ouderplatform waar ideeën, feedback en verwachtingen van 

ouders besproken worden. Ouders worden gestimuleerd om initiatieven te nemen binnen de 

club en zich te engageren binnen één van de werkgroepen van de club. 

Concrete rol: 

 De ouderraad geeft feedback over de jeugdwerking: inhoud, organisatie, 

communicatie, infrastructuur, trainers/medewerkers/bestuur,… 

 De ouderraad brengt nieuwe ideeën of initiatieven naar voor.  

 De ouderraad speelt een belangrijke rol in de organisatie van: 

 - het jaarlijkse kerstfeestje  

 - de jaarlijkse family day 

 Daarnaast ondersteunt de ouderraad onze sportieve activiteiten waar mogelijk. 

 

Neem contact op met Stijn Dermul of Piet Lannoo als je onze jeugdwerking actief wil 

ondersteunen als lid van onze ouderraad. 
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3. BELANGRIJKE DATA SEIZOEN 2020-2021 

 

 20-21 juni: 9u-12u: inschrijfmoment en passen kledij U6 t.e.m. U17 

 24 juni: 19u: startvergadering trainers KFC Meulebeke 

 16 juli: 19u30 eerste training A/B kern 

 

 3-4 augustus: eerste training U6-U21 

 14-15-16 augustus: trainingsstage A-kern 

 16 augustus: zomertornooi KFCM U7-U8-U9-U10-U11 

 17 augustus: 19u00 infomoment voor ouders middenbouw (U10-U13) 

 19 augustus: 18u30 infomoment voor ouders onderbouw (U6-U9) 

 20 augustus: 19u00 infomoment voor ouders bovenbouw (U15-U21) 

 23 augustus: voetbalhappening KFCM (alle ploegen) 

 

 5-6 september: eerste competitieweekend jeugd 

 12-13 september: eerste competitieweekend eerste elftal, beloften  

 16 september: ploegfoto’s voor alle jeugdploegen 

 

 18 december: kerstfeestje KFCM (onder voorbehoud) 

 2-3 januari: indoortornooi KFCM U7-U8-U9-U10-U11-U12 (onder voorbehoud) 

 9-10 april: paastornooi KFCM U6-U7-U8-U9-U10-U11-U12-U13-U15-U17 

 8 mei: Familyday KFCM 

 

 VOETBALSTAGE:  

  - Zomerstage: 17 – 21 augustus 2020 

  - Paasstage: 12 – 16 april 2021 

 

 TECHNIEKTRAINING: 

 - NAJAAR 2020: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 

 - VOORJAAR 2021: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 
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4. CONTACTGEGEVENS TRAINERS EN SPORTIEF VERANTWOORDELIJKEN 

 

 

PLOEG TRAINER EMAILADRES GSMNUMMER 

GU6 Samy Verstraete samyverstraete@gmail.com 0498 31 71 65 

GU6 Ruben Tuytens ruben.tuytens@telenet.be 0474 58 87 56 

GU7 Diederik Naert diederiknaert@hotmail.be 0468 10 81 70 

GU7 Bart Pattin bart.pattin@outlook.be 0470 83 02 17 

PU8 Fleur Liefooghe liefooghe_fleur@hotmail.com 0470 48 95 97 

PU8 Simon Cool simon.cool1892@gmail.com 0498 81 42 55 

PU9 Zara Maddens zaramaddens@hotmail.com 0477 85 35 02 

PU9 Jeffrey Decaluwe decaluwe.verhaeghe@hotmail.com 0477 85 28 94 

GU9 Serge Vanhecke sergevanhecke@yahoo.com 0496 05 28 89 

PU10 Jurgen Wille jurgen.wille@proximus.be 0479 31 37 89 

PU11 Céline Vandekerckhove celine_vdk@hotmail.com 0491 12 87 60 

GU11 Kevin Sterckx belle.kevin1@telenet.be 0499 21 74 72 

PU12 Ian Vanhoutte vanhoutteian@hotmail.com 0485 07 30 02 

GU12 Steven De Deken dedekensteven@gmail.com 0478 72 96 08 

PU13 Thomas Van Overschelde van.overschelde.thomas@hotmail.com 0474 74 31 73 

PU15 Steven Vansteenkiste steven.vansteenkiste007@gmail.com 0495 36 56 32 

PU17 Nico George nico.george@telenet.be 0496 69 04 71 

PU21 Kristof Bral kristof.bral@telenet.be 0472 98 76 67 

GU21 Dylan Vanluchene dylanvanluchene@gmail.com 0496 98 56 21 

KEEPERS J Michael Quartier quartierm@hotmail.com 0494 45 09 98 

BELOFTEN Steve Mollij steve_mollij@hotmail.com 0492 45 98 62 

FANION Nigel Smith nigel.smith325@gmail.com 0476 48 73 93 

KEEPERS Ronny Louvaert  0473 58 12 06 
 

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

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

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

CBB Nico George nico.george@telenet.be 0496 69 04 71 

CPF Kristof Bral kristof.bral@telenet.be 0472 98 76 67 

 

 

 

 

 

 

mailto:samyverstraete@gmail.com
mailto:ruben.tuytens@telenet.be
mailto:bart.pattin@outlook.be
mailto:liefooghe_fleur@hotmail.com
mailto:zaramaddens@hotmail.com
mailto:decaluwe.verhaeghe@hotmail.com
mailto:celine_vdk@hotmail.com
mailto:nico.george@telenet.be
mailto:kristof.bral@telenet.be
mailto:steve_mollij@hotmail.com
mailto:stijn_dermul@hotmail.com
mailto:carl.verhulst@defrancq.be
mailto:celine_vdk@hotmail.com
mailto:nico.george@telenet.be
mailto:kristof.bral@telenet.be
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5.  DNA – KFC MEULEBEKE 
 

Als club streven wij er naar om een aantal belangrijke waarden in de opleiding van onze 

jeugdspelers op te nemen. Ze vormen de pijlers van de jeugdwerking van KFC Meulebeke. 

RESPECT EN WAARDERING 

Voetbal is en blijft in de eerste plaats een spel. Dit spel kan enkel verder blijven bestaan indien 

er voldoende respect en waardering is voor alles en iedereen die in mindere of meerdere mate 

betrokken is bij het voetbalgebeuren. Daarom hechten wij met KFC Meulebeke bijzonder veel 

belang aan het Fair Play charter van de KBVB.  

 DE 8 PRINCIPES VAN RESPECT 

 Respect voor de spelregels 

 Respect voor de scheidsrechters 

 Respect voor je eigen club 

 Respect voor de tegenstrever 

 Respect voor de medespelers 

 Respect voor alle collega voetballers 

 Respect voor de supporters van het andere team 

 Respect voor jezelf – leef gezond 

 

ONTWIKKELING 

KFC Meulebeke streeft er naar om een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding aan te 

bieden aan alle spelers vanaf 5 jaar. Met een team van gediplomeerde en gepassioneerde 

trainers trachten we de persoonlijke talenten van elke speler maximaal te ontwikkelen. Als 

jeugdopleiding leggen we de nadruk op de ontwikkeling van technisch verfijnde en tactisch 

geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. Hierbij houden we 

steeds rekening met de specifieke  ontwikkeling van elk kind. 

Met onze jeugdopleiding willen wij de kinderen opleiden tot: 

 Creatieve spelers  

 (Voetbal)intelligente spelers  

 Spelers met persoonlijkheid en mentale weerbaarheid 

 Fysisch goed ontwikkelde spelers 

 

KFC Meulebeke wil zich als club profileren met voetbal waarbij we:  

 Aanvallend voetballen spelen wanneer het kan en verdedigen wanneer het 

moet. 

 Kiezen voor een verzorgde opbouw van achteruit met nadruk op haalbaarheid 

en efficiëntie. 
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PLEZIER 

Naast de voetbalspecifieke ontwikkeling van elke speler is het essentieel dat spelers, ouders, 

trainers, medewerkers, bestuursleden, sponsors, … zich thuis voelen binnen KFC Meulebeke 

en met plezier afzakken naar de club voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 

KFCM heeft als doelstelling om van de club één grote familie te maken, vandaar onze slogan 

‘Together, one team, one goal’. In dit kader werd ook de ouderraad in het leven geroepen. 

Hiermee willen we ouders van verschillende leeftijdscategorieën nauwer betrekken in de 

organisatie van clubactiviteiten. 

 

AMBITIE 

We streven er naar om steeds beter te doen, dit geldt zowel voor de speler, het team als de 

club in zijn geheel. We doen dit op een sportieve en eerlijke manier waarbij een positieve 

houding en gedrevenheid essentieel zijn. 

 

SOCIALE KARAKTER 

Naast de nodige ambitie die in iedere jeugdopleiding zeker aanwezig moet zijn, vervullen wij 

met KFC Meulebeke ook een sociale rol. We streven er naar om elke speler die graag voetbal 

speelt de kans te geven om zijn/haar hobby uit te oefenen bij KFC Meulebeke. Vandaar dat 

wij proberen om in de mate van het mogelijke voetbal aan te bieden op provinciaal en 

gewestelijk niveau.  

We kiezen er ook bewust voor om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Daarnaast werken 

we samen met de sociale dienst van de gemeente om indien nodig afspraken te maken 

omtrent de betaling van het lidgeld. 

 

OPEN EN DUIDELIJKE COMMUNICATIE 

Door open, duidelijke en correcte communicatie kunnen veel misverstanden en problemen 

voorkomen worden. Daarom organiseren wij bij aanvang van het seizoen infomomenten voor 

de spelers en ouders van onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Helaas kon dit wegens 

COVID-19 niet doorgaan. Tijdens dit infomoment worden de sportieve lijnen uiteen gezet, 

worden de nodige afspraken gemaakt, wordt meegegeven wie de aanspreekpunten 

(verantwoordelijken) zijn binnen onze clubwerking en kunnen de nodige vragen gesteld 

worden. Aanvullend bezorgen we ook de algemene informatiebrochure aan de ouders. 

Daarnaast kunnen spelers en ouders met vragen, opmerkingen of problemen steeds terecht 

bij de trainers, coördinatoren, leden van het Overleg Jeugd of leden van de Raad van Bestuur. 

Je bent steeds welkom bij één van hen zolang dit niet in de kantine gebeurt na een wedstrijd. 

Spreek deze personen aan en maak een afspraak om eens onder vier ogen een degelijk 

gesprek te voeren. Voor negatieve commentaar over andere spelers, trainers en medewerkers 

ben je aan het verkeerde adres. We proberen samen en opbouwend te werken aan een 

positieve sfeer binnen KFC Meulebeke. 
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6. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

6.1 BEGINNEN MET VOETBALLEN  

Je kan bij ons vanaf 5 jaar terecht (U6). Afhankelijk van de instroom bepalen we of we reeds 

de eerste helft van het seizoen wedstrijdjes spelen.  Na de winterstop nemen we met al onze 

spelers 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 voor onderbouw en middenbouw 

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 gaan 

“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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6.2 TRAININGSSCHEMA  
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6.3 KLEEDKAMERVERDELING TRAININGEN 
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6.4 WEDSTRIJDMOMENTEN PER PLOEG  

 

LEEFTIJD PROVINCIAAL GEWESTELIJK 
U6 / zaterdagvoormiddag 

U7 / zaterdagvoormiddag 

U8 zaterdagvoormiddag / 

U9 zaterdagvoormiddag zaterdagvoormiddag 

U10 zaterdagvoormiddag / 

U11 zaterdagvoormiddag zaterdagvoormiddag 

U12 zondagvoormiddag zaterdagnamiddag 

U13  zondagvoormiddag / 

U15 zondagvoormiddag / 

U17 zaterdagnamiddag / 

U21 zaterdagnamiddag zondagvoormiddag 

 

 

 

6.5 INFRASTRUCTUUR 

Adres:  Sportcomplex Ter Borcht 

 Ingemunstersteenweg 11 

 8760 Meulebeke 
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6.6 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. 

 

 

6.7 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). 

- … 

 

 

6.8 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’. 

 

 

 

http://www.voetbalvlaanderen.be/
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6.9 TECHNIEKTRAINING 

KFC Meulebeke organiseert in het seizoen 2020-2021 twee sessies techniektraining. De focus 

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

De eerste sessie (najaar 2020) gaat door in de sportzaal van KFC Meulebeke op 20-27 

september, 4-11-18-25 oktober, 22-29 november en 6-13 december telkens van 9u30 tot 11u. 

De tweede sessie (voorjaar 2021) gaat door op 10-17-24-31 januari, 7-28 februari, 7,14,21,28 

maart. Inschrijven kan via email naar stijn_dermul@hotmail.com. Wees snel want het aantal 

inschrijvingen is beperkt. 

 

 

6.10 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 17 augustus tot en met 21 augustus. 

- Tijdens de paasvakantie: maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april. 

Inschrijven kan via email naar stijn_dermul@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stijn_dermul@hotmail.com
mailto:stijn_dermul@hotmail.com
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7. SPORTIEVE WERKING 

 

 U6 

 

TRAININGEN 

 

- Er worden geen vaste trainingsgroepen gemaakt. 

- Alle spelers zullen samen trainen. 

- Tijdens de trainingen wordt er vaak gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Alle spelers zullen training krijgen van de verschillende trainers. 

             

 

WEDSTRIJDEN 

 

- Er worden geen vaste wedstrijdskernen gemaakt. 

- Tijdens de eerste helft van het seizoen schrijven wij in met één ploeg om competitie     

  te spelen.  

- Afhankelijke van de instroom voorzien wij daarnaast nog genoeg oefenwedstrijden   

  om iedereen voldoende te laten spelen. 

- Voor de tweede periode van het seizoen zijn wij van plan om twee ploegen in      

  competitie te brengen. Na de eerste leermaanden zullen de meeste spelers hier zeker  

  klaar voor zijn. 

 

 

 U7 

 

TRAININGEN 

 

- Er worden geen vaste trainingsgroepen gemaakt. 

- Alle spelers zullen samen trainen. 

- Tijdens de trainingen wordt er vaak gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Alle spelers zullen training krijgen van de verschillende trainers. 

             

 

WEDSTRIJDEN 

 

- Er worden geen vaste wedstrijdskernen gemaakt. 

- We zorgen voor veel variatie bij het samenstellen van de ploegen zodat alle spelers  

  met elkaar leren samenspelen. 

- Afhankelijk van het aantal spelers zullen één of twee ploegen ingeschreven worden  

  voor competitie. 
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 U8 

 

TRAININGEN 

 

- Er worden geen vaste trainingsgroepen gemaakt. 

- Alle spelers zullen samen trainen. 

- Tijdens de trainingen wordt er vaak gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Alle spelers zullen training krijgen van de verschillende trainers. 

 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- Er worden geen vaste wedstrijdskernen gemaakt. 

- We kiezen er voor om met gemengde ploegen te spelen.  

- We zorgen voor veel variatie bij het samenstellen van de ploegen zodat alle spelers  

  met elkaar leren samenspelen. 

- De twee ploegen zullen provinciaal spelen. 

 

 

 

 U9 

 

TRAININGEN 

 

- Tijdens de maand augustus wordt er gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Vanaf eind augustus worden er maandelijks drie trainingsgroepen opgemaakt.  

- De trainers stellen deze drie groepen samen op. Ze houden hierbij rekening met  

  het niveau (training en wedstrijd) dat de spelers op dat moment halen. 

- Na elke maand volgt een evaluatie en worden de trainingsgroepen indien nodig   

  aangepast. 

- Op maandag roteren de trainers tussen de verschillende trainingsgroepen. 

- Op woensdag zal elke trainer de groep trainen die hij/zij het komende weekend zal  

   coachen. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- De spelers nemen deel aan competitiewedstrijden met de trainingsgroep waarvan   

  ze die maand deel uit maken. 

- De doelmannen krijgen in augustus en september voldoende speelkansen. Vanaf  

  oktober worden zij ook opgenomen in de maandelijkse evaluatie. 

- Twee ploegen zullen provinciaal spelen, één ploeg zal gewestelijk spelen. 
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 U10-U11 

 

TRAININGEN 

 

- Tijdens de maand augustus wordt er gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Vanaf eind augustus worden er maandelijks drie trainingsgroepen opgemaakt.  

- De trainers stellen deze drie groepen samen op. Ze houden hierbij rekening met  

  het niveau (training en wedstrijd) dat de spelers op dat moment halen. 

- Na elke maand volgt een evaluatie en worden de trainingsgroepen indien nodig   

  aangepast. 

- De spelers krijgen de volledige maand training van de trainer die hun trainingsgroep  

  zal coachen tijdens de competitiewedstrijden. 

- Regelmatig zullen twee trainingsgroepen op maandag of woensdag eens samen  

   trainen (met 2 trainers) om bepaalde  grotere oefenvormen mogelijk te maken. 

 

 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- De spelers nemen deel aan competitiewedstrijden met de trainingsgroep waarvan   

  zij die maand deel uit maken. 

- Twee ploegen zullen provinciaal spelen (PU10 en PU11), één ploeg zal gewestelijk   

  spelen (GU11). 
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 U12-U13 

 

TRAININGEN 

 

- Tijdens de maand augustus wordt er gewerkt in verschillende groepen waarbij de    

  samenstelling van de groepen steeds zal veranderen. 

- Vanaf september worden er maandelijks drie trainingsgroepen opgemaakt  (GU12:  

  10 spelers, PU12: 12 spelers, PU13: 8 spelers). 

- De trainers stellen deze drie groepen samen op. Ze houden hierbij rekening met  

  het niveau (training en wedstrijd) dat de spelers op dat moment halen. 

- Na elke maand volgt een evaluatie en worden de trainingsgroepen indien nodig   

  aangepast. 

- De spelers krijgen de volledige maand training van de trainer die hun trainingsgroep  

  zal coachen tijdens de competitiewedstrijden. 

- De 2-3 spelers van PU12 die het komende weekend met de PU13 zullen spelen,  

  trainen de week voorafgaand aan deze wedstrijd met de PU13. Dit zorgt er voor dat  

  de wekelijkse trainingskernen drie groepen van +- 10 spelers zijn. 

- Regelmatig zullen twee trainingsgroepen op dinsdag of donderdag eens samen  

   trainen (met 2 trainers) om bepaalde  grotere oefenvormen mogelijk te maken. 

 

 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- De spelers nemen deel aan competitiewedstrijden met de trainingsgroep waarvan   

  zij die maand deel uit maken.  

- Wekelijks zullen 2-3 spelers van de trainingsgroep PU12 meespelen met de PU13.  

  De trainers zorgen voor een rotatiesysteem dat ze per maand opstellen. 

- Indien nodig (bij afwezigen of gekwetsten) zal een speler van de U12 eens dubbel  

   spelen (GU12 en PU12). De trainers zorgen dat dit steeds iemand anders is. 

- De doelmannen krijgen in augustus en september voldoende speelkansen. Vanaf  

  oktober worden zij ook opgenomen in de maandelijkse evaluatie. 

- Twee ploegen zullen provinciaal spelen (PU12 en PU13), één ploeg zal gewestelijk   

  spelen (GU12). 
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 U15 

 

TRAININGEN 

 

- Alle spelers trainen samen op maandag en woensdag. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- Eén ploeg zal provinciaal spelen. 

 

 

 

 U17 

 

TRAININGEN 

 

- Alle spelers trainen samen op maandag en woensdag. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- De trainer maakt zijn wedstrijdselectie bekend op woensdagavond.  

- De kans bestaat dat een speler die niet in de wedstrijdselectie van de PU17 zit, kan  

  opgeroepen worden voor de GU21. 

- Eén ploeg zal provinciaal spelen. 

 

 

 

 U21 

 

TRAININGEN 

 

- Op dinsdag trainen alle spelers samen (met 2 trainers). 

- Op donderdag trainen de spelers meestal in twee groepen (PU21, GU21) met de  

   trainer die hen tijdens de komende competitiewedstrijd zal coachen. 

 

WEDSTRIJDEN 

 

- De trainers maken de wedstrijdselectie samen op en geven deze door op  

   donderdagavond.  

- Eén ploeg zal provinciaal spelen en één ploeg zal gewestelijk spelen. 

Het spreekt voor zich dat de maandelijkse trainingsgroepen en wedstrijdkernen ten allen tijde 

aangepast kunnen worden. Dit omwille van ziekte, onbeschikbaarheid, gebrek aan inzet, 

negatief gedrag, … 
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8. 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 2020-2021 
 
 

Zaterdag 20/6 
 

 

9u-12u 
 

Zondag 21/6  
 

 

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 (piet.lannoo@telenet.be 

of 0473 79 43 78 ).  

Elk kind mag, vooraleer zich in te schrijven, minstens 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:piet.lannoo@telenet.be
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9. LIDGELD  

 

Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt €260. Dit kan cash of via overschrijving 

betaald worden. Bij het inschrijven van een tweede of derde kind uit hetzelfde gezin wordt 

€30 korting gegeven.  

In het lidgeld is een kledijpakket van JAKO inbegrepen. Het kledijpakket bestaat uit een 

trainingsvest, trainingsbroek en T-shirt. Daarnaast wordt indien mogelijk ook een voetbaltas 

voorzien (niet elk jaar). 

NOG INBEGREPEN IN DIT LIDGELD ZIJN:  

 

- Inschrijving bij de KBVB. 

- Verzekering voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen. 

- Sportkaart voor het gebruik van sportcentrum Ter Borcht 

- Een degelijke voetbalopleiding volgens een duidelijk plan. Dit wordt toegelicht tijdens  

   infomoment in augustus. 

- Keepertraining: 1 maal per week (voor doelmannen). 

- Bij elke officiële thuiswedstrijd een bonnetje. 

- Het ter beschikking stellen van de wedstrijd-outfit: voetbaltruitje, voetbalbroekje en  

  voetbalkousen. 

- Algemene werkingskosten: aankoop trainingsmateriaal, … 

- Onkosten van trainers, scheidsrechters en medewerkers.  

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

- Coaching en begeleiding tijdens trainingen, wedstrijden en tornooien. 

- Indoortraining voor onderbouw bij slechte weersomstandigheden (december – januari –  

   februari). 

- Alternatieve trainingen voor middenbouw - bovenbouw bij slechte weersomstandigheden. 

- Gratis maaltijd en kerstgeschenk tijdens het jaarlijkse kerstfeest. 

 

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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10. COMMUNICATIE 

 

KFC Meulebeke hanteert volgende communicatiekanalen naar zijn leden toe: 

- Pro Soccer Data: voor alles wat sportieve werking betreft. 

- Website: www.kfcmeulebeke.be 

- Facebookpagina: KFC Meulebeke – 1255 

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

Daarnaast communiceert 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. 

 

 

 

 

 

11. PRO SOCCER DATA 

 

Het is de bedoeling dat alles wat te maken heeft met de sportieve werking van de 

jeugdploegen via Pro Soccer Data verloopt.  Hieronder verstaan we: planning trainingen en 

wedstrijden, wijzigingen trainingen en wedstrijden, afgelastingen trainingen en wedstrijden, 

wedstrijdselectie doorgeven, wedstrijdvoorbereidingen, wedstrijdverslagen, afwezigheden 

bijhouden, speelduur bijhouden, evaluatie spelers, scouting spelers, 

trainingsvoorbereidingen, activiteitenkalender, … 

Als ouder kan je een aantal van deze zaken opvolgen via de App ‘Pro Soccer Data’. Jullie krijgen 

een uitnodiging via mail om een account aan te maken. De inloggegevens zijn voor beide 

ouders identiek. 

Graag vragen wij u om steeds tijdig de afwezigheid van uw zoon of dochter voor een bepaalde 

training door te geven via Pro Soccer Data (afmelden voor training). Op die manier weten de 

trainers hoeveel spelers ze mogen verwachten. 

 

 

 

 

http://www.kfcmeulebeke.be/
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12. 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. 

 

12.1 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 15. Klachten). 

 

 

12.2 AFSPRAKEN VOOR DE SPELERS 

 12.2.1 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. (van zodra de situatie dit terug toelaat)

   

 12.2.2 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. (van zodra de situatie dit terug 

                             toelaat) 
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 12.2.3 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. 

  - Breng een merkteken aan in uw persoonlijke kledij. 

  - Voorzie kledij voor de juiste weeromstandigheden. 

 12.2.4 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. 

 12.2.5 Gedrag 

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

     rechters, tegenspelers, ouders, … Dit zowel op als naast het veld. 

  - Volg de richtlijnen van je trainer. 

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

                             rechter. (van zodra de situatie dit terug toelaat) 

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

  - 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. 

12.3 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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12.4 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 (vanaf U15). 

 - 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. 

 

12.5 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.  
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 - Hij verzorgt kwalitatieve trainingen (2x per week) om de spelers uitdagende        

    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. 

  

12.6 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. 

 

12.7 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. 
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12.8 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.  

 

12.9 AANSPRAKELIJKHEID 

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

verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 
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13. 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! 
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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. 

 

 

KINE TER BORCHT 

KFC Meulebeke werkt samen met kinepraktijk Ter Borcht. Jan Tuytens en zijn team hebben 

jarenlange ervaring in de sportwereld en staan garant voor een gerichte aanpak bij alle 

sportblessures.  

In overleg bepalen we ook de opbouw van de trainingsintensiteit tijdens de revalidatie 

alsook het moment waarop de groepstrainingen terug hervat mogen worden. 
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14. TRANSFERPERIODE 

 

1. Spelers kunnen zich tussen 1 en 30 april uitschrijven bij hun club (reglement bond). 
2. Indien ze dit niet gedaan hebben, kunnen ze de club niet meer verlaten zonder 

toestemming van de club (reglement bond). 
3. We kunnen als club uitzonderingen toestaan maar: 

a. We kunnen dit slechts beslissen na de eerste trainingsweek in augustus. 
b. Er mag hierdoor geen ploeg in het gedrang komen. 
c. Dit mag geen verdere leegloop veroorzaken van andere spelers. 

4. De beslissing blijft te allen tijde bij de club liggen. 
 

 

 

 

 

15. 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 en/of de Sportieve Cel 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.  

     


