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1. VOORWOORD
Beste ouders en spelers,

Uw kind is lid van onze club om zijn voetbalkunde te verruimen. En daar zal u zeker geen spijt
van krijgen. Onze medewerkers (bestuur – trainers – afgevaardigden) staan klaar om uw zoon
en dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en
wedstrijden in een zo goed mogelijke accommodatie.

Elk voetbalseizoen kan alleen maar slagen als u, ook úw steentje bijdraagt: namelijk regelmatig
aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden en activiteiten die door de club worden
georganiseerd.

Op die manier wordt uw kind aangemoedigd en raakt u eveneens bij het clubgebeuren
betrokken.

Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van de club raden wij dan
ook aan om af en toe de website van onze club te raadplegen.
Regelmatig worden er ook mails gestuurd met algemene info.
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2. INSCHRIJVINGSGELD SEIZOEN 2017–2018
Het jeugdbestuur van VSV heeft beslist om het lidgeld voor een jeugdspeler te bepalen op €225
voor U6 t/m U17 ( als 2de kind €180 ) en wat krijgt u ervoor:





voor €25 zelf te verkopen loten.
een training (broek en vest merk ADIDAS).
er is voor alle spelers een verzekering afgesloten bij de KBVB die, in geval van medische
zorgen, het remgeld uitkeert dat anders niet door de mutualiteit terugbetaald wordt
bij elke wedstrijd krijgen de spelers 1 consumptie

De uiterste betaaldatum is vastgesteld op 30 september 2017.
Wie tegen dan niet betaald heeft, kan ook niet deelnemen aan de competitie.

Het bedrag voor het lidmaatschap kan u storten op rekeningnummer
Argenta IBAN: BE83 9791 3297 8315 - BIC: ARSPBE22 t.a.v.
Vlaamse Sportvereniging Gent,
Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge.

Gelieve daarbij duidelijk te vermelden: naam en voornaam van de speler en ook de ploeg.
Ook ouders en sympathisanten kunnen lid worden van VSV.
Voor een gewone lidkaart is dit €50 en als erelid €150.
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3. JEUGDWERKING: KERNWAARDEN EN VISIE JEUGDOPLEIDING.
Kernwaarden van de jeugdopleiding:










Zelfontplooiing en ontwikkeling binnen het teamgebeuren:
De Jeugdopleiding blijft een opleiding van het individu binnen een groepsgebeuren.
Daarnaast krijgt ook elke trainer de kans om zich verder te ontplooien. Trainers worden
gestimuleerd om opleidingscursussen te volgen bij VFV of in het kader van de
samenwerking met de Gentse partnerclubs.
Educatieve en sociale waarden bijbrengen en zo een derde opvoedingsmilieu vormen:
Naast de opvoeding die elk kind thuis en in het onderwijs krijgt, wil de club ook een
omgeving ontwikkelen waarbij het kind enkele educatieve en sociale waarden
aangeboden krijgt. Hierbij wordt veel belang gehecht aan beleefdheid, respect en
discipline.
Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fair play en doorzettingsvermogen:
Elke speler gedraagt zich zowel op als naast het veld fair ten opzichte van zijn
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en supporters. Daarnaast etaleert
elke speler doorzettingsvermogen om zijn doel te bereiken.
Kwaliteit in alle geledingen van de club:
De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief beste opleiding
te geven, rekening houdend met het familiale karakter van de club.
Ambitieus als club maar ook als persoon:
Elk lid van VSV Gent moet net als de club ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te
maken. De club wil het uithangbord worden in de regio Gentbrugge.
Loyaliteit ten opzicht van de club, medespelers en trainersstaf:
Op de langere termijn wil VSV zijn leden langer aan de club binden.

Visie van de jeugdopleiding:


Iedereen is welkom op VSV, er worden geen eisen gesteld om te kunnen toetreden.



VSV wil alle kinderen in de omgeving van Gentbrugge de mogelijkheid bieden om hun
favoriete sport, voetbal, te laten beoefenen.



VSV wil streven naar een moderne voetbalopleiding met daarnaast het behoud van het
volkse, familiale karakter van de club.



VSV verbindt er zich toe om zijn jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten
te laten spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden op trainingen.



VSV probeert om in de opleiding plezier en technische vorming te combineren. Het doel
is om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal.



De jongeren die door omstandigheden niet tot in het eerste elftal geraken, krijgen binnen
de club de mogelijkheid om zich op een andere manier te engageren. Dit kan als speler
bij de reserveploeg, jeugdtrainer, afgevaardigde, bestuurslid, …



Om onze jeugdopleiding gestructureerd en correct te laten verlopen werden een intern
reglement en gedragscodes uitgeschreven.
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Iedereen moet het nodige respect tonen voor alle andere personen die eveneens lid zijn
van onze vereniging.

4. INTERN HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Toepassing: Dit reglement is van toepassing voor alle leden van onze vereniging (jeugd- en
seniorspelers, trainers, begeleiders, bestuursleden, supporters). Een aantal punten geldt
eveneens voor de bezoekers van onze club.
Toezicht: Het bestuur zal gepaste sancties nemen tegen de overtreders van dit reglement.
Reglementspunten:
1. Wees altijd en overal beleefd.
2. Behandel scheidsrechters, lijnrechters, officials, tegenstrevers, medespelers, trainers,
afgevaardigden, bestuursleden, supporters en bezoekers steeds met het nodige respect.
3. Voor en na een wedstrijd/training is er respect voor de kleedkamers, clubhuis en
installaties van de club (dit geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden).
4. Iedereen brengt respect op voor het ter beschikking gesteld materiaal en kledij. Na de
training moeten oefenballen en oefenmateriaal terug op de daartoe voorziene plaats
gelegd worden.
5. Het is streng verboden blikjes, flesjes, glazen of ander afval op of rond het terrein en in
de kleedkamers achter te laten. Deponeer ze in de afvalbakken of geef ze desgevallend af
aan de clubhuisuitbaters.
6. Het wettelijk rookverbod is strikt van toepassing in het clubhuis en de kleedkamers.
7. Wees tijdig op de training, maar veel te vroeg komen heeft geen zin.
8. Op het eerste terrein wordt niet getraind of gespeeld, tenzij toegelaten door de
aangeduide verantwoordelijken.
9. Wanneer na een activiteit, training of wedstrijd het clubhuis wordt afgesloten is het om
veiligheidsredenen verboden de VSV installaties nog te betreden.
10. Drugs zijn volledig uit den boze binnen onze vereniging. Openbare dronkenschap wordt
evenmin getolereerd.

Vlaamse
Sportvereniging Gent
1955

VSV

5. PANATHLONVERKLARING.
De panathlonverklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve
waarden in de jeugdsport. VSV Gent onderschrijft het "Panathlon Charter over de Rechten
van het Kind in de Sport”.
Meer info  www.panathlonvlaanderen.be

6. PROCEDURE ONGEVALLEN.


Wanneer een speler tijdens een training of bij een wedstrijd, vlak ervoor of erna, gekwetst
geraakt, dan dient hij zijn ploegafgevaardigde hiervan op de hoogte te brengen.



Indien de kwetsuur een interventie van een arts vereist, wordt aan de speler een
ongevalsaangifteformulier meegegeven. Dit formulier dient dan uiterlijk binnen de vijf dagen
volledig ingevuld en voorzien van een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris te
worden overhandigd. Dit kan op VSV of op onderstaand adres :
Erik Vanderstraeten
Philippe Van de Veldehof 8
9050 Gentbrugge
0494/76.18.31
gcvsv@telenet.be



Alle doktersbriefjes en eventuele andere onkostennota's dienen uiteraard allemaal goed
bewaard te worden.



Wanneer behandeling van een kinesist nodig is, dan moet de secretaris een kopie van het
betreffend doktersvoorschrift toegestuurd worden, dit om de tussenkomst van de
verzekering aan te vragen. Dit moet ook gebeuren bij iedere verlenging.



Na genezing en toelating tot het hernemen van de voetbalcompetitie gaat de gekwetste met
al zijn formulieren naar de mutualiteit en vraagt daar dan een algemene gedetailleerde
onkostenstaat, met de vermelding van de te betalen kosten, de tussenkomst van de
mutualiteit en het verschil ten laste van de gekwetste.



Deze onkostenstaat dient dan samen met het formulier van de KBVB, waarop de dokter zijn
akkoord geeft tot het hernemen van de voetbalcompetitie, terug aan de secretaris bezorgd
te worden. Die zorgt dan op zijn beurt voor de verdere regeling met de verzekering.



De speler wordt op de hoogte gebracht van zodra de verzekeringmaatschappij is
tussengekomen.
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7. LEDEN JEUGDBESTUUR
Gerland Schouls

jeugdvoorzitter

De Clercq Tom

jeugdsecretaris

Vande Putte Jens

jeugdcoördinator

Vande Putte Eddy

lid, verantwoordelijke kledij

Van Volsem Alain

lid, ondersteuning sportief beleid

Claessens Koen

lid, verantwoordelijk voor “Elk Talent Telt”

Hostens Dorine

lid, verantwoordelijke tornooien

Braeckman Walter

lid

Celikoz Turgay

lid

8. INFO TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN
U6

trainer
trainer
afgevaardigde

Eric Lammens
Kenneth Lammens
Franky Lammens

0486 655 421
0472 230 599
0486 861 928

U7

trainer
afgevaardigde

Herben De Wulf
Thierry De Wulf

0496 387 980
0477 599 130

U8 zwart

trainer
trainer
afgevaardigde

Lukas Samyn
Koen Claessens
Bram Eeckhaut

0471 138 171
0496 877 004

U8 geel

trainer
trainer
afgevaardigde

Jens Schollier
Matisse Van Speybroeck
Dante Schouls

0499 122 029
0472 876 287
0498 065 912

U9

trainer
trainer
afgevaardigde

Yentl Claessens
Yarni Claessens
Rinat Hofman

0478 133 819
0478 135 884
0474 464 639

U10 zwart

trainer
afgevaardigde

Kenzie Van Overloop
Timothy Van De Velde

0494 362 320

trainer
afgevaardigde

Denzel De Wilde
Robin Boydens

0479 857 701
0474 462 433

U10 geel
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0495 726 342

0499 400 075

U11

trainer
afgevaardigde

Christophe De Busscher
Frederik Bes

0493 592 756
0496 916 906

U12

trainer
afgevaardigde
afgevaardigde

Andrew Bartier
Tom De Clercq
Bram Cools-Ceuppens

0471 032 651
0472 746 226
0496 917 012

U15

trainer
afgevaardigde

Hans-Dieter Schouls
Jerry Fillaert

0494 994 553
0476 439 392

U17

trainer
afgevaardigde
afgevaardigde

Luc De Buck
Thierry De Wulf
Evi De Buck

0473 525 917
0477 599 130
0473 547 740

U21

trainer
afgevaardigde
afgevaardigde

Jens Vande Putte
Eddy Vande Putte
Tjörven Blondeel

0477 632 043
0474 502 826
0476 677 046

trainer
trainer

Patrick Hamacher
Eddy Piens

0496 536 504
0497 764 904

Keepers

9. TORNOOIEN.
Naast de competitiematchen nemen we ook deel aan tornooien. Dit is heel belangrijk vermits onze
deelname samenhangt met de opkomst van andere ploegen naar ons jaarlijks VSV toernooi.
Elke VSV ploeg wordt naar een 5-tal tornooien uitgestuurd. Dit varieert van voorseizoenstornooi
(aanvang half augustus) over indoortornooien (november/december) naar eindeseizoenstornooien
(paastornooien, 1 meitornooien). Dit wordt tijdig gecommuniceerd via trainer, lijsten in de kantine en
op de VSV-website.
En dit vereist natuurlijk een minimum aantal spelers. Dus willen we met aandrang vragen aan de
spelers om zoveel mogelijk op die toernooien aanwezig te zijn.
Hopelijk mogen we op jullie inzet en steun rekenen.
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10.

ELK TALENT TELT.

Jeugdvoetbal met een plus
Onder leiding van KAA Gent, de Stad Gent en Racing Gent werd in 2015-16 het Elk Talent
Telt partnerschap rond jeugdvoetbal in Gent opgericht. Intussen maken 15 Gentse clubs met
jeugdvoetbal deel uit van deze unieke samenwerking, die wordt gecoördineerd door de KAA Gent
Foundation.
Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs, ook
gebruikt als instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en
talentontwikkeling. We beschouwen de voetbalruimte als een krachtige en gezonde leeromgeving
waarbinnen kinderen en jongeren hun sporttechnische en sociale vaardigheden optimaal moeten
kunnen ontwikkelen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan voetbalwaarden als respect,
fairplay, diversiteit en samenspel.
Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een plus ontwikkeld waardoor een meer duurzame
band tussen de Gentse jeugdvoetballers, de Gentse voetbalclubs en de Gentse buurten wordt
bevorderd. Samen met de partnerclubs werken we in Gent aan een brede voetbalbasis met
maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden. Elk kind moet zich, op
een niveau dat voor hem/haar geschikt is, optimaal kunnen ontwikkelen.
Gentse Elk Talent Telt partnerclubs
De Elk Talent Telt partnerclubs ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren voor
kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint
Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport,
KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent, FC Rooigem, VC
Zwijnaarde en KFC Sint-Kruis-Winkel.
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11.

WEBSITE EN BELANGRIJKE MEDIA.

Op onze website www.vsv-gent.be vind je heel wat informatie:








Algemene info
Nieuwsberichten
Info seizoen 2017-2018
Uitslagen en verslagen van de jeugdploegen
Evenementen
Documenten
Foto’s

Bovendien is VSV Gent ook te volgen via de sociale media

http://www.facebook.com/pages/VSV-Gent/283818371647560

12.

INTERESSANTE WEETJES.





Vlaamse
Sportvereniging Gent
1955

VSV

Wanneer uw kind op de voetbal aankomt, geeft hij een hand aan de trainer,
ploegafgevaardigden, medespelers, mama’s en papa’s.
Indien uw kind een andere trainer of ploegafgevaardigde tegenkomt dan geeft hij
hen ook een hand. Ook wanneer uw kind naar huis gaat doet hij het zelfde.
Leer u kind zelf de veters strikken.
Voor, tijdens en na de wedstrijd veel water drinken.
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SPELREGELS SEIZOEN 2017-2018
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