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Infoboekje jeugdspelers

Algemene visie van de jeugdwerking
V.C. Zevergem bouwen we verder uit tot een aantrekkelijke en stabiele vereniging voor
zowel jongens als meisjes. We willen hen geleidelijk op een verantwoorde wijze naar een
hoger voetbalniveau brengen, waarbij ieder team de nodige aandacht krijgt en het plezier in
het voetballen centraal blijft staan. We willen onze spelers en ouders betrekken bij alle
activiteiten in een warme, familiale sfeer.

We slaan de handen in elkaar
Samenwerken om een hoger doel te bereiken.
Zorgzaam voor materiaal, voor elkaar en voor de ander.

Fair play
Respect voor elkaar en voor de ander.
We gaan goed om met winnen en verliezen en zijn sportief.

Teamspirit
We staan sterk in een wedstrijd door de voorbereiding tijdens de trainingen waarbij we
techniek en spelvorm oefenen.
We motiveren elkaar en blijven ons steeds inzetten.
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Afspraken jeugdspelers
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

De trainers worden aangesproken met coach of trainer.
Bij aankomst/vertrekken van de speler op training of wedstrijd gaat de speler steeds
een high five geven aan de coaches.
Er wordt verwacht dat de spelers op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
Indien afwezig, gelieve steeds de coaches tijdig te verwittigen.
De spelers worden afgezet en opgehaald in de kleedkamer. Daar kunnen de kinderen
zich omkleden en douchen (meisjes krijgen een afzonderlijke kleed -en
doucheruimte) met eventueel hulp van 1 ouder. Vanaf U9 zijn ouders niet meer
toegelaten in de kleedkamers. We stimuleren de hygiëne bij kinderen en stimuleren
hen telkens na elke wedstrijd te douchen. Na de trainingen kan er ook gedoucht
worden.
De spelers zijn verantwoordelijk voor hun kledij van de club. De training dragen ze bij
aanvang van elke wedstrijd. (uniformiteit + herkenning) De voetbaltenues worden
uitgedeeld voor elke wedstrijd en erna opgehaald om gewassen te worden.
Fairplay is heel belangrijk! Voetbal is een teamsport! Pesten en medespelers
uitlachen worden niet getolereerd. Sport is voor iedereen, niet alleen voor de
uitblinkers.
Heb respect voor iedereen en heb eerbied voor het materiaal.
Na de wedstrijd klopt de speler zijn/haar voetbalschoenen uit voor het betreden van
de kleedkamer.
Na de training wordt er samen met de coach opgeruimd.
Na de training/wedstrijd meld je aan de coach dat je naar huis bent.
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Afspraken ouders
Bij VC Zevergem Sportief willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders langs
de lijn positief en ondersteunend is.
De ouder/verzorger
•
•
•
•
•

Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen.
Blijft tijdens de wedstrijden en trainingen achter de afsluiting van het veld.
Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team.
Laat de coaching van het team over aan de coaches.
Blijf positief tijdens de wedstrijden en blijf de ploeg aanmoedigen ook bij verlies.
Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij.

Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat zij
•
•
•
•
•
•

Helpen bij eventueel vervoer naar uitwedstrijden.
Ervoor zorgen dat de spelers op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.
Hun zoon/dochter motiveren om met de andere spelers respectvol om te gaan.
Ervoor zorgen dat een afwezigheid tijdig gemeld wordt bij de coaches.
Elk weekend aan de coaches laten weten wie het volgende weekend kan meespelen.
Maandag wordt eventuele selectie bekend gemaakt. (deadline woensdag)
Met vragen steeds terecht kunnen bij de coach NA de training/wedstrijd.

We streven in de club naar een leuke en gezellige, familiale sfeer. Kom zeker ook eens naar
één of meerdere activiteiten van onze club. Zoals de kidsfuif, een eetfestijn of het Sintfeest.
(Zie kalender)
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Lidgeld
Vanaf de leeftijd van 4,5 jaar kan je je spelertje inschrijven. Dit kan via de website
http://www.vczevergem.be/inschrijving-jeugdspelers/ of via Willy Bonne 0477/76 08 33 of
Thijs Claeys 0472 44 39 39.
Het lidgeld bedraagt 175 euro voor een volledig jaar.
Een trainingspak en een rugzak wordt aangeboden evenals een verfrissing na elke wedstrijd.

BE81 8914 6401 0624
V.C. Zevergem Sportief
Pont Noord 11
9840 Zevergem
Mededeling: Naam en voornaam van de speler en de ploeg.

Mutualiteit
Zie website: http://www.vczevergem.be/downloads/terugbetaling-ziekenfonds/
Ongelukje?
Zie website : http://www.vczevergem.be/downloads/ongevalsaangifte/

Wil jij onze club steunen? Dat kan helemaal gratis!
https://info.leuksteuntje.be/sympathisanten
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Voorstelling trainers
Sophie Buckens U7

Dieter Van Haute U7

Wim De Paepe U8 Kristof Van Oost U9

Contact
Sophie Buckens: 0472/45 38 35
Dieter Van Haute: 0474/30 98 93
Wim De Paepe: 0476/69 30 30
Kristof Van Oost: 0485/52 89 97

Trainingsschema
U7
U8
U9

woensdag
Maandag & woensdag
Maandag & woensdag

Jeugdwerking
Thijs Claeys: thijs_claeys2@hotmail.com (0472/44 39 39)
Mathieu Leys: leys_mathieu@msn.com
Stephan de Tollenaere: stephan.detollenaere@skynet.be
Bart Verkest: bverkest.3@gmail.com
Nele De Meyer: neledm78@telenet.be

17u45 tot 19u00
17u45 tot 19u00
17u45 tot 19u00

De kalender is nog steeds vatbaar voor wijzigingen.
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Recht op afbeelding

Beste ouder(s)
Zevergem, 11 aug. 2021
We zijn volop bezig met het uitbreiden van onze jeugd in VC Zevergem. Dit willen we graag naar
buiten brengen bij het brede publiek en passen telkens onze website en Facebookpagina aan.
Om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken is het leuk mochten de spelertjes op de foto’s en
filmpjes staan. Vandaar deze brief.
Gelieve dit strookje in te vullen en de eerste training af te geven aan de trainer.
Alvast bedankt

Ondergetekende,…………………………………………………………………………………………………………….ouder van

…………………………………………………………………………………………………………………………..uit groep U………….
o
o
o

Is akkoord dat zijn/haar kind op foto’s en filmpjes staan op de website van VC
Zevergem.
Is akkoord dat zijn/haar kind op foto’s en filmpjes staan op de Facebookpagina van
VC Zevergem.
Is niet akkoord om foto’s of filmpjes te delen op de website of Facebookpagina van
VC Zevergem.

Handtekening ouder(s)

…………………………………………………………………

