INFOBROCHURE
KVKO JEUGD

2022 - 2023

WOORD VOORAF
Een familiale club waar elke speler belangrijk is…

Met behulp van deze jaarlijkse infobrochure willen wij u voortaan zo goed als
mogelijk informeren over verscheidene belangrijke aspecten van onze
jeugdwerking.

Het eerste jaar provinciaal voetbal zit erop, een geslaagd jaar waarin mooi voetbal
werd gebracht en véél plezier werd gemaakt. De jeugdwerking wordt verder
uitgebouwd. Voor het seizoen 2022-2023 is Patrick Vermote de nieuwe TVJO en
als sportief verantwoordelijke en coördinator werd Robin Devos aangesteld. Het
opleidingsprogramma wordt uitgebreid met naast de ploegtrainer een
techniektrainer (Willy Quipor) en een Fysieke trainer, vanaf de middenbouw U10
(Alessandro). Het postformatieproject (vanaf U15) wordt verder ontwikkeld.

Onze ambitie is onze jeugd een uitstekende en voor de regio de beste
sportopleiding te bieden, ongeacht of ze verder voetballen of niet, ongeacht of
ze talent hebben of niet. De eerste ploegen zullen voornamelijk gevoed worden
met eigen jeugd.

De club bestaat dankzij de talrijke inspanningen van de vrijwilligers. Ik wens hen
héél hard te bedanken. Iedereen is altijd van harte welkom om te komen helpen
op één van de activiteiten. Noteer alvast 28 augustus 2022 in de agenda! Op deze
dag houden wij een familie- en fandag met randanimatie voor iedereen!

In het vorig seizoen werd er héél hard gewerkt om de nodige sponsors binnen te
halen. Dankzij hen kunnen we onder méér een gratis kledijpakket ter waarde van
190 EURO aan de spelers aanbieden. De sponsors ondersteunen de visie van de
club en we zijn hen héél dankbaar.

Tot slot wens ik de gemeente Koksijde in het algemeen en de sportdienst van
Koksijde in het bijzonder te bedanken voor alle hulp en ondersteuning. Dankzij de
gemeente Koksijde kunnen de spelers genieten van één van de beste
accommodaties en terreinen van West-Vlaanderen.
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Voor het nieuwe seizoen wens ik iedereen véél sportplezier!

Xavier De Paepe
Jeugdvoorzitter KVKO
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1. Missie en visie

De jeugd is de toekomst!
Daarom: Fun = Opleiding = Fun

De raad van bestuur van KVKO geeft haar jeugdopleiding een duidelijke missie
mee. De jeugdwerking zal er voor zorgen:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Dat de club een sociale verankering in de lokale maatschappij heeft via het
aantrekken, opleiding en begeleiden van jeugdspelers.
Daarbij primeert het voetbaltechnische opleidingsaspect boven de
resultaten.
De jeugdopleiding voorziet in een zeer gedegen jeugdopleiding met extra
aandacht voor de individuele ontwikkeling van de speler.
De jeugdwerking zal er naar streven jaarlijks twee jonge talentvolle
spelers klaar te stomen voor het A-elftal van de club (postformatie).
Naast de bovenstaande objectieven, zal de jeugdwerking er tevens naar
streven een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te
bewerkstelligen.
De jeugdwerking zal er over waken dat al haar leden de waarden van de
club te allen tijde en overal respecteren en uitdragen.
De jeugdwerking staat eveneens in voor de organisatie van extrasportieve organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die
extra uitgaven moeten kunnen dekken (bijv. voor materiaal of materieel)
of bijwonen van evenementen voor de spelers (bijv. aanwezigheid op de
wedstrijden van de Rode Duivels).
De jeugdwerking werkt autonoom en rapporteert op regelmatige basis, via
hetgeen in zijn werkingskader is bepaald, aan de raad van bestuur.
De jeugdwerking kan bij het vervullen van zijn missie op de volledige
steun van de vereniging rekenen.

2. Waar wil KVKO naar toe?
Onze club streeft ernaar om een aantrekkingspool te worden voor zoveel
mogelijk jongens en meisjes uit de regio. Meer dan voorheen is het de bedoeling
dat ook talentvolle jongeren uit deze Westkust-regio de weg naar KV Koksijde
Oostduinkerke vinden.
Hiervoor is een kwaliteitsvolle jeugdopleiding primordiaal met gediplomeerde,
positief ingestelde en gemotiveerde opleiders.
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Samen met jeugdspelers, ouders en grootouders, broers en zussen, trainers en
teambegeleiders, bestuursleden, vrijwilligers, fans en geëngageerde sponsors wil
KVKO ook een dynamische en familiale entiteit zijn aan de Westkust.
Een club die sportief ambitieus is maar waar het voor alle betrokkenen ook
aangenaam vertoeven is, waar men zich thuis voelt en trots op is.
Dit kan allemaal in een fantastisch kader op onze locaties in Koksijde en
Oostduinkerke.

3. Opleidingsvisie
Voetbal is een teamsport waarin iedere speler zijn of haar kwaliteiten maximaal
probeert te benutten in functie van het team. Dus hoe groter de individuele
kwaliteiten van een speler, hoe flexibeler en nuttiger hij zich kan opstellen
binnen het team.
Daarom legt KVKO binnen z’n opleidingsvisie het accent op het ‘individueel’
beter maken van iedere speler binnen een krachtige leeromgeving.

3.1

2v2 (U6)

Bij de “Multifoot” wordt bij onze jongste voetballers op een speelse manier een
eerste balgewenning of balvaardigheid aangeleerd.

3.2

3v3 (U7)

De kinderen leren per drie spelen en hierbij worden vele baltoetsen voor elke
speler aangemoedigd. Er wordt gespeeld in een driehoeksopstelling zodat er
twee pasmogelijkheden zijn. De keeper speelt actief mee in het combinatiespel
en sluit zoveel mogelijk bij de twee medespelers aan.
Wedstrijdjes worden gespeeld door twee (of meer) ploegjes van drie tegen drie
tegen elkaar te laten spelen.

3.3

5v5 (U8 en U9)

In deze volgende stap leert men spelen met een doelman in een ruitformatie.
Vooraleer de posities te benoemen met nummers leren we de spelers de posities
aan met behulp van de onderdelen van een vogel of een vliegtuig:
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We focussen vooral op de “basics”, de basiskwaliteiten in het jeugdvoetbal zoals
een goede balaanname en balcontrole, het leiden van de bal, de korte passing,
afwerken op doel en vrij en ingedraaid staan en aanspeelbaar zijn.
Daarnaast leren de spelers de eerste “teamtactics” zoals “openen breed” en
“openen diep”, tactics die essentieel zijn voor de belangrijke opbouw van
achteruit. De spelers leren met andere woorden de bal van achteruit via een
vlotte balcirculatie naar voren te brengen.
Het veelvuldig uittrappen van de doelman wordt hierbij niet gestimuleerd.
Basics en teamtactics worden aangeleerd bij balbezit en bij balverlies. In
balverlies is het belangrijk om het duel 1 tegen 1 niet te verliezen.

3.4

8v8 (U10, U11, U12, U13)

De jonge voetballers bevinden zich nu volop in de “gouden leeftijd”, de ideale
leeftijd om de psychomotorische capaciteit te ontwikkelen en coördinatieve en
technische vaardigheden aan te leren.
De spelers leren dynamisch te bewegen met een juiste coördinatie. Hét moment
om bijvoorbeeld de tweevoetigheid in te slijpen, maar ook om een rijk arsenaal
aan schijnbewegingen aan te leren om zodoende tegenspelers op het verkeerde
been te plaatsen en snel met de bal er voorbij te gaan.
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De wedstrijdformatie is nu in een dubbele ruitvorm met keeper waarbij offensief
samenspel met diepgang gestimuleerd wordt. In balverlies proberen wij samen
de bal opnieuw te veroveren, liefst op de helft van de tegenpartij.

3.5

11v11 (U15, U17)

Vanaf de U15 wordt er gespeeld op een groot veld en volgt men ook de
spelregels hieraan verbonden.
De spelers leren spelen volgens de zonefilosofie in een 1-4-3-3 veldbezetting
en daaraan gekoppeld een spelsysteem:
•
•
•

3.6

dit biedt een maximaal aantal mogelijkheden voor het driehoekspel
waarbij de aanspeelbaarheid gestimuleerd wordt
een efficiënte bezetting van de te bespelen en te verdedigen ruimte
bij omschakeling van balbezit naar balverlies, en omgekeerd, kan er snel
worden aangepast naar posities toe mits duidelijke afspraken.

11v11 (U21)

In de postformatie worden verschillende veldbezettingen gespeeld met de
daaraan verbonden spelsystemen. Toch wordt in deze leeftijdsgroep ook vooral
gedacht aan de individuele vervolmaking in functie van de positie in het
elftal waarin de speler zich het best verder kan ontwikkelen.
Elke speler wordt van dichtbij gevolgd om te zien of en wanneer hij in
aanmerking zou komen voor doorstroming naar het Beloften elftal en uiteindelijk
het Eerste elftal.
Er is een Sportieve Commissie opgericht om de doorstroming volledig door te
lichten en te bevorderen. KVKO zet volop in op de doorstroming van eigen
jeugdspelers naar de Beloften ploeg.
Het is de ambitie om getalenteerde en beloftevolle spelers kansen te geven bij de
A-kern. Hopelijk kan KVKO daar binnenkort de vruchten van plukken.

4. Medische begeleiding
Om snel preventief en curatief te kunnen optreden en van nabij advies te kunnen
aanbieden, wordt voortaan in medische begeleiding voorzien.
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5. Evaluatiegesprekken
In december worden de spelers en ouders van kinderen vanaf de U7 uitgenodigd
voor een korte ontmoeting en gesprek: we bespreken kort de sportieve
ontwikkeling, werkpunten, persoonlijk ontwikkelingsplan , en algemeen welzijn
van de speler op de club.
In april vindt een tweede gesprek plaats. Opnieuw bespreken we de sportieve
ontwikkeling, werkpunten, persoonlijk ontwikkelingsplan en algemeen welzijn
van de speler op de club.
De evaluatiegesprekken worden geleid door de trainer en een ander lid of leden
van de sportieve leiding. Deze gesprekken leiden tot een goede verstandhouding
tussen spelers, ouders en clubleiding.

6. Testen en scouting
Onze jeugdwerking staat altijd open voor spelers en speelsters die vragen om
KVKO te vervoegen.
Onze club wil namelijk álle jongens en meisjes van Koksijde, Oostduinkerke en
de nabije omgeving de kans geven om in de club te voetballen. Dit is een
belangrijk aspect van onze missie. Vandaar ook dat we voor zowat elke
leeftijdscategorie niet alleen een ploeg in lijn brengen op Provinciaal niveau
(vanaf U8), maar ook op Gewestelijk niveau waarbij de instapdrempel lager is.
Om een kwaliteitsvolle instroom na te streven houden wij rekening met twee
belangrijke criteria, namelijk het al aanwezige spelersaantal binnen een bepaalde
spelersgroep én uiteraard ook de reeds opgebouwde vaardigheden en het
verwachte niveau van de speler.
Vanaf de U10 worden daarom nieuwe spelers getest. De beoordeling gebeurt
aan de hand van twee trainingen en eventueel een testwedstrijd.
Deze beoordeling en al of niet toewijzing aan een bepaalde ploeg gebeurt door
de trainer en TVJO.
Alle trainers worden gevraagd om actief mee te werken bij de scouting en het
opmerken en ontdekken van spelers die voor onze ploegen een meerwaarde
kunnen bekeken. De trainers beschikken over een document om verslag hierover
uit te brengen aan de TVJO.
De scouting cel, die als taak heeft om bij naburig gelegen clubs te gaan scouten
en verslag uit te brengen, wordt geleid door het Hoofd Scouting.
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7. Dispensatie: Spelen bij jongere leeftijdsgroep
Deze procedure kan door onze GC Thomas De Schrijver worden ingezet bij:
•

•

•

Medische dispensatie, waarbij een speler in een jongere leeftijdscategorie
kan deelnemen omwille van de wat latere ontwikkeling van de
lichaamsbouw (laat mature groei).
Leeftijdsdispensatie om specifieke redenen, waarbij een speler in een
jongere leeftijdscategorie kan deelnemen omwille van het later starten
met voetballen en dus wat minder ontwikkelde voetbalvaardigheden. Deze
vorm van dispensatie wordt enkel toegestaan in het Gewestelijk voetbal.
Meisjes, die in het gemengd voetbal één jaar lager en eventueel zelf twee
jaar lager kunnen spelen.

8. Lidgeld en kledij
Aan het lidmaatschap bij KVKO is de betaling van een lidgeld verbonden.
In dit lidgeld zijn onder meer begrepen: administratiekosten bij de Koninklijke
Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen, verzekering, drankje na de
wedstrijden, trainersvergoedingen, werkingskosten van de
jeugdverantwoordelijken, vergoedingen voor scheidsrechters, wasbeurten,
kledijpakket, aankoop sportmaterialen…
De betaling van het lidgeld is een absolute vereiste tot deelname aan de
pasdagen en vervolgens de trainingen en de wedstrijden.
Het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:
•
•
•

€110 voor multifoot (zij krijgen twee trainingen per week), desgewenst
maar niet verplicht met kledijpakket bedraagt het lidgeld € 200;
€225 van U7 t.e.m. U13 (inclusief kledingpakket);
€245 van U15 t.e.m. U21 (inclusief kledingpakket).

Vanaf twee of meer jeugdspelers binnen 1 gezin geldt een vermindering van
25 EURO per speler vanaf de tweede aangeslotene.
Het lidgeld wordt gestort op naam van KVKO met rekeningnummer BE45 0015
6475 4789 (BNP Paribas).
Als referte moet in HOOFDLETTERS worden vermeld:
VOORNAAM en FAMILIENAAM en GEBOORTEDATUM van het kind.
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In het lidgeld is een kledingpakket, met uitzondering van Multifoot, inbegrepen
dat bestaat uit een gepersonaliseerde sportzak, training (sweater, broek), t-shirt
en sokken (zie bijgevoegd document).
De betaling van het lidgeld is een absolute vereiste tot deelname aan de trainingen
en de wedstrijden. Problemen bij de betaling? Gelieve een mail te richten aan de
secretariaatkvko@gmail.com, we vinden wel een oplossing.
Spelers waarvan de betaling van het lidgeld tijdig binnen is, ontvangen het
kledingpakket op de eerste training of zo snel mogelijk daarna.
Spelers die nog niet hebben kunnen passen op 14-15 mei kunnen het bijgevoegde
pasformulier invullen en de kledij bestellen door het document in te vullen en te
mailen naar secretariaatkvko@gmail.com liefst nog vóór 4 juni 2022 (als je
kledij op tijd wenst te krijgen). De kledij is van het merk Jako, meer informatie
vindt u op www.jako.be.
Indien men wenst te passen, in augustus zal nog een pasdag plaatsvinden.
Mogen wij u vragen om het lidgeld binnen de 3 weken te willen overschrijven op
het rekeningnummer BE45 0015 6475 4789 (BNP Paribas).

9. Tussenkomst mutualiteit
Bij diverse mutualiteiten krijg je een stukje terug van het betaalde lidgeld. Je kan
deze eveneens terugvinden op de website van uw mutualiteit of op de website
van onze club www.kvko.org
Gelieve het document te voorzien van een mutualiteitssticker.
Stuur het formulier door naar GC Thomas De Schrijver
(secretariaatkvko@gmail.com) of breng het binnen op het secretariaat te
Koksijde op de openingsuren (woensdag van 17h30 tot 19h00).
U zal het formulier ingevuld terugkrijgen. U dient enkel het formulier nog in te
dienen bij uw mutualiteit.

10.

Verloren voorwerpen

Navraag in verband met verloren voorwerpen gebeurt bij de
materiaalverantwoordelijke van KVKO, die aanwezig is op de club op
trainingsmomenten en wedstrijddagen.
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11.

Gedragscodes

11.1 Gedragscode voor spelers
Alle hieronder beschreven gedragsregels worden strikt opgevolgd door de
spelers. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels
toevoegen per ploeg. Alle trainers nemen de gedragsregels in de voorbereiding
door met hun spelers.
a. Algemeen
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en bestuursleden bij
aankomst en vertrek in de club.
Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de
training en wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training
blijvend storen worden gesanctioneerd.
Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met
respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of
overdreven agressie tijdens de training of wedstrijd wordt bestraft met
onmiddellijke verwijdering uit de training/wedstrijd.
De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen
de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief
gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen
op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het
jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de TVJO
een sanctie uitspreken.
Het nuttigen van alcoholische dranken, drugs en roken zijn ten
strengste verboden.
In de gebouwen vertoon je een rustige en voorbeeldige houding in de
kleedkamers, douches, toiletten, kantine en bij je verplaatsing van de ene
naar de andere ruimte. Er wordt niet gespeeld in de gebouwen.
Elke speler verbindt zich er toe zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de
wedstrijden waarvoor hij werd aangeduid. Spelers dienen hun afwezigheid
op de wedstrijd uiterlijk 48u voor de wedstrijd aan hun trainer te
verantwoorden.

b. Tijdens de trainingen
•
•
•
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Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van
ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
Elke speler is minimaal 10 minuten voor het begin van de training
aanwezig in de kleedkamer.
Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, Ipod, sieraden,
...) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club

•

•

•
•
•

•

•

is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke
zaken.
De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de
kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak.
Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de
kleedkamer dan noodzakelijk is.
Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kledij,
scheenbeschermers en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. Kledij moet
aangepast zijn aan weersomstandigheden, vanaf november t.e.m.
februari wordt getraind met lange broek en lange mouwen.
Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg
actief is.
Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer
bepaalt een beurtrol.
De spelers betreden het oefenveld samen met de trainer en verlaten ook
samen het veld na de training. Ze blijven daarna niet langer dan 30
minuten in de kleedkamer.
Vooraleer het verkleedcomplex te betreden worden buiten de schoenen en
eventueel de ballen schoongemaakt, hou de kleedkamers proper! Het
opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
Elke speler en dit vanaf U10 neemt na de training of wedstrijd verplicht
een douche.

c. Tijdens de wedstrijden
•

•
•
•
•

•

Spelers zijn stipt volgens afspraak aanwezig. Ongewettigd 'te laat' komen
op een wedstrijd betekend automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de
wedstrijd.
Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit
(training).
De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de
wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.
Spelers geven de scheidsrechter en tegenstrever na de match een hand.
Na de wedstrijd wordt, olv.de afgevaardigde, op een ordelijke manier de
gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de regels
die de afgevaardigde hier oplegt.
Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

11.2 Gedragscode voor ouders
•
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De ouders van elk KVKO spelertje wordt met aandrang gevraagd om op
een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz.) voor
alle jeugdspelers van KVKO te supporteren.

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

12.

Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische
aanwijzingen geven, want ouders zijn geen trainers en dus kan coaching
alleen van een door KVKO aangestelde trainer/opleider komen.
Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is
minstens even belangrijk. Supporter niet alleen voor uw zoon of dochter
maar voor alle spelers in de ploeg.
Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en
scheidsrechterlijke beslissingen mogen geen aanleiding geven tot
scheldpartijen.
De ouders blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden
van het veld.
De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met
betrekking tot de activiteiten van een speler.
Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de TVJO of
sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan
vele misverstanden oplossen.
Hoe begaafd uw zoon of dochter ook is, karakter vormt de topper! Steun
hem/haar ook als het eens minder loopt.
Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de
andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van
de beste supporters in de gezelligste club” na. Dat betekent dat ik op alle
vlakken de principes van fair play hanteer, racisme nooit zal dulden en
bovenstaande principes respecteer.
Leer uw zoon/dochter van jongs af een gezonde levensstijl aan (roken,
alcohol, nachtrust ,….): het zal voor zijn sportbeleving een grote steun
zijn.
Drink geen alcohol als je jeugdspelers vervoert bij een uitwedstrijd.
Het inrichten van feestjes, etentjes, vieringen, enz. gebeurt altijd na
overleg met het jeugdbestuur. Hierbij wordt wel rekening gehouden met
de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen
uit te sluiten.
Gezien de spelers verschillende maal per week op KVKO zijn, is het
belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders
moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke
familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische
dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties komen.
Elke ouder (of verantwoordelijke) van een speler van KVKO wordt geacht
bij lidmaatschap kennis genomen te hebben van dit interne reglement
voor ouders en spelers.

Integriteit en meldpunt

In onze club is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke
vorm dan ook !
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De mentale, fysieke en mentale gezondheid komt op de eerste plaats in
onze jeugdwerking. Pesten en geweld in welke vorm ook wordt niet
getolereerd. We verzoeken dan ook aan allen binnen onze club tot
volledige medewerking!
Ingeval van problemen of moeilijkheden licht de trainer of afgevaardigde in. Zij
vormen het eerste aanspreekpunt. Ook hebben zij het grootste inzicht in de
spelersgroep bij de spelers, aangezien zij er nauw betrokken bij zijn.
Bij aanhoudende of ernstige problemen wordt de sociale cel ingelicht
(socialecelKVKO@gmail.com).
Voor elke vraag is er uiteraard geen standaard aanpak.
De sociale cel behandelt elke vraag of situatie door middel van een persoonlijke
aanpak. We proberen de communicatie te herstellen, door te luisteren naar alle
betrokken partijen en een gezamenlijk doel te bereiken. De sociale cel neemt
natuurlijk altijd een neutrale positie in.
De sociale cel, kan na overleg de melder, indien nodig doorverwijzen naar een
externe practicus (bijv. een psycholoog).

13.

Tornooien en vriendschappelijke wedstrijden

Van bij de start tot na het einde van het voetbalseizoen nemen onze
jeugdploegen deel aan talrijke tornooien en vriendschappelijke wedstrijden.
Het is in eerste instantie steeds aan de trainer om te oordelen of een deelname
werkbaar en opportuun is. Nadien wordt door de TVJO beslist of deze deelnames
effectief worden vastgelegd.
Uitgangspunt is wel dat tijdens het seizoen, de trainingen en de
competitiewedstrijden voorrang krijgen. Uitnodigingen worden in die zin wel
overwogen zodat ze onze kalender niet overbelasten.

14.

Vervoer bij uitwedstrijden

De spelers kunnen niet op de geplande uitwedstrijden aanwezig zijn als er geen
vervoer is. Er wordt daarom ook gevraagd dat alle ouders hieraan in de mate van
het mogelijke hun bijdrage leveren. Het hoeven niet altijd dezelfde ouders te zijn
die soms jarenlang deze gewaardeerde taak op zich nemen.
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Ouders die voor dit vervoer instaan en spelers meenemen naar een uitwedstrijd,
worden een tijdelijk begeleider van onze club.
Wij vragen dan ook met aandrang om de nodige voorzichtigheid aan de dag te
brengen. Drinken en rijden gaan nooit samen. Er wordt ook nooit gerookt in de
wagen van de begeleider.
Sinds 2008 is de Belgische wetgeving omtrent het vervoer van kinderen in de
auto aangepast. Meer informatie kan u vinden op de site van het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid www.bivv.be.

15.

Oplopen bij thuiswedstrijden eerste elftal

Bij de start van het nieuwe seizoen wordt met de trainers en de teambegeleiders
een beurtrol afgesproken.
Het oplopen van onze jeugdploegen brengt de jeugdwerking en het eerste elftal
dicht bij elkaar.
We danken alle ouders voor de medewerking en rekenen al onze jeugdspelers tot
trouwe supporters van het eerste elftal!

16.

Volg de scheidsrechterscursus

Elk competitieweekend zijn er op onze club eigen jeugdspelers die zich
schitterend inzetten door een jeugdwedstrijd te fluiten.
Voor wie dit echt graag doet kan dit een roeping zijn om vanaf 15 jaar deel te
nemen aan een startersopleiding tot “Referee in one day” georganiseerd door
Voetbal Vlaanderen.
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17.

Trainingscomplex 2021-2022

Site Oostduinkerke: sportpark Hazebeekstraat 6
Wie: multifoot, U7, U8, U9, U10, U11, U12 en U13
Trainingsprogramma wordt begin mei doorgegeven

Site Koksijde: Pylyserlaan 34
Wie: U15, U17, U21, provinciale beloften en de eerste ploeg
Trainingsprogramma wordt begin mei doorgegeven
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18.

Keepertraining

De uitnodiging tot de keepertraining gebeurt door de jeugdkeepertrainer en/of de
keepertrainer van de seniors, dit in overleg met de betrokken trainer en TVJO.

19.

Indoortraining

De jongste leeftijdsgroepen trainen indoor tijdens de wintermaanden.
Andere teams kunnen op afspraak ook gebruik maken van deze indoorzalen.
Wanneer en waar deze indoortrainingen doorgaan (Sporthal Koksijde en Sporthal
Hazebeek Oostduinkerke) wordt u zo snel als mogelijk medegedeeld door de
trainer of door de teambegeleider, desnoods via de Whatsapp groep.

20.

Wedstrijdplanning

Deze wordt aan het begin van het seizoen meegegeven en vervolgens wekelijks
gecommuniceerd door de trainer.
Handig! Met de gratis RBFA-app raadpleeg je uitslagen, klassementen en
praktische clubinfo van KVKO op je smartphone of tablet. Zo volg je niet alleen KV
Koksijde Oostduinkerke maar ook al jouw andere favoriete ploegen op de voet
waar en wanneer je dat maar wil.
Download je gratis app in de App Store of Google Play.

21.

Vrijwilligersvriendelijke sportclub

We verwelkomen zeer hartelijk iedereen die zich actief wil inzetten voor de
jeugdwerking van KVKO:
zo hebben we nood aan evenementvrijwilligers (bijvoorbeeld bij tornooi of
pasdagen), maar zeker ook aan taakvrijwilligers (bijvoorbeeld teambegeleider
van een ploeg).
Als u méér info wenst kan u een mail richten op het mailadres
secretariaatko@gmail.com
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Gert De Vos is onze materiaalmeester, is er een tekort of probleem met het
materiaal, of hebt u zelf ideeën over nieuw materiaal, u kan altijd bij hem terecht
op gert.de.vos@hotmail.com.

22.

Structuur

Algemene adressen:
•
•
•
•

Beloften en eerste ploegen: secretariaatKVKO@gmail.com
Jeugdwerking www.secretariaatko@gmail.com
Jeugdvoorzitter Xavier De Paepe 0476/41.23.11
Gerechtelijk correspondent: Thomas De Schrijver 0476/72.74.46

Hoofdbestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xavier De Paepe: xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11
Thomas De Schrijver: thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46
Jurgen Gevers: geversjurgen@hotmail.com 0479/85.02.30
Ronny Vandenbulcke ronny.vandenbulcke@hotmail.com 0473 53 55 46
Gaston Van Laeren: vanlaerengaston@gmail.com 0475/63.73.93
Patrick Vermote: vermotepatrick@gmail.com 0474/27.25.47
Alexander van Meurs: info@agencenotredame.be, 0475/85.08.39
Konstandinos Anessiadis: anessiadis@telenet.be 0479/59.39.76
Patrice Facon: faconpat@telenet.be 0472/69.16.30

Jeugdbestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xavier De Paepe, xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11
Thomas De Schrijver thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46
Patrick Vermote vermotepatrick@gmail.com 0474/27.25.47
Gaston Van Laeren vanlaerengaston@gmail.com 0475/63.73.93
Walter Clauw: miarka.marteel@pandora.be, 0479/72.09.11
Leen Geusens: leengeusens@hotmail.com 0498/62.23.67
Gregory Melaerts: gregvsh@hotmail.com 0474/95.63.91
Patrice Facon: faconpat@telenet.be 0472/69.16.30
Thomas Vantieghem: thomasvantieghem@hotmail.com 0472/66.55.86

Sportieve cel:
•
•
•
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Patrick Vermote TVJO vermotepatrick@gmail.com 0474/27.25.47
Robin Devos : robinenste@hotmail.com 0477/28.73.73
Marc Dawyndt marc.dawyndt@koksijde.be 0478/28.09.76

Eerste ploeg:
•
•
•

T1 Marc Dawyndt marc.dawyndt@koksijde.be 0478/28.09.76
T2 Halim Zouber : halim_zouber@hotmail.com
Afgevaardigde: Patrice Facon faconpat@telenet.be 0472/69.16.30

Financieel:
•

Thomas De Schrijver thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46

Secretariaat:
•
•
•
•
•

Willy Vermander : inschrijvingen, 0484/65.25.84
Xavier De Paepe xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11
Thomas De Schrijver thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46
Secretariaat jeugd : secretariaatko@gmail.com
Secretariaat eerste ploeg en beloften: mailadres :
secretariaatkvko@gmail.com

Kantine:
•
•
•
•
•

Gaston Van Laeren vanlaerengaston@gmail.com 0475/63.73.93
Scarlet Reybrouck 0479/28.10.17
Katrien Lagrou 0471/35.24.83
Anne-Marie De Moor 0470/58.19.19
Linda Marvellie

Website en communicatie:
•
•
•

Leen Geusens leengeusens@hotmail.com 0498/62.23.67
Thomas Vantieghem thomasvantieghem@hotmail.com 0472/66.55.86
Xavier De Paepe xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11

Tornooien:
•

Gregory Melaerts gregvsh@hotmail.com 0474/95.63.91

Sponsorcel:
•
•
•
•
•
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Thomas Vantieghem thomasvantieghem@hotmail.com 0472/66.55.86
Xavier De Paepe xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11
Patrick Vermote vermotepatrick@gmail.com 0474/27.25.47
Patrice Facon faconpat@telenet.be 0472/69.16.30
Alexander van Meurs info@agencenotredame.be, 0475/85.08.39

Kledij:
•
•

Thomas De Schrijver thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46
Leen Geusens leengeusens@hotmail.com 0498/62.23.67

Materiaalmeester:
•

Gert De Vos: gert.de.vos@hotmail.com

Events:
•
•
•
•
•

20

Thomas Vantieghem thomasvantieghem@hotmail.com 0472/66.55.86
Ronny Vanderbulcke (catering)
Gaston Van Laeren (catering en kantines) vanlaerengaston@gmail.com
0475/63.73.93
Thomas De Schrijver thomas_de_schrijver@me.com 0476/72.74.46
Xavier De Paepe xavierdepaepe@hotmail.com 0476/41.23.11

23.

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Maatwerk sinds 1979
Interieur op maat
Totaalrenovatie
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