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1. Inleiding 
 
Dit seizoen wordt het 4de jaar waarin Voorwaarts Gijzenzele Oosterzele (VGO) en KVV 
Windeke samenwerken voor onze jeugdploegen. 
 
Een jaar waar we verder blijven timmeren aan onze samenwerking. 
Uit de tevredenheidsenquête (inschrijvingsformulier) zijn er een aantal belangrijke 
verbeterpunten gekomen: 

 Communicatie over algemene werking, visie, strategie 
 Betere begeleiding en ondersteuning van de trainers 
 Betere planning en informatiedoorstroming rond afgelastingen trainingen, 

toernooien,…. 
 
We hebben alvast een belangrijke beslissing genomen: 
Vanaf dit seizoen is er per groep een coördinator aangesteld.  
Voor de groep U6-U9 is dit Joris De Dobbelaere. 
Voor de groep U10-U13 is dit Brent Schuddinck. 
Voor de groep U15-U17 is dit Tom Suys. 
Deze 3 coördinatoren worden begeleid en ondersteund door Koen De Moor. 
  
Samen met Filip Fostier vormen zij de sportieve cel. Deze streeft naar een goede 
begeleiding van onze jeugdtrainers én -spelers.  
 
Daarnaast hebben we meer structuur gebracht in onze interne bestuurs werking en zijn 
er een aantal nieuwe initiatieven boven de doopvont gehouden. Zo willen we dichter bij 
de ouders staan door ouderraden en infomomenten te organiseren. 
 
De keuze om te investeren in de sportieve cel, het organiseren van ouderbijeenkomsten, 
de startersmomenten, deze vernieuwde infobrochure, het zijn stuk voor stuk acties om 
de professionalisering van onze clubs te versterken.  
En dit met één doel : onze jongens en meisjes plezier te laten beleven in het voetballen. 
 
Deze brochure bevat heel wat info. We geven jullie zeker de raad mee om de hele 
brochure door te nemen. Kwestie van goed geïnformeerd te zijn. 
 
Onze sportieve cel, het trainerskorps en wij als bestuur hebben er alvast veel zin in en 
wensen iedereen veel voetbalplezier, op en naast het veld. 
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2. Sportief beleid 
 
2.1. Reeksindeling 
 

Reeks Geboortejaren Aantal 
spelers 

Wedstrijdduur 

U6 2017 2 tegen 2 2x3 min (max 6 wedstrijdjes) 

U7 2016 3 tegen 3 2x5 min (max 4 wedstrijdjes) 

U8 A/B 2015 5 tegen 5 4x 15 min 

U9 2014 5 tegen 5 4x 15 min 

U10 
meisjes 

2013 8 tegen 8 4x 15 min 

U10 2013 8 tegen 8 4x 15 min 

U11 2012 8 tegen 8 4x 15 min 

U12 2011 8 tegen 8 4x 15 min 

U13A/B 2010 8 tegen 8 4x 15 min 

U15 2008 11 tegen 11 4x 20 min 

U17A/B 2006 11 tegen 11 4x 20 min 

 
De wedstrijdselectie is een zuivere sportieve aangelegenheid. Die behoort dan ook 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de trainers, in samenspraak met de 
coördinatoren. De trainers bepalen welke speler op welke positie aantreedt. Het 
bestuur zal de keuze van de trainers steeds respecteren. 
 

2.2. Sportieve cel 
 
De sportieve cel zorgt voor de uitvoering van het sportief beleid. Dit op zowel 
technisch, organisatorisch als op bestuurlijk vlak. 
Zij adviseren en begeleiden de trainers van alle jeugdteams en geven advies in 
speelwijze en trainingen om zo de visie van de club te bewaken. Zij staan ook in voor 
het beoordelen en evalueren van de trainers door een regelmatig bezoek aan 
trainingen en wedstrijden. 
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2.3. Trainers (jeugdopleiders) 
 

U6 Nog in te vullen 

U7 Kristof De Roeck 

U8A Joris De Dobbelaere 

U8B Michiel Crommelinck 

U9 Geert De Regge 

U10 Meisjes Justine Mestdagh 

U10 Koen De Moor 

U11 Brent Schuddinck 

U12 Frauke De Bruycker 

U13A Michiel Dhondt 

U13B Kenshee Verbinnen 

U15 Tom Suys/Glenn Van Herpe 

U17A Peter Leboeuf 

U17B Evariste Ngulok 

  

Keepertrainer Bart Bontinck 

 

2.4. Trainingen: tot en met dec 2022 
 
Categorie Dagen Uren Terrein 

U6 Maandag en 
woensdag 

18u00-19u00 VGO 

U7 Maandag en 
woensdag 

18u00-19u00 VGO 

U8 A/B Maandag en 
woensdag 

18u00-19u15 VGO 

U9 Maandag en 
woensdag 

18u00-19u15 VGO 

U10 meisjes Maandag en 
woensdag 

18u00-19u15 VGO 

U10 Woensdag en vrijdag 18u00-19u30 Windeke 

U11 Woensdag en vrijdag 18u00-19u30 Windeke 

U12 Dinsdag en vrijdag 18u00- 19u30 VGO 

U13A/B Dinsdag en vrijdag 17u45-19u15 VGO 

U15 Dinsdag en vrijdag 18u30-20u00 Windeke 

U17A/B Maandag en 
woensdag 

19u30-21u00 Windeke 

Keepertraining Woensdag  U10 : 17u45-18u15 
U11 tem U13 :18u15-19u00 
U15 tem U17 :19u00-19u45 

Windeke 
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In ons trainerskorps zijn er ook studenten. Wijzigingen in trainingsuren en dagen zijn 
eventueel nog mogelijk door wijzigingen in de studenten hun lesrooster.  
 
Ook moeten we rekening houden met de toestand van de velden. Bij slechte 
weersomstandigheden zijn we genoodzaakt de trainingen af te gelasten. 
Hiervan word je via Pro Soccer Data ingelicht. 
 
 

3. Lidgelden 
 

3.1. Bedragen 
 
Voor seizoen 2022-2023 is het lidgeld vastgelegd op 
 

 300 Euro inclusief kledijpakket, bal, drinkbus en voetbaltas voor nieuwe 
spelers  

 
 275 Euro inclusief kledijpakket, bal, drinkbus voor spelers die vorig seizoen 

ook aangesloten waren 
 
 
Een gedeelte van het lidgeld, 150 euro,  dient gestort te worden bij bestelling van de 
kledij. 
Er zijn een aantal vragen gekomen rond de bestelling van de kledij. 
Het inschrijvingsgeld is inclusief kledingpakket. Elke speler bestelt dus, bij inschrijving van 
het nieuwe seizoen, via de webshop, https://www.kvvwindeke.be/webshop/ , een 
kledijpakket en betaalt het voorschot van het lidgeld, 150 euro. 
Het resterend bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE78 3632 0080 4386 met 
vermelding van Lidgeld_ naam en voornaam van het kind_ en categorie (U…)  
Wie zijn voornaam op de training wil laten drukken kan dit laten doen bij Hotsport, Buke 
41 te Zottegem. Kostprijs 5 € per naamvermelding. 
Tip : Alle ziekenfondsen bieden een tussenkomst aan hun leden die aangesloten zijn bij 
een sportclub.  
De formulieren hiervoor kan je vinden op de websites van je ziekenfonds. 
De spelers die bij  KVV Windeke zijn aangesloten, kunnen  deze ingevulde formulieren 
downloaden op de website van KVV Windeke.  

https://www.kvvwindeke.be/webshop/
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Voor de leden van VGO : geef  de formulieren af aan je trainer. De trainer zorgt er dan 
voor dat dit formulier door de gerechtigde correspondent wordt ingevuld. Het ingevuld 
formulier kan je terug ophalen in de kantine. 
 
 

3.2. Aanwending 
 
Waar gaat het lidgeld naar toe? 

 Kledij 
 Oefenbal 
 Drinkbus 
 Drankbonnetjes bij de thuis- en uitwedstrijden 
 Administratiekosten, verzekering en verplichte bijdrage aan de Voetbalbond 
 Werkingskosten 
 Onderhoud en gebruik van de sportaccomodatie 
 Onkostenvergoeding van de trainers 
 Twee eetkaarten jeugd voor eetfestijnen 

 
Een voetbalseizoen duurt ongeveer 45 weken. Als je rekent aan twee trainingen per 
week kom je voor een volledig seizoen op een 90 tal trainingen. Tezamen met 
wedstrijden en toernooien kom je op ongeveer 130 prestaties op één seizoen. 
Dat komt neer op 2,12 euro per training of wedstrijd. 
 

4. Praktische punten 
 

4.1. Wat te doen bij blessures? 
De spelers zijn verzekerd tijdens de trainingen en wedstrijden van KVV Windeke of VGO 
die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB / Voetbal Vlaanderen, en dit via de 
KBVB / Voetbal Vlaanderen. 
 
Procedure: 

1. Vraag een aangifteformulier aan de afgevaardigde of trainer van de ploeg, of 
print het (recto/verso) af vanop de website van www.kvvwindeke.be of 
www.vwgo.be en raadpleeg een arts. 

2. Laat het “Medisch getuigschrift” op het aangifteformulier invullen door de 
behandelende geneesheer. 

3. Bezorg het aangifteformulier aan de gerechtigde correspondent van de club. 

http://www.kvvwindeke.be/
http://www.vwgo.be/
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Voor leden van VGO kan dit via mail naar Peter De Bruycker 
(pdb1673@gmail.com) en voor spelers aangesloten bij KVV Windeke naar 
Frederik Van De Velde (frederik.vandevelde@kvvwindeke.be). 

4. Voetbal Vlaanderen kent het dossier een nummer toe en bezorgt het 
“Geneeskundig getuigschrift van herstel”.  

5. Tijdens de blessure tijd, de behandeling- en herstelperiode is spelen niet 
toegestaan. Doet men dit wel dan verliest men alle recht op vergoedingen. 

6.  Afsluiten van het ongeval : de behandelende geneesheer vult het “Geneeskundig 
getuigschrift van herstel” in. Vanaf de datum van genezingsverklaring is men 
opnieuw speelgerechtigd.  

 
Mogelijks zal deze procedure gedurende seizoen 2022-2023 aangepast worden. 
Van zodra we meer nieuws hebben hieromtrent zullen we de te volgen procedure via 
mail kenbaar maken. 
 

4.2. Uitrusting  
 

Zoals reeds vermeld bestellen de spelers hun kledijpakket bij aanvang van het seizoen.  
Zelf aan te schaffen zijn scheenbeenbeschermers en voetbalschoenen. Tot en met U13 
zijn geen ijzeren studs toegelaten. Ook regenkledij, handschoenen zijn tijdens de 
wintermaanden zeker geen overbodige luxe. 
 
De clubs voorzien voor de wedstrijden het wedstrijdshirt & -short. Kousen dienen door 
de speler zelf gewassen te worden. 
 
We hechten veel belang aan de uniforme uitrusting van onze spelers bij wedstrijden. 
Het trainingspak moet verplicht gedragen worden voor en na de wedstrijden en tijdens 
de toernooien. 
 

4.3. Voorstellen en feedback 
 
Wij vragen aan onze spelers en de ouders om op een positieve en constructieve manier 
mee te werken aan de verdere uitbouw van onze jeugdwerking. Toch beseffen we dat 
niet altijd alles van een leien dakje loopt. 
Zijn er sportieve/technische issues die je wenst te bespreken, contacteer eerst de 
trainer. Kan hij/zij niet helpen of kan je daar niet terecht, dan kan je contact opnemen 
met de coördinator.  
Heeft jouw vraag niks te maken met het sportieve (of wordt het issue niet opgelost) en 
heb je een subliem idee, voorstel of opmerking naar het bestuur toe dan heb je de 
mogelijkheid deel te nemen aan de infomomenten en/of ouderraden.  

mailto:pdb1673@gmail.com
mailto:frederik.vandevelde@kvvwindeke.be
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Je kan ons ook aanspreken tijdens training/ wedstrijd.  
Krijg je niemand te pakken stuur dan een mail naar jeugd@vwgo.be of 
Jeugdwerking@kvvwindeke.be  
 

4.4. Extra (sportieve) activiteiten 
 
Jaarlijks nemen we deel aan verschillende toernooien. Deze worden zo snel mogelijk 
gecommuniceerd.  
Zelf organiseren we dit jaar alvast een indoor toernooi op zondag 18 december voor de 
groepen U8/U9/U10/U10 Ladies en U11.    
 
Op de website van onze clubs vind je naast visie, samenstelling bestuur etc  
alle recente jeugdinfo. 
 
Het evenemententeam binnen de samenwerking is verantwoordelijk voor een aantal 
randactiviteiten 

 Sinterklaas  
 Paasactiviteit  
 Spaghettifestijn 
 Babbels en Knabbels  
 … 

 

4.5. Aansluitingen & Inschrijvingen 
 
Wanneer jouw kind zich als lid van één van de clubs wenst aan te sluiten, dienen er 
enkele administratieve zaken geregeld te worden. Eén van de ouders dient aanwezig te 
zijn bij de (digitale) aansluiting omdat de meeste leden minderjarig zijn. 
 
Voor VGO kan je een mail sturen naar : jeugd@vwgo.be 
 
Voor KVV Windeke  vul je het invulformulier op de website.  
Scan deze QR code en vul het formulier in : 

 
 

mailto:jeugd@vwgo.be
mailto:Jeugdwerking@kvvwindeke.be
mailto:jeugd@vwgo.be
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De gerechtigde correspondent Frederik Van De Velde zal je inschrijving dan in orde 
brengen. Voor bijkomende vragen : jeugdwerking@kvvwindeke.be 
 
Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen op vlak van adres, 
gsmnummer, email adres enz. Laat deze dan ook spoedig weten aan het bestuur. 

 

4.6. Nuttige info 
 
Alle info vind je terug op www.vwgo.be en www.kvvwindeke.be  
 
Meer algemene informatie kunt u vinden op de website van Voetbal Vlaanderen , 
www.voetbalvlaanderen.be . 
 
Voor de meest up-to-date informatie betreft de wedstrijden kunt u ook gebruik maken 
van de app RBFA , deze app is te downloaden zowel voor IOS als voor Android. 
 

4.7. Communicatie 
 
De jeugdsamenwerking is lid van het Pro Soccer Data platform, www.prosoccerdata.com. 
De trainers zullen dit platform gebruiken voor alle officiële communicatie. Wij willen dan 
ook vragen dat iedereen zich registreert zodat dit optimaal kan verlopen.  
 
Trainer en ouders kunnen beslissen om in de WhatsApp groep te communiceren. Mogen 
we vragen geen discussies in Whats App groepen te versturen. Bij problemen of 
opmerkingen neem je persoonlijk contact op met de trainer of de coördinator. Whats 
app dient enkel voor info rond wedstrijden en trainingen. Dit is geen discussie platform. 
 

5. Afspraken 
 

5.1. Afspraken met spelers: 
 
KVV Windeke en VGO verwachten van al haar/zijn jeugdspelers, naast uiteraard goed 
voetbal, sportief en correct gedrag zowel tijdens als buiten clubactiviteiten en dit ten 
opzichte van: 

 De club 
 Gebruik van de terreinen 
 Gebruik van de kleedkamers en kantine 
 (eigendommen van) Derden 

mailto:jeugdwerking@kvvwindeke.be
http://www.vwgo.be/
http://www.kvvwindeke.be/
http://www.voetbalvlaanderen.be/
http://www.prosoccerdata.com/
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 Discipline en respect 
 

1. Discipline en respect zijn geen loze begrippen. 
2. Als lid van KVV Windeke of VGO is de speler aangesloten bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen 

en is men alzo ook onderworpen aan alle reglementen van de KBVB/Voetbal Vlaanderen. 
3. De spelers dienen tijdig aanwezig te zijn voor trainingen (15 min voor aanvang) en 

wedstrijden (45 minuten voor aanvang tenzij anders afgesproken met de trainer), zoals in 
de wekelijkse mails aangegeven. 

4. Spelers verbinden zich er toe maximaal deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. 
5. Andere voetbal gerelateerde activiteiten kunnen enkel na toestemming van de club en 

dienen buiten de training / wedstrijd momenten van de club te vallen. De club en enkel 
en alleen de club kan hier een uitzondering op toestaan. 

6. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor 
aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd. 

7. Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf. Ook indien de speler zich rechtstreeks 
naar de uitwedstrijd verplaatst dient de trainer hiervan op de hoogte gebracht te worden. 

8. Vanaf U15 moet de speler voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart mee hebben,anders 
kan men niet deelnemen aan de wedstrijd. 

9. De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten 
jeugdcoördinatoren, trainers, afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle 
activiteiten in de club met een spontaan vuistje, elleboogtik of voetje. 

10. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen en 
wedstrijden. Spelers die op gelijk welke manier de training storen, worden op gepaste 
wijze op zijn/haar fouten gewezen. 

11. Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle spelers betonen dan ook het nodige respect voor 
scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen 
van derden. 

12. Alle spelers dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongeoorloofd gedrag - op en 
naast het veld, tijdens of buiten clubactiviteiten – zoals vandalisme, racisme, pesten, 
ongecontroleerd zinloos geweld of agressie (ook verbaal), alcohol- en drugsmisbruik of 
het gebruik van prestatie bevorderende middelen wordt niet getolereerd en zal indien 
nodig voorgelegd worden aan het jeugdbestuur die een gepaste sanctie zal opleggen. De 
zwaarste sanctie is definitieve schorsing van de betrokkene(n) door de club. 

13. Voetbal is een ploegsport en als speler vorm je ook een club of ploeg buiten de 
voetbalactiviteiten. Zorg dus steeds voor mekaar (op school, in het uitgaansleven) en hou 
elkaar op het juiste spoor. 
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5.1.1. Kledij 
 

 Wedstrijdkledij: De jeugdspelers zorgen dat ze steeds hun gewassen wedstrijdkledij ( 
Broek en kousen )mee naar de wedstrijd nemen. Indien deze kledij niet in orde is, kan 
de trainer beslissen de speler niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

 Clubkledij: De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij naar de 
wedstrijden, ook voor de opwarming houden de spelers zich aan de richtlijnen van de 
trainer. 

 Verantwoord schoeisel: Tot en met U13 dragen spelers enkel Multi studs zowel op 
de training als bij de wedstrijden. Vanaf U15 gebruiken we nog steeds zoveel mogelijk 
Multi studs, enkel indien de omstandigheden het vragen zullen we 6-studs toelaten. 
Het spreekt vanzelf dat de voetbalschoenen steeds gepoetst zijn zowel voor 
trainingen als wedstrijden. 

 Beenbeschermers: Zowel tijdens trainingen als wedstrijden zijn alle spelers verplicht 
scheenbeschermers te dragen. 

 Bal: Alle jeugdspelers hebben voor training steeds hun bal bij. 
 

5.1.2. Enkele praktische afspraken 
 

1. Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd. Indien 
dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd. 

2. Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De 
trainer komt de spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te 
doen. 

3. Ook de terugkeer naar de kleedkamers en de verplaatsing naar de kantine gebeurt in 
groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde. 

4. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN 
de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de 
kleedkamers of onbehoorlijk gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig 
gesanctioneerd worden. 

5. De laatste speler die onder de douche staat, zet (indien nodig) alle douchekranen uit 
zodat het water niet onnodig blijft lopen. De laatste speler of de afgevaardigde sluit ook 
de deur van de kleedkamer en dooft de lichten. 

6. Na een wedstrijd houden de spelers zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier 
oplegt. 

7. Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers. 
Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. 
Vanaf de U13 worden de kleedkamers na de training (en eventueel wedstrijd) door de 
spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer/afgevaardigde. 

8. Het is ten strengste verboden te spelen met de bal in de kleedkamer (of kantine). 
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9. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze 
vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (snoepverpakkingen, 
kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer 
het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle 
leeggoed op de toog te plaatsen. 

10. Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit 
den boze en daarom ook door de club verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het 
beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd 

11. Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige 
waardevolle voorwerpen (Tablet, Smartphone, GSM, horloge, sieraden,...) meegebracht 
naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum 
beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers. 

12. Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met 
verbanden, semi-liesbroeken of dergelijke. 

13. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan 
accommodaties en/of materiaal van de club of derden. We rekenen dan ook op de 
onderlinge sociale controle van ouders om calamiteiten te vermijden. 

14. Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden 
verwittigd zodat het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht. 
 

Ons codewoord = STIPT 
S = stiptheid 
T = teamafspraken 
I = inzet 
P = passie 
T = teamgericht 
 

 

5.2. Afspraken met ouders 
 
1. Vanzelfsprekend zijn ouders van harte welkom op onze terreinen.  Veel 

toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. 
Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter 
een kunst. Een kunst waar wij soms eens een probleem mee hebben. Meestal gaan 
we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze 
spelers en/of club in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek. Het is net op 
dat moment dat de speler en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben. Wij 
verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club en zijn leden. Uit 
nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op. 
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2. Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan 
ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en 
materialen van de club en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie, 
…) dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie 
(ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De club 
kan eventueel nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus 
altijd een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, 
medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. 
Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers. 

3. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze 
vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (sigarettenpeuken, 
kauwgom, lege flessen, …) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. 

4. Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de 
kleedkamers. 

5. Laat het coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler. 
Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie, … de speler richtlijnen geeft, kan dit 
de vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is 
een tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd. 

6. De communicatie naar de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking: 
graag een mailtje naar de juiste verantwoordelijke. 

7. De grootste bron van informatie zijn onze websites (www.kvvwindeke.be en 
www.vwgo.be) en de agenda op de ProSoccerdata app alsook de wekelijkse mail die 
de trainer uitstuurt. De websites worden geregeld bijgewerkt. 

8. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor 
aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd. Vanaf 
U15 dient de afwezigheid door de speler zelf gemeld te worden. 

9. De ouders verbinden er zich toe de spelers maximaal deel te laten nemen aan de 
trainingen/wedstrijden. 

10. Deelname aan voetbal gerelateerde activiteiten bij andere clubs (testtrainingen, 
voetbalstage, enz…) kunnen ENKEL mits het akkoord van de club. Enkel met het 
akkoord van de club is de speler verzekerd voor de activiteit. 
 
 

5.3. Enkele tips voor de ouders 
 
1. Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en gezonde voeding krijgt. 
2. Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. 

De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er 
vooruitgang. 

3. Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. 
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4. De jeugdwerking rekent erop dat de ouders bereid zijn om te gepaste tijde in te staan 
voor het vervoer. Carpoolen wordt ten zeerste aangemoedigd. 

5. De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie 
een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het 
gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd. 

6. Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve 
dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) 
mee te geven. 

7. KVV Windeke en VGO organiseren jaarlijks een aantal activiteiten om onze werking 
mogelijk te maken. Deze inkomsten gaan rechtstreeks naar de werking en zijn dus in 
het belang van jouw kind. We vinden het leuk jullie daar ook te ontmoeten. 

 
 

5.4. Gebruik van foto's 
 
In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt 
om de website te illustreren en/of om te worden opgehangen in onze kantine. Door de  
aansluiting (en zo ook het huishoudreglement) te ondertekenen, geeft u KVV Windeke of 
VGO de toestemming om foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wenst u dat 
er geen foto’s worden genomen van uw kind (jeugdspeler), gelieve ons dat dan tijdig en 
schriftelijk te melden. Op eenvoudig verzoek kunnen reeds gepubliceerde beelden nog 
achteraf verwijderd worden. 

 
 
 
 
 
 
 

 


