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1.

VOORWOORD

Welkom bij KFCVA, de Koninklijke Fusieclub Voorde-Appelterre.
De geschiedenis van de club begon in 1938, in de periode rond Wereld Oorlog I was er
een voetbalploeg actief in Appelterre, genaamd de “St-Louis-Club” die in 1943 zijn
toetreding deed tot de Koninklijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B).
In 1969 werd SV Voorde opgericht. De oprichters waren o.a. Emiel De Spiegeleer, Frans
Groeninck, Renaat Raes en Frans Fonteyn. In 1975 gebeurde de toetreding tot de
Koninklijke
Belgische
Voetbal
Bond
K.B.V.B.
In 2019 zijn deze twee clubs gefusioneerd. Deze fusie was van bij de start zeer succesvol.
De jeugd kon onmiddellijk een zeer breed gamma aan ploegen in competitie brengen.
Voor de 1ste ploeg werd het eerste seizoen afgesloten met een 8ste plaats. Dit resultaat
voldeed aan de verwachtingen. De kinderziekten werden aangepakt en zo werd het 2de
seizoen nog beter.
Helaas zorgde de Coronacrisis in 2020 voor een plots einde van de competitie. De 1ste
ploeg stond op 12 maart 2020 op de eerste plaats in het klassement en werd na de 25ste
speeldag als kampioen gekroond.
Promotie naar 3de klasse Amateur was een gevolg hiervan. Een nieuw avontuur in het
nationaal voetbal volgde maar opnieuw stelde de aanhoudende Coronacrisis ons voor
voldongen feiten.
De jeugdwerking voerde aan aantal vernieuwingen door in zijn jeugdbestuur. Een
andere aanpak leidde tot een groei van het aantal jeugdspelers binnen de nieuwe
fusieclub. Vandaag telt onze jeugdwerking meer dan 200 spelers.
De aanleg van een nieuw kunstgrasplein te Voorde en een optimalisatie van de opleiding
die onze jeugdspelers kunnen genieten bij KFCVA vertaalt zich naar een nog betere
jeugdwerking.
We zijn dan ook als bestuur trots aan u als speler of ouder onze club voor te stellen.
In de volgende hoofdstukken van deze brochure worden de belangrijkste kenmerken en
richtlijnen medegedeeld. Mocht u na het doornemen van deze informatie nog vragen
hebben, kan u ten allen tijde terecht bij het jeugdbestuur en hoofdbestuur van de club
KFCVA.
Infobrochure KFCVA
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2. MISSIE EN VISIE
Onze drie kerntaken:
Voetbalopleiding – individuele ontwikkeling – maximale bereikbare
Voetbalopleiding geven, bijdragen in de opvoeding van onze jongeren en
sociaal amusement aanbieden. Individuele ontwikkeling en het maximaal
bereikbare halen uit iedereen blijven onze streefdoelen, niet enkel
wedstrijden winnen.
Onze jeugdopleiding is in een voortdurende ontwikkeling en we bouwen verder
aan een sterke goed onderbouwde structuur, een vaste omkadering, waarin we
onze jongeren een kwaliteitsvolle voetbalopleiding kunnen aanbieden. Graag
spreken we ook de ambitie uit om een vooraanstaande maatschappelijke en
sociale rol binnen de gemeente en regio in te nemen.
Wij hebben tot doel jong en oud, op en naast het veld, samen te brengen in een
omgeving waar waarden als “respect, communicatie en diversiteit” zich
vertalen in een professionele aanpak waardoor KFC Voorde-Appelterre kan
bijdragen tot een positieve, individuele en collectieve beleving van de
voetbalsport binnen de gemeente en regio. De jeugdwerking van KFC VoordeAppelterre is er om jeugdspelers in een gezonde en positieve sfeer met een
maximale toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.
Bekijk ons algemeen opleidingsplan, reglement enz. op onze de website,
http://www.kfcvoordeappelterre.com

Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze club!
Onze club slogan:
“Succes is het resultaat van kleine inspanningen …. Iedere dag opnieuw”
De sportieve en technische staf,
Het bestuur
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3. BESTUUR
Functie
Naam
VZ
Bjorn Denis
OVZ
Karel De Cock
GC
Tonny Torrekens
JVZ
Glenn De Pauw
Leden Raad van Bestuur:
Bjorn Denis, Karel De Cock, Glenn De Pauw,
Adelbert Matthijs, Freddy De Ceulener, Freddy
De Tant, Geert Coppens, Jean-Pierre Verstockt,
Jo Grieten, Joost Flamand, Noël Mertens, Peter
Ronsijn, Reginald Vertongen, Timmy Vermeir,
Wim Fonteyn

E-mail
GSM
bjorn@cssninove.be
karel@altebra.be
Tonny.torrekens@gmail.com +32494173086
Glenn.de.pauw@gmail.com +32485330091

Kfcvoordeappelterre@telenet.be

4. JEUGDVERANTWOORDELIJKEN
Functie
TVJO
AVJO
Keeper TR
Kledij,
accommodatie
Voorde en
vrijwilligerswerking

Naam
Terry Ghijs
Deborah Mathus
Dirk Demol

E-mail
johnterryc@gmail.com
deborah_mathus@hotmail.com
dirkdemol79@gmail.com

GSM
+32473840.156
+32474695464
+32473683724

Sandy Van Eesbeke

sandyvaneesbeke@gmail.com

+32495779003

5. JEUGDOPLEIDERS
Functie
TR U6 – U7
TR U8
TR U9
TR U10 / U11
TR U12 / U13
TR U15
TR U17

Naam
Jurgen Van Vreckem – Kurt Gheysels
Ben Stichelmans
Sammy Memmi – Robin Van Houcke
Brecht Nieuwborg / Sven Van Hoorebeek
Dries De Leener / Sam De Boeck - Sven Pepermans
Luc Geeroms – Elvis Njomo
Tim Peeters

VZ = Voorzitter
OVZ = Onder Voorzitter
JVZ = Jeugd Voorzitter
GC = Gerechtigd Correspondent
TVJO = Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
AVJO = Administratief Verantwoordelijke Jeugdopleiding
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6. TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Uurregeling
-Het trainingsschema vindt u na het voorbereidingsprogramma dat in deze
informatiebrochure is opgenomen. Afwijkingen worden tijdig meegedeeld
via de PSD App en eventueel via de opleider.
-De spelers zijn ten laatste 10 minuten voor aanvang van de training
aanwezig en 5 minuten voor de training klaar. De opleider geeft het signaal
om het veld op te gaan of materiaal te halen in de materiaalruimte. Let op,
zonder begeleiding komen spelers niet in de materiaalruimte.
-Bij wedstrijden moeten spelers steeds hun identiteitskaart of bondskaart
kunnen voorleggen. Bij thuiswedstrijden zijn de spelers één uur voor
aanvang van de wedstrijd voor de teams van de bovenbouw zijnde U15 en
U17, en 45min voor alle andere ploegen aanwezig in de kleedkamer. Op
verplaatsing bepaalt de verantwoordelijke opleider het uur van samenkomst
en vertrek. Dit uiterlijk na de laatste training voor de wedstrijd.

WEES STEEDS TIJDIG OP DE AFSPRAAK!!!

Infobrochure KFCVA

Page 6 of 19

7.

AFWEZIGHEDEN EN AFGELASTINGEN

Voor een gegronde reden van afwezigheid (ziekte, blessure, examens, vakantie, …)
die leidt tot niet-deelname aan een training, wedstrijd of andere clubactiviteit,
nemen spelers of ouders ALTIJD en zo spoedig mogelijk contact op met de
verantwoordelijke opleider. Afmelden van training/wedstrijden MOET via PSD
gemeld worden.
Spelers vanaf U12 nemen zelf contact op met de verantwoordelijke opleider.
Informatie over (mogelijke) afgelastingen van wedstrijden kan u vinden op:
o
o

Website van Voetbal Vlaanderen: https://www.voetbalvlaanderen.be/
ProSoccerData: https://www.prosoccerdata.be/

Infobrochure KFCVA

Page 7 of 19

8. ORGANISATIE
In een ploegsport zoals voetbal is het naleven van het huishoudelijke
reglement zeer belangrijk. Goede afspraken zijn de start van een goede en
aangename jeugdopleiding. Graag plaatsen we onderstaande basisregels
extra in de schijnwerpers, het volledige reglement kan je terug vinden op
onze website:
-

-

-

-

-

-

Wees steeds op tijd. Respecteer de afspraken van de opleiders.
Voor en na de wedstrijden worden ouders niet toegelaten in de
kleedkamers (behalve voor de duiveltjes U6/U7/U8).
Tijdens trainingen en wedstrijden worden ouders niet toegelaten op het
terrein.
De studies hebben voorrang op de training. Toch zijn wij ervan overtuigd
dat een goede studieplanning kan helpen om weinig of geen trainingen
te missen.
De ploegopstelling gebeurt op basis van een hele reeks criteria:
voetbalkwaliteiten, aantal aanwezigheden op trainingen, fysische
ontwikkeling, luisterbereidheid, ploeggeest, inzet, enz. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de opleider.
Wie niet kan deelnemen aan een wedstrijd en/of training is verplicht dit
direct te melden aan de verantwoordelijke opleider en zal dit ook in PSD
in orde zetten.
Uitslagen en rangschikkingen horen bij de voetbalsport. Ze zijn echter
ondergeschikt aan de sportieve ontwikkeling en prestaties van de
individuele spelers. Winnen mag maar is GEEN doelstelling.
De tegenstrever is uw vijand niet. Respecteer op elk moment uw
tegenspelers, de scheidsrechter, het publiek en zeker uw medespelers.
Heb respect voor het (sport)materiaal, de kleedkamers en de
sportvelden. Hou het ordelijk en net.
Zorg ervoor dat je steeds voldoende en aangepast sportmateriaal
meebrengt naar de training en/of wedstrijd (schoenen,
beenbeschermers, …).
De spelers komen in wedstrijdtraining naar de wedstrijd.
Supporteren mag en is leuk echter schelden, roepen enz. Zijn uit den
boze hier zullen we optreden waar nodig.

Infobrochure KFCVA
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9.

MEDISCHE VERZORGING

Procedure ongevallen – aangifte
Bij een kwetsuur dient men zich te wenden tot de ploegafgevaardigde of opleider
die over het in te vullen "ongeval-aangifteformulier" beschikken. Ook beschikbaar
via onze website: KFC Voorde Appelterre
Dit formulier dient door uw dokter te worden ingevuld. Daarna wordt dit aan Tonny
Torrekens (GC) afgegeven samen met een kleefetiket van uw ziekenfonds de nodige
inlichtingen en de omstandigheden van het ongeval. Dit formulier wordt dan
doorgestuurd naar de K.B.V.B., waarna een formulier “bewijs hervatting
competitie” wordt teruggestuurd door de Belgische Voetbalbond.
Vanaf het seizoen 2022-2023 zal deze aangifte ook digitaal gebeuren.
https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/ongevalsaangiftes-kunnen-voortaanook-digitaal
LET OP: alle ongevallen dienen binnen de 10 dagen aan de K.B.V.B. medegedeeld te
worden, met uitsluiting van verval van terugbetaling. Men kan slechts hervatten
wanneer alle formulieren werden doorgestuurd naar de voetbalbond en er melding
wordt gemaakt.
Bij genezing dient dus eerst en vooral het formulier “bewijs hervatting competitie”
ingevuld te worden door uw dokter, waarna u dit document samen met uw
kwijtschriften van ziekenfonds, opleg apothekerskosten, etc. afgeeft aan Tonny
Torrekens (GC).
Hierbij vragen we uw speciale aandacht betreffende de tussenkomst voor
kinesitherapie-behandelingen. Kinébehandeling enkel na de goedkeuring door de
K.B.V.B. De gevraagde kinébeurten moeten dus aangevraagd worden op het
aangifteformulier of via een doktersattest.
Ingeval van een gedeeltelijke of niet-terugbetaling door de K.B.V.B. zal KFC VoordeAppelterre op geen enkele manier een tussenkomst verrichten.

Infobrochure KFCVA
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- Belangrijke opmerking!
Deze richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. De club is niet
verantwoordelijk voor de slordigheid van de speler en vergetelheid van de
ouders.
U hebt er alle belang bij dat alles vlot verloopt zodat de betaling volgt. De
speler kan altijd inlichtingen vragen aan de bestuursleden. De franchise,
opgelegd door de KBVB is ten laste van de speler.
Binnen het jaar na ongeval dienen alle stavingstukken aangaande dat jaar
overgemaakt te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet, dan is er geen
terugbetaling. Concreet is er dus een verjaringstermijn van 1 jaar.
Duurt de herstelperiode langer dan 1 jaar dan dient minstens 1 maand voor
het verstrijken van de verjaringstermijn toch stavingstukken aan de
clubverantwoordelijke gegeven te worden.

Infobrochure KFCVA
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10. EVALUATIE

Iedere jeugdspeler wordt regelmatig geëvalueerd door de ploegopleider in
samenspraak met de sportieve staf. Onze evaluatiecriteria zijn haalbaar voor onze
spelers. Elke categorie(leeftijd) heeft zijn eindtermen welke de speler tracht te
behalen, aan de hand van die eindtermen wordt de evaluatie opgesteld en
meegedeeld aan de speler, ouder.

Bij wangedrag behoudt de club zich het recht om een speler tijdens of na het
seizoen weg te sturen.

De club hecht veel belang aan de schoolresultaten. De studies primeren. In
geval van sterk dalende cijfers kan altijd een gesprek met de speler in kwestie en
zijn ouders met de opleider of TVJO aangevraagd worden.

In drukke schoolperiodes, zoals examens, is het in overleg met de opleider
mogelijk om het trainingsvolume aan te passen.

Voor het spelen van wedstrijden in het schoolvoetbal of met een andere
organisatie, moet de ploegopleider steeds ingelicht worden.

Voor het spelen/trainen met een andere club, is de speler altijd VERPLICHT
om toelating te vragen aan de TVJO Ghijs Terry.

11. OUDERBETROKKENHEID
Wij verwachten van onze jeugdopleiders een optimale betrokkenheid rond hun
eigen spelerskern. Zij zijn echter maar enkele uren per week bij de spelers. Daarom
is het van groot belang dat de spelers ook thuis kunnen terugvallen op steun, vooral
bij een teleurstelling of tegenslag. Heel belangrijk is de manier waarop: opbeuren
in geval van pech en zin voor realisme bij succes. Aanwezigheid van ouders op
wedstrijden en trainingen is stimulerend voor de spelers. Wij waarderen dan ook
ten zeerste een gezonde geestdrift en gejuich langs de zijlijn. Negatief gedrag
tegenover de scheidsrechter, de tegenpartij en de eigen spelers kan niet. Ten slotte,
onthoudt u ervan uw zoon/dochter of andere spelers te coachen tijdens de
wedstrijd. Dit brengt spelers in vertwijfeling.
Laat de coaching over aan onze OPLEIDERS.

Infobrochure KFCVA
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12. KLEDIJPAKKET
Alle spelers zijn verplicht het huidige kledijpakket te dragen voor, tijdens en
na de wedstrijden!
Op het kunstgrasveld kan enkel getraind/gespeeld worden met Multistuds.
Iedere speler beschikt over en is verantwoordelijk voor zijn eigen bal.
Spelers die hun bal niet bij hebben krijgen van de opleider een reservebal
welke op het eind van de training teruggegeven wordt. De speler wordt
geacht de daaropvolgende training zijn bal bij te hebben. Als de speler
herhaaldelijk een reserve bal opeist zal de opleider hem daarover een
opmerking maken dat hij/zij zo snel mogelijk een nieuwe bal tracht aan te
schaffen. Er zal enkel en alleen getraind worden met ballen van de club,
andere merken van ballen zijn niet toegelaten.

13. RESPECT
KFCVA is een familieclub en iedereen is hier welkom. Wij beschouwen
verdraagzaamheid en wederzijds respect als centrale waarden. Daarom
doen we er alles aan om KFCVA als club een plaats te geven in een
aangename omgeving. Om de sfeer te vrijwaren, gelden enkele regels.
Je dient respect te hebben voor anderen en beleefd te zijn tegenover
iedereen met wie je in contact komt of die je ontmoet. We willen dat men
oog heeft voor elkaar en niets onderneemt waarmee men de sfeer verpest.
 Als men geen respect kan opbrengen en je de sfeer verpest of pest
gedrag vertoont zal men je hierop attent maken.
 Iedereen verdient een tweede kans, men zal de ouders hierover
informeren en tot een oplossing trachten te komen.
 Na herhaalde opmerkingen zal je uit de club ontzet worden.

Infobrochure KFCVA
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14. FAIR PLAY
Op alle niveaus binnen onze club dragen wij Fair Play hoog in het vaandel.
De 10 geboden van Fair Play:
1.
2.
3.
4.

Speel sportief.
Speel om te winnen maar wees waardig in uw verlies.
Volg de regels van het spel.
Respecteer:
 Tegenstanders
 Ploegmaats
 Scheidsrechters
 Opleiders
 Afgevaardigden
 Vrijwilligers en supporters
5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.
6. Promoot het voetbal.
7. Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de
populariteit van onze sport.
8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan.
9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak.
10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.

Infobrochure KFCVA
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15. LIDGELDEN
Ook onze vereniging werd getroffen door het coronavirus. Het virus heeft de
dagelijkse werking grotendeels lam gelegd, waardoor het organiseren van
activiteiten en evenementen om de clubkas te spijzen onzeker is en was.
Engagement tot steun
Kant-en-klare oplossingen kunnen we op dit moment nog niet bieden of
beloven. Wel engageren we ons als CLUB om samen met jullie te blijven
zoeken naar steunmogelijkheden welke voor ons beide een WIN-WIN
situatie is.
OB = 295€

MB = 310€

BB + Beloften + P4 + A-kern = 325€

Inbegrepen in deze lidgelden
Een standaard kledijpakket;
Verzekering;
Voor de jeugd (U6 tem U17) elke speler een bal
Snack en drankje na iedere thuismatch;
Vaste keepers ontvangen een kledij bon om bij Hofman Sport
keepersuitrusting te kopen;
Toegang tot ProsSoccerData, ons officieel digitaal communicatieplatform
Intensieve dialoog
We hopen het seizoen op een normale wijze te kunnen opstarten,
Doch weliswaar nog steeds met het in acht nemen van de nodige opgelegde
maatregelen om het virus te blijven bestrijden.
Sterk verenigingsleven behouden
Op basis van onze dialoog zullen we op korte en langere termijn
verschillende beslissingen nemen die het behoud van het sterke van onze
CLUB in onze gemeente maximaal verzekeren.

Infobrochure KFCVA
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16. ACTIVITEITENKALENDER
Zomerstage
Mosselfestijn
Nieuwjaarsreceptie
Jeugdeetfestijn
Lentefestijn
Eindeseizoen feest

17-18/08/22
02/10/22
15/01/23
22/01/23
23/04/23
29/04/23

Voorde
Appelterre
Voorde
Appelterre
Voorde

Competitie start op 03 september 2022 tem 29 april 2023
Winterstop 10 december 2022 tem 07 januari 2023

Blijf ook doorheen het voetbalseizoen op de hoogte van onze werking met
zijn vele voetbal- en randactiviteiten.
-Bezoek regelmatig onze website http://www.kfcvoordeappelterre.com
-Facebook: KFC Voorde-Appelterre | Facebook
-Facebook (gesloten groep jeugd): Groep jeugd

Infobrochure KFCVA
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17. VOORBEREIDING
Start nieuw seizoen:
Alle jeugdploegen starten in de week van 01 augustus 2022
U10-U11-U12  op maandag 01 aug start om 17u30
U17  op maandag 01 aug start om 19u00
U9-U13  op dinsdag 02 aug start om 17u30
U15  op dinsdag 02 aug start om 19u00
U6-U7-U8  op woensdag 03 aug start om 17u30
De juiste planning zie ProsSoccerData.
https://www.prosoccerdata.be/

Indien je nog geen account hebt dien je een aanvraag te doen via mail naar
Glenn De Pauw
e-mail: glenn.de.pauw@gmail.com
Gsm: 0485/330.091
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18. TRAININGSKALENDER
U6

Woe – Vrij

17u30-18u30 (VoA3) - (KL1)

U7

Woe – Vrij

17u30-18u30 (VoA3) - (KL1)

U8

Woe – Vrij

17u30-18u45 (VoA4) - (KL2)

U9

Di – Vrij

17u30-19u00 (VoA1) - (KL2) - (KL3)

U10

Ma – Woe

17u30-19u00 (VoA1) - (KL4)

U11

Ma – Woe

17u30-19u00 (VoA2) - (KL3)

U12

Ma – Do

17u30-19u00 (VoA3-4) - (KL2) - (VoB1)

U13

Di – Do

17u30-19u00 (VoA3-4) - (KL1) - (VoB3-4)

U15

Dinsdag
Donderdag

19u00 - 20u30 (VoB) - (KL3)
18u30 - 20u00 (VoA1-2) - (KL3)
18u30 - 20u00 (VoB1-2) - (KL3)

U17

Maandag W1
W2
Woensdag

19u00 - 20u30 (VoB1-2) - (KL3-4)
19u00 - 20u30 (ApB) - (KL1)
19u00 - 20u30 (VoA1-2) - (KL1)

Bel/P4 Maandag
Donderdag

19u30-21u00 (VoA) - (KL1-2)
19u30-21u00 (VoB3-4) – (KL4)

A-kern Di – Do

19u30-21u00 (VoA) - (KL1-2)

Keepertraining Jeugd
U10 tem U13
Maandag
U15 tem P4
Maandag

Infobrochure KFCVA
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18u15 - 19u00 kunstgras
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19. TERREIN INDELING
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20. ORGANIGRAM KFCVA
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