Infobrochure
Jeugd

Seizoen 2019-2020

Beste spelers,
Geachte ouders,
Het voetbalseizoen 2019-2020 zal spoedig terug van start gaan.
Met deze infobrochure willen wij jullie nog enkele inlichtingen meedelen:
•

•
•
•
•

•

•

Het lidgeld is verschillend naargelang bij welke leeftijdscategorie u aantreedt.
o Categorieën U6, U7, U8, U9, U10: €155 voor eerste speler en vanaf de tweede speler
€140.
o Categorie U11, U12, U13, U15: €175 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler
€160.
o Categorie U17, U21: €195 voor de eerste speler en vanaf de tweede speler €180.
Het lidgeld dient betaald te worden voor 27 juli 2019 Denk eraan: niet betaald = niet
speelgerechtigd! Rekeningnummer Belfius: BE 23 0688 9803 2491
Bijna alle mutualiteiten (christelijke, socialistische, liberale, onafhankelijke) betalen een gedeelte
van het inschrijvingsgeld terug. De moeite waard dus om eens langs te gaan bij uw ziekenfonds.
Iedere speler ontvangt na iedere wedstrijd een consumptiebonnetje voor een drankje in de
cafetaria van de sporthal. Bij uitwedstijden is dit bij terugkeer naar de sporthal.
Alle spelers dienen bij iedere wedstrijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs,
afgeleverd door het gemeentebestuur. Een kopie telt niet meer! Spelers die geen geldig
persoonsbewijs kunnen voorleggen, kunnen niet opgesteld worden bij wedstrijden.
Graag hadden wij een warme oproep gedaan aan de ouders om zoveel mogelijk hun
zoon/dochter te vergezellen naar de wedstrijden. Op die manier kan worden vermeden dat de
trainer over onvoldoende vervoer beschikt om zijn spelers naar de wedstrijd te brengen.
Voor de ouders die de wedstrijden niet bijwonen vragen we om uw kind ten laatste een uur na
de wedstrijd terug te komen afhalen. Bij uitwedstrijden gelieve te informeren bij de trainer of
afgevaardigde wanneer uw kind terug zal zijn, anders is uw kind niet meer verzekerd als er
eventueel iets zou voorvallen.
We wensen jullie alvast een fantastisch nieuw voetbalseizoen toe.

Namens het jeugdbestuur van KSV Pittem,
Jürgen Rigole
Jeugdcoördinator

Andy Kindt
Jeugdvoorzitter
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Jeugdwerking KSV Pittem
Voorzitter
Andy Kindt
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kindt.andy@skynet.be

Penningmeester
Martine Devlamynck
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Jeugdcoördinator
Jürgen Rigole
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Leden
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Trainers KSV Pittem Jeugd
U6 Luc Roelens

0474/567244

luc_roelens@telenet.be

Anthony Thienpont

0474/696177

jasmine.kapsalon@hotmail.com

Els Dewitte

0473/623986

els_dewitte@hotmail.com

0472/576829

jari.carre@ll.ksotr.be

Stijn Ver Eecke

0491/240094

Stijn17vereecke@gmail.com

U8 Kenneth Devolder

0493/607647

kennethdevolder@hotmail.com

Fanny Kynds

0476/992695

fannytje8@hotmail.com

U9 Denis Provoost

0479/889597

Denis.provoost@telenet.be

Jari Verhaeghe

0472/014735

Jari.verhaeghe@hotmail.com

U10 Axl Blontia

0495/325374

axelblontia23@gmail.com

U11 Kevin Windels

0472/978602

kevinwindels@hotmail.com

U13 Desseyn Diederik

0475/390206

diederik.desseyn@telenet.be

U15 Alessandro Decaluwé

0494/607174

adecaluwe@hotmail.com

U17 Dave Dehouck

0473/314977

davedehouck@gmail.com

U21 Olivier Lattrez

0486/179066

U7 Jari Carré

Lattrezolivier@gmail.com
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Trainingsschema
U6

Training op woensdag van 18u tot 19u

start training 04/09/19

U7

Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u

start training 05/08/19

U8

Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u

start training 05/08/19

U9

Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u

start training 12/08/19

U10

Training op dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15

start training 30/07/19

U11

Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u15

start training 29/07/19

U13

Training op maandag en woensdag van 18u tot 19u

start training 12/08/19

U15

Training op maandag en woensdag van 19u15 tot 20u30

start training 22/07/19

U17

Training op maandag en woensdag van 19u15 tot 20u30

start training 12/08/19

U21

Training op dinsdag van 18u45 tot 20u15
Training op donderdag van 18u45 tot 20u

start training 16/07/19

KEEPERTRAINING JEUGD (U8 tem U15)
Training op donderdag van 18u15 tot 19u15

start training 08/08/19

KEEPERTRAINING U17-U21
Training op donderdag van 19u30 tot 20u30
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start training 18/07/19

Onze FANDAG gaat dit jaar door op zaterdag 24 augustus 2019

U6
U7
U7
U8
U8
U9
U9
U10
U11
U13
U15
U17
U21
beloften

demo training
KVC Wingene
KVC Wingene
KFC Sint-Joris Sportief
SVD Kortemark
KME Machelen
KM Torhout
Olsene Sportief
VVEK
DVK Egem
JV De Pinte
Rc Lauwe
KFC Lichtervelde
SV Ingelmunster

13u
14u30
14u30
15u
15u
13u30
13u30
15u30
15u30
13u30
9u30
9u30
10u
15u30

1ste ploeg

VV Tielt

17u30
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Gedragscode
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, werd onderstaande gedragscode
opgesteld. Deze is vooral gericht naar de spelers toe, maar is ook toepasselijk voor alle trainers,
afgevaardigden en ouders.
1. Gedrag
Voetbal is een ploegsport: moedig elkaar aan! Iedereen maakt al eens een fout, leer hiervoor
begrip te hebben.
Behandel iedereen met respect, zowel de medespelers als de scheidsrechters, tegenstanders,
trainers en publiek. Voetbal is tof en moet tof blijven.
Tijdens de trainingen mag niet over terrein 1 naar de oefenterreinen gegaan worden.
Douchen na elke training en wedstrijd is verplicht. Spelers verlaten na een wedstrijd SAMEN de
kleedkamers en wachten dus op elkaar. Trainer of begeleider controleert de kleedkamer na het
verlaten hiervan.
Spelers die een identiteitskaart hebben, dienen die altijd mee te hebben op wedstrijden. Indien
ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan de wedstrijd!
2. Trainers
De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijden en geeft richtlijnen tijdens de wedstrijden.
Inmenging van de ouders hierbij is uit den boze.
Ouders en familie moedigen de ploeg aan op een positieve manier, maar zijn geen extra trainer
die eigen richtlijnen geven.
3. Stiptheid
Gelieve altijd tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden. Verwittig bij afwezigheid altijd
de trainers of afgevaardigden van uw ploeg.
Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste en zal als maatstaf gebruikt
worden voor de bepaling van de wedstrijdselectie samen met gedrag tijdens wedstrijden en
trainingen. Voetbalkunde is geen garantie tot selectie voor een wedstrijd !!
4. Kledij
Draag tijdens zowel de thuis- als de uitwedstrijden altijd de training van KSV Pittem.
Probeer zoveel mogelijk al het sportgerief zoals sporttassen en trainingen te naamtekenen.
Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van uurwerken, armbandjes of andere sieraden
niet toegestaan.
Draag tijdens de verplaatsing op uitwedstrijden altijd gewone (sport) schoenen zodat de auto's
niet worden beschadigd door de studs van voetbalschoenen.
Voorzie voor de wedstrijden ook altijd het officiële paar rode kousen.
Schoenen moeten verplicht worden schoongemaakt aan de borstels buiten, en dus niet tegen de
muren. Schoenen afwassen gebeurt aan de voorziene wasbakken in de gang van de kleedkamers.
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5. Kleedkamers - Gebouwen
Spelen en voetballen in de gang van de kleedkamers en de cafetaria is niet toegestaan.
Vanaf U10 worden ouders niet meer toegestaan in de kleedkamers.
Er geldt een algemeen rookverbod in de kleedkamers en in de gangen.
Er worden geen bakken bier meegenomen in de kleedkamers.
Help mee zorgen voor de netheid van de kleedkamers: gooi uw afval in de vuilnisemmer!
In de kleedkamers wordt de GSM uitgeschakeld en zeker niet meegenomen naar de terreinen.
Respecteer steeds het materiaal van uw medespelers en van de club.
Diefstal en vandalisme worden zwaar gesanctioneerd. Eventuele kosten worden verhaald op de
ouders.

6. Varia
Adreswijzigingen en nieuwe telefoonnummers moeten worden meegedeeld aan het
secretariaat.
Ouders die meerijden met spelers, moeten zich houden aan het wettelijk toegelaten aantal
passagiers. Daarom is het belangrijk om voldoende wagens ter beschikking te hebben. Spreek
af met elkaar.
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Wat te doen bij een voetbalongeval?
Alle spelers zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen, zowel op training als in
wedstrijdverband met KSV Pittem
Bent U als speler het slachtoffer van een voetbalongeval tijdens een wedstrijd of training zal men
naargelang de ernst een dokter of een ziekenhuis raadplegen. Dit kan uiteraard ook door de ouders
achteraf gedaan worden, indien de klachten pas daags nadien optreden.
Haal bij de afgevaardigde of trainer of in de cafetaria of download in dit geval het ongevallenformulier
op de website van KSV Pittem (www.ksv-pittem.be) en laat het door de arts zo volledig mogelijk
invullen.
Zorg er vooral voor dat alle persoonlijke gegevens zijn ingevuld en dat de dokter die heeft ondertekend.
Laat bij de minste twijfel ook kinesitherapie voorschrijven (zo moet je achteraf niet meer teruggaan).
Dit formulier moet samen met een zelfklever van uw zoon/dochter van het ziekenfonds na het
ongeval afgeleverd worden bij Desmet Marino, Kouterstraat 14, 8740 Pittem. In het geval je het
formulier in de cafetaria in de lade van Marino legt gelieve hem dan telefonisch te verwittigen !!!
051/46 52 96 of 0499/55 07 06
De club zorgt er dan voor dat dit formulier bij de verzekering terecht komt. Daarna moet u zich bij uw
ziekenfonds melden en vermelden dat u een sportongeval heeft opgelopen. Bij hervatting van het
voetballen wordt door uw dokter een genezingsattest ingevuld. Met dit attest en de afrekening van de
mutualiteit bekomt u de resterende som bij de club. Let wel: er is steeds een vrijstelling.
Bij een laattijdig inbrengen van alle nodige formulieren zijn we niet verantwoordelijk voor een
tegemoetkoming van de ongevallenverzekering. Het formulier moet ten laatste 10 dagen na het ongeval binnen zijn!
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