Infobrochure
Seniors

Seizoen 2021-2022

Beste spelers,

Het voetbalseizoen 2021-2022 zal spoedig terug van start gaan.
Met deze infobrochure willen wij jullie nog enkele inlichtingen meedelen:
●
●

●
●
●
●

Het lidgeld voor dit seizoen bedraagt 275 €.
Zoals aangegeven in augustus 2020, krijgen alle spelers een korting van 50 € op het lidgeld van dit
seizoen indien zij niet geselecteerd werden voor één van de 5 kampioenschapswedstrijden voor het
fanion-elftal tijdens het seizoen 2020-2021.
Het blijft de bedoeling dat er een grote betrokkenheid is van iedereen in alles wat de club
organiseert. Wij vinden dit belangrijk en zullen hier zeker op toezien dat dit opgevolgd wordt.
Het lidgeld dient betaald te worden voor 01 augustus 2021 op rekeningnummer van KBC BE07 7360
1355 1166
Wie zijn lidgeld niet betaald heeft, speelt niet !
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.

We wensen jullie alvast een fantastisch voetbalseizoen toe.
Namens KSV PITTEM,
HET BESTUUR
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Nieuwe spelers KSV Pittem

Familienaam
Kindt
Vandenbossche
Vandaele
Petitjean
Popelier

Voornaam
Sander
Matthew
Jens
Emile
Jarne

vorige club
Dosko Kanegem
Dosko Kanegem
Dosko Kanegem
KVC Ardooie
KFC Meulebeke

positie
spits
c. middenvelder
flankaanvaller
c. middenvelder
flankverdediger

Structuur KSV Pittem

ZIE WEBSITE WWW.KSV-PITTEM.BE
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Huishoudelijk reglement KSV Pittem
●
●

●
●

Wees één met de club en draag die en zijn begeleiders een warm hart toe.
Vermijd afbrekende kritiek op elkaar, op het bestuur en op de club. Zorg ervoor dat kritiek
opbouwend is en breng die op een positieve manier zodat iedereen er iets aan heeft. Sancties zullen
volgen bij overtreding van de reglementen
Geef elementaire beleefdheid altijd voorrang, tegenover tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en
supporters.
De Spelersraad beheert de spelerskas en maakt ook deel uit van het feest comité. De spelersraad
wordt samengesteld door de trainers. Kandidaturen kunnen tijdens de eerste trainingen
doorgegeven worden. De spelersraad zal bestaan uit :
o
o
o
o

●
●
●
●

●

Kapitein
Hulpkapitein
2 nieuwe spelers
2 spelers van de beloften ploeg

De spelerskas dient om extra sportieve activiteiten met de groep (mee) te financieren.
De cafetaria, de sporthal en de kleedkamers zijn rookvrije ruimtes, er kan hier geen uitzondering op
toegelaten worden.
Er worden geen hapjes meer voorzien door de club, de spelers mogen zelf hapjes voorzien, deze
bereiden in de keuken en de diepvriezer gebruiken om deze in te bewaren.
Er wordt maandelijks een kalender opgesteld door de spelersraad voor wie hapjes zal bereiden.
Deze persoon is dan ook direct verantwoordelijk voor het opruimen van de keuken na gebruik
hiervan.
Bij het niet of onvoldoende opruimen van de keuken zullen de daaropvolgende week geen hapjes
toegelaten worden.

Wedstrijden
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

Elke speler die deel uitmaakt van de selectie voor een competitiewedstrijd van de eerste ploeg, legt
voor die wedstrijd 10 euro pot: 5 euro voor na de wedstrijd en 5 euro voor de spelerskas.
Wie te laat komt bij samenkomst voor een wedstrijd, steekt 10 euro in de spelerskas. We
verzamelen dit seizoen anderhalf uur voor de start van de wedstrijd ter plaatse. De donderdag kan
door de spelers afgesproken worden om te verzamelen aan de Gilde, echter bovenstaande regel
dient altijd gerespecteerd te worden.
Wie bij een competitiewedstrijd zijn trainingspak niet aanheeft, of tijdens de opwarming zijn
opwarmtenue niet draagt, maakt de spelerskas 5 euro rijker.
Op wedstrijddagen zet je je gsm uit (of stil) wanneer je de kleedkamer binnengaat. Rinkelt jouw gsm
toch nog, dan betaal je 5 euro aan de spelerskas. Meteen na de wedstrijd kun je je achterstand op de
sociale media weer inhalen.
Roken blijft ten strengste verboden op het sportcomplex
Er worden opwarmtruien en T-shirts voorzien. Deze zijn verplicht te gebruiken tijdens de
opwarming en ook tijdens de wedstrijd voor de spelers die op de bank zitten.
Iedereen komt toe in trainingsjas, trainingsbroek en polo van KSV Pittem. Deze kledij is ook
verplicht te dragen na de wedstrijd.
We blijven na de wedstrijd in de kantine tot 18.00 uur (of 17.30 uur als de wedstrijd om 14.30 uur
begint).
We proberen na een wedstrijd op verplaatsing nog een bezoekje te brengen aan ons lokaal in
Pittem, De Gilde of aan een andere door de club aangeduide sponsor, deze worden op donderdag
doorgegeven.
Geschorste, geblesseerde en niet-geselecteerde spelers tonen hun goede wil door aanwezig te zijn
op de wedstrijd van hun ploeg. Laat voelen dat je bij de groep wilt zijn. Maak het de trainer niet
gemakkelijk, maar blijf sportief!
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Trainingen
●
●
●
●
●

●
●
●

Wie niet kan komen trainen verwittigt op tijd de trainer (graag 1 dag op voorhand)
Aanwezigheden vooraf bevestigen op PSD (maandag en woensdag voor 18u)
Wie tijdens het seizoen op reis gaat, verwittigd de trainers minstens 14 dagen op voorhand.
Iedereen tekent de aanwezigheidslijst in de kleedkamer van de trainers.
De spelers nemen het materiaal dat de trainers hebben klaargezet mee naar het veld. Na elke
training ruimen de spelers gezamenlijk op en nemen ze het materiaal weer mee richting
materiaalhok. De kleedkamers MOETEN proper achtergelaten worden. Indien nodig wordt ook de
gang naar buiten geveegd.
Er werden door de club 20 duurzame selectballen aangekocht om mee te trainen. Ballen die
verdwijnen worden opnieuw aangekocht met geld uit de spelerskas
Voor de training en tussen de oefeningen wordt er niet op een bal getrapt.
De laatste donderdag van elke maand zorgen de jarigen uit die maand er samen voor dat er na
training iets te eten is. Indien gebruikt gemaakt wordt van de keuken, moet deze proper gemaakt
worden op diezelfde avond.

Veel succes, de trainers.

5

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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