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ALGEMENE INFO K.V.V. THES SPORT 

VOORWOORD 
Deze informatiebrochure werd samengesteld om u als lid van K.V.V. THES Sport de algemene 
informatie m.b.t. de club mee te geven. Deze brochure herneemt een aantal algemene zaken, de 
huisregels en een aantal contactgegevens binnen de club. Bewaar deze brochure goed, ze kan veel 
vragen en misverstanden voorkomen. 

K.V.V. THES Sport wil zich profileren als een familieclub met hoge sportieve ambities. We hechten 
enorm veel waarde aan het naleven van onze huisregels met als doel de naam K.V.V. THES Sport te 
allen tijde waardig te vertegenwoordigen. Natuurlijk is K.V.V. THES Sport altijd bereid U te woord 
te staan, wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn. Durf de medewerkers van de club aan 
te spreken. Opbouwende kritiek is daarbij steeds welkom. 

Sinds de fusie met VK. Penarol in 2015 wordt er op twee locaties gevoetbald. Dit brengt wel wat 
uitdagingen met zich mee, maar het mag duidelijk zijn dat er geen onderscheid is qua omkadering, 
beleid, evenementen etc. 

De jeugdopleiding van K.V.V. THES Sport kreeg na de vorige audit (2018) het FOOT PASS 3-sterren 
label voor haar jeugdwerking. Hierdoor mag K.V.V. THES Sport naast gewestelijk, ook 
interprovinciaal voetbal aanbieden. Wij streven ernaar om iedere jeugdspeler een prima opleiding te 
geven met als ultieme doel hem/haar klaar te stomen voor een eerste elftal. 

Deze bundel zal bestaan uit 2 delen, enerzijds de algemene richtlijnen en anderzijds de sportieve 
afspraken in het kader van de opleiding van de jeugdvoetballer. 

Wij wensen U allen een aangenaam en sportief seizoen 2019 - 2020! 

Met sportieve groeten, 

K.V.V. THES Sport 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Deel 1: ALGEMENE RICHTLIJNEN 

1. MISSIE/VISIE van de CLUB 
a. K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die meerdere doelen nastreeft: 

• Uitbouw van een amateurclub waar haar eerste ploeg op een financieel gezonde basis 
de komende seizoenen wil uitgroeien tot een stabiele club in de Eerste 
Amateurklasse. 

• Opzetten van een kwalitatieve jeugdvoetbalopleiding: het doorstromen van jonge 
voetballers tot in het eerste elftal (THES A en/of THES B) is één van de grote 
doelstellingen van deze opleiding. Een degelijke jeugdopleiding zal ontegensprekelijk 
leiden tot mooie resultaten in de gewestelijke en interprovinciale jeugdreeksen, echter 
dit is een ondergeschikt doel. 

• THES Sport heeft eveneens een sociale doelstelling: de organisatie van een sportieve, 
gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren uit de streek. THES wil een club zijn die 
jongeren een gezonde, groepsgerichte sportactiviteit aanbiedt. Om aan alle jongeren, 
ongeacht hun talent, sport in competitieverband toe te laten, zal de club ook 
jeugdploegen in de gewestelijke jeugdreeksen en het G-voetbal inschrijven.  

b. Deze doelstelling wil K.V.V. THES Sport bereiken voor de volgende doelgroepen: 
• Spelers: zowel de jeugdspelers, als de volwassen voetballers zijn belangrijk voor onze 

club. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen in de vereniging.  
• Ouders en supporters: een voetbalclub leeft als de ouders en de supporters zich goed 

voelen bij deze club. 
• Sponsors: om de budgetten elk jaar opnieuw rond te krijgen zijn sponsors onontbeerlijk. 

Een sponsor zal zijn naam enkel associëren met een club die voldoende positieve 
uitstraling heeft. 

• Trainers en medewerkers: onze voetbalclub draait in belangrijke mate op de additionele 
en vrijwillige inzet van vele trainers en medewerkers. Het bereiken van de doelstellingen 
moet ook helpen in het aantrekken van competente trainers en bereidwillige 
medewerkers. 

• Gemeentebestuur: grote delen van de accommodatie worden door de gemeente ter 
beschikking van de club gesteld. De samenwerking met de gemeente is dan ook erg 
belangrijk. 
 

2. WAARDEN en NORMEN  
K.V.V. THES Sport is een voetbalclub die uitgaat van enkele duidelijke waarden en principes: 
• (voetbaltechnische) Opleiding (jeugdopleiding) 
• Attractief voetbal  
• Discipline en respect  



 
 

 

 

• Ploeggeest, vriendschap en samenspel gezelligheid, "fun", spelvreugde  
Concreet betekent dit dat de club streeft naar het uitbouwen van een voetbaltechnisch, 
competent en pedagogisch onderlegd trainerskorps dat samen met het jeugdbestuur deze 
waarden overbrengt naar de spelers en hun ouders. 
 

3. DISCIPLINE en RESPECT 
Bij K.V.V. THES Sport gelden regels/afspraken die door alle jeugdspelers gekend zijn en door 
de trainers opgevolgd worden. Het respect voor personen en materiaal is één van de waarden die 
de club actief nastreeft. 
 

4. PLOEGGEEST, VRIENDSCHAP en SAMENSPEL  
Voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je wint als ploeg, je verliest als ploeg, je speelt 
als ploeg. Binnen de jeugdwerking van K.V.V. THES Sport wordt veel aandacht besteed aan het 
ploeggebeuren. Tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, ter gelegenheid van extrasportieve 
activiteiten (vb. kerstfeest - uitstappen - ... ) wordt steeds per ploeg gewerkt. Leren samenleven 
in groep, rekening houden met elkaar, werken voor elkaar zijn immers ook 
opleidingsdoelstellingen van onze club. 
 

5. GEZELLIGHEID, FUN en SPELVREUGDE 
K.V.V. THES Sport is een amateurclub. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is het 
voetbalgebeuren van hun zoon/dochter een hobby. Daarom is het belangrijk dat de club aandacht 
heeft voor dit aspect: voetballen bij K.V.V. THES Sport moet ook 'plezant' zijn. Dit betekent 
niet dat de focus verschoven wordt van een goede (voetbaltechnische) opleiding en een degelijk 
voetbalspel naar alleen 'fun'. K.V.V. THES Sport is overtuigd dat, indien een speler veel 
speelvreugde vindt en indien er ruimte is in een ploeg voor gezelligheid en plezier, hij/zij ook 
meer gemotiveerd zal zijn om goed te trainen en te voetballen. 
 

6. GEDRAG 
Van de jeugdspelers, en vanzelfsprekend ook van de ouders, wordt een normaal gedrag verwacht, 
zowel op en naast het veld, tijdens trainingen en wedstrijden, alsook op locaties van de andere 
verenigingen. Wanneer ouders zich niet aan de gedragsregels houden, zullen de ouders en hun 
kinderen hierover aangesproken worden. Ook het gedrag naar afgevaardigden, trainers, 
bestuursleden, scheidsrechters en tegenstanders, zal volgens normaal geldende regels dienen 
te zijn.  
Het respect voor elkaar als persoon staat bij K.V.V. THES Sport voorop. Wanneer een jeugdlid 
geen respect toont, zal er uiterlijk binnen een week een gesprek volgen met de 
"jeugdcoördinator" en eventueel een bestuurslid. Indien gewenst worden de afgevaardigde, 



 
 

 

 

trainer en/of de ouders uitgenodigd om verdere maatregelen te bespreken. Indien er geen 
gevolg wordt gegeven aan deze uitnodiging zal het jeugdbestuur de nodige maatregelen treffen. 
 

7. PESTBELEID 
Onder pesten wordt verstaan: 'Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld 
door een persoon of een groep tegen een individu die niet in staat is om zich te verdedigen'.  
Men spreekt van plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat, de 
volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen hoort ook bij de ontwikkeling, bij 
het groot worden. Het grote verschil met pesten is dat pesten wel bedreigend is. Pesten gebeurt 
ook niet een keer maar kan dagelijks gebeuren, soms wel maanden of jaren achter elkaar. Bij 
pesten is er ook sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een slachtoffer 
'uitgezocht' om de baas over te spelen.  
Wat te doen bij pesten ? 
Meld het aan de trainer, de coördinator of de TVJO. Zij zullen dan op gepaste wijze dit trachten 
op te lossen. 
 

8. BELANGSTELLING OUDERS 
Het is prettig om, behalve onze jeugdleden, ook hun ouders te kennen. Wij vinden het fijn u als 
toeschouwer bij de wedstrijden te ontmoeten. Bedenk echter altijd, dat uw zoon of dochter het 
fijn moet vinden als u en /of familieleden naar de wedstrijden komen kijken. Moedig de spelers 
aan en geef opbouwende kritiek. 
Laat de begeleiding zich bezighouden met het wedstrijdgebeuren! 
Wij proberen zo goed mogelijk een verlengstuk van de ouders te zijn als opleider van hun kind 
op de weg naar volwassenheid en verwachten van de ouders dat zij zich positief zullen opstellen 
en ons als opleiders de kans geven om via de voetbalsport hun kind een waardevolle gezonde 
ontwikkeling door te laten maken. Het kan altijd beter, maar met de steun van de ouders moet 
dat lukken. De ouders investeren door middel van lidgeld, kleding en tijd in de toekomst van hun 
voetballende kind. Vele kinderen hebben door de steun van hun ouders een schitterende voetbal 
loopbaan door kunnen maken, ze hebben leren omgaan met tegenslagen, hebben steun gevonden 
bij teammakkers en zijn vooral sociaal sterker in het leven komen staan. Wij zijn blij dat uw zoon 
bij ons speelt en dat u bereid bent om ook uw energie in onze opleiding te steken. 
Er zijn een aantal regels en verzoeken die een onderdeel vormen van onze opleiding. 
Eén ervan is om zo min mogelijk de tas van uw kind te dragen, geen voetbalspullen in te pakken 
of voetbalschoenen te poetsen. Een beetje toezicht kan helpen. In het kleedlokaal zijn alleen de 



 
 

 

 

spelers en hun opleiders, trainers of afgevaardigden aanwezig. Geen ouders, ook niet in de gang 
bij het kleedlokaal. 
Soms constateren we dat ook ouders zich niet altijd gedragen zoals wij van ouders mogen 
verwachten. Wij zijn van mening dat, zowel het bestuur, als de ouders een taak hebben t.o.v. 
onze jeugdspelers om ons op een normale wijze te gedragen. De belangstelling en medewerking 
van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Wat wij echter niet toestaan, is het 
mengen van ouders in zaken als training, coaching en dergelijke. 

Ouders die zich nadrukkelijk op een negatieve wijze bemoeien met de gang van de wedstrijd of 
training, moeten er rekening mee houden dat dit invloed heeft op het functioneren van hun kind 
in het team. De opleider is dan verplicht een gepaste maatregel te nemen. 
K.V.V. THES Sport is qua ledenaantal bij de grootste clubs van België. Om dit alles in goede banen 
te leiden wordt er door het hoofd- en het jeugdbestuur een beleid op punt gezet. Er dienen 
weloverwogen keuzes gemaakt te worden, waarbij er ook nood is aan rechtlijnigheid. Mogelijk 
begrijp je als ouder één van deze vele keuzes niet, of is er nood aan een gesprek om iets toe te 
lichten. Zoals reeds aangehaald staat de deur van de medewerkers van de club steeds open. 
Opbouwende kritiek is daarbij meer dan welkom. Het helpt echter niemand vooruit om je mening 
te ventileren aan iedereen die het al dan niet horen wil. Hiervoor is er dan ook geen plaats binnen 
K.V.V. THES Sport. 
 
Vele handen maken licht werk!  

Om onze vele vrijwilligers een stuk te ontlasten tijdens het lopende voetbalseizoen, rekent de 
club op de hulp van de ouders. Het is de taak van de afgevaardigden van de verschillende ploegen 
om de wekelijkse beurtrol ‘kantinehulp’ op een zo correct mogelijke manier te laten verlopen. 
Ouders die hier niet aan meewerken, horen niet thuis in onze familieclub. Wanneer een 
dergelijke situatie zich voordoet kan het clubbestuur de nodige sancties opleggen. 

 
9. BRENGEN – AFHALEN VAN KINDEREN EN GEWAARBORGD TOEZICHT 

Dat de club niet verantwoordelijk is voor ongevallen en toezicht op de parking. Dat ouders hun 
kinderen binnen de poort van accommodatie afzetten en ook terug ophalen. 
En dat we bij trainingen pas vanaf 15’ voor aanvang van de training opvang tot 30’ na training 
kunnen garanderen want sommigen zetten hun kinderen al een half uur op voorhand af. 
Bij wedstrijden vanaf uur samenkomst tot einde koffietafel. 

 



 
 

 

 

10. VERVOER NAAR WEDSTRIJDEN 

Via de trainers en/of afgevaardigden zal meegedeeld worden om hoe laat kinderen aanwezig 
moeten zijn bij uitwedstrijden. De ouders staan in voor het vervoer en dit is altijd rechtstreeks. 

 
11. ROKEN EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL & DRUGS 

Het is voor alle jeugdspelers van K.V.V. THES Sport verboden te roken of alcohol te gebruiken: 
• Voor aanvang van de eigen wedstrijd of training, tot na het verlaten van de kantine 

(ploegmoment in de kantine); 
• Bij deelname aan tornooien geldt dat roken en gebruik van alcohol tijdens het tornooi 

verboden is, gezien de over het algemeen korte rusttijden tijdens een tornooi. 
 
12. KAARTEN EN SPEELVERBOD 

Wanneer een speler in een wedstrijd een rode kaart krijgt, volgt van de KBVB altijd een bericht 
van schorsing. Bij 2 gele kaarten in één wedstrijd is men de eerstvolgende wedstrijd geschorst.  
Tijdelijk speelverbod kan ook een mogelijke sanctie zijn van het jeugdbestuur. 
  

13. SPREEKUUR JEUGDCOORDINATIE 
In het geval er problemen of vragen zijn, waarover jeugdspelers en/of ouders liever direct met 
de jeugdcoördinator willen praten, bestaat steeds de mogelijkheid. Maak wel even een afspraak 
met Frans (GSM 0477/95 75 97) voor de BB, Wim (GSM 0499/22 41 56) voor de MB, David 
(GSM 0479/84 11 83) voor de OB. Het kan ook gebeuren dat de jeugdcoördinator spelers en/of 
ouders uitnodigen voor een gesprek. 

 
14. INFORMATIE 

Belangrijke informatie wordt aangeboden via de maandelijkse nieuwsbrieven, de wekelijkse 
wedstrijdkalender en via de website www.thes-sport.be of www.socceronline.be. 
 

15. AFGELASTINGEN  
Algemene afgelastingen worden op vrijdagmiddag vanaf 17.00 uur vermeld op radio en T.V of 
http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen. 
Bij twijfel kun je bellen naar het antwoordapparaat voor afgelastingen (tel: 0900/000 81). 
 

16. AFSPRAKEN  
a. Ouders 

• Als ouder bent u “de twaalfde man en niet de tweede coach”. 
• BEOORDEEL NIET OP HET RESULTAAT MAAR WEL OP DE SPEELSTIJL EN DE 



 
 

 

 

VORDERINGEN VAN DE SPELERS! ” 
• Wij proberen zo goed mogelijk een verlengstuk te zijn van de ouders in de ontwikkeling 

van uw kind op de weg naar volwassenheid. We verwachten van de ouders dat zij zich 
steeds positief hierin zullen opstellen en onze opleiders de kans geven om via de sport uw 
kind een waardevolle ontwikkeling door te laten maken. Het kan altijd beter, maar met de 
steun van de ouders moet dit lukken. 

• In het kleedlokaal zijn alleen de spelers en hun opleiders, trainers of afgevaardigden 
aanwezig. Geen Ouders, ook niet in de gang. 

• Spelers waarvan hun ouders zich op een negatieve wijze bemoeien met de gang van de 
trainingen en/of wedstrijd of hun kind (speler) nadrukkelijk aanwijzingen geven, zal de 
speler door de opleider worden gewisseld. 

• Zie bijlage voor 10 geboden voor de ouders. 
b. Taalgebruik 

THES Sport is een club die haar identiteit als familieclub alle eer wil aandoen. Als de 
voetballers zich bij hun ploeg bevinden (gewaarborgd toezicht) is de voertaal Nederlands.  
Spelers met een andere voertaal mogen zich buiten het gewaarborgd toezicht uitdrukken in 
hun voertaal wanneer zij in dialoog zijn met hun familie. 
THES Sport raadt iedereen die zich op de club bevindt, aan om Nederlands als voertaal te 
gebruiken. 

c. Mobiele telefoon & waardevolle spullen 
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een GSM. Het vergroot je bereikbaarheid en dat kan 
voor je afgevaardigde, trainer of anderen binnen de club gemakkelijk zijn.  
Wij kunnen echter niet instaan voor het bewaken van persoonlijke spullen zoals een gsm 
tijdens trainingen en wedstrijden. 
Het gebruik van GSM en/of tablets wordt NIET toegestaan voor en na de wedstrijden (in de 
kleedkamers en rond het veld). 

d. Testen bij andere clubs  
De spelers van K.V.V. THES Sport krijgen GEEN toelating om te gaan testen bij een 
andere club voor 15 februari van het lopend seizoen. De jeugdcoördinatoren kunnen in de 
periode ervoor echter wel uitzonderingen toestaan voor het ‘testen’ bij Eliteclubs.. 
Testmomenten kunnen enkel toegestaan worden, wanneer een officiële uitnodiging van de 
desbetreffende club voorgelegd wordt.  
Spelers die zich hier niet aan houden, kunnen een sanctie verwachten. 
 

17. MEDISCHE INFO  
a. Medische keuring 



 
 

 

 

In het begin van het nieuwe seizoen dient elke speler steeds via de website,  
https://www.sportkeuring.be een medische vragenlijst in te vullen en in ‘hardcopy’ aan de 
trainer te bezorgen.  
De nodige info hieromtrent wordt tijdig bezorgd. 

b. Verzekering  
Elk lid van K.V.V. THES Sport is verzekerd via de KBVB. De premie hiervoor is bij het lidgeld 
inbegrepen. Deze verzekering is een aanvulling op uw bestaande ziekenfondsverzekering en 
vergoedt alleen die zaken, die uw normale ziektekostenverzekering niet dekt. Leden van K.V.V. 
THES Sport zijn bij alle DOOR THES GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN verzekerd.  
Dit geldt behalve voor training en wedstrijden, ook op de kortste weg van en naar huis. Mocht 
er iets aan de hand zijn, aarzel niet en bel de G.C. secretaris Rudy DESIRON (0477/79 32 
04, rudy.desiron@pandora.be), verantwoordelijke omtrent verzekeringen. Doe dit wel 
dezelfde dag nog, in elk geval binnen 24 uur! (zie ook www.thes-sport.be)  

c. Voetbalkwetsuur en nu?  
Wat te doen bij een voetbal kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training.  
(1) Vraag aan je afgevaardigde, trainer of jeugdverantwoordelijke een dossier 

"Ongevallenaangifte" (ongevallenformulier, infofiche, enveloppe met 
postzegel); 

(2) Laat de formulieren invullen door de ziekenhuisarts of clubdokter (alle spelers 
zijn verplicht zich aan te bieden bij de clubarts op de club);  

(3) Stuur de ingevulde formulieren onmiddellijk per post (bijgevoegde enveloppe), 
samen met een mutualiteitklever, terug aan de G.C. van K.V.V. THES Sport (Rudy 
DESIRON, Gerhagenstraat 145, 3980 Tessenderlo, 0477/793204, of geef ze af 
op het secretariaat @ THES Site. De secretaris zal het dossier verder aanvullen 
en overmaken aan de KBVB.  

(4) Na +/- 5 werkdagen ontvang je van de KBVB via de secretaris een 
"Ontvangstbewijs". 

Wat nu? 
(1) Indien je definitief genezen bent, laat je het onderste strookje van het 

ontvangstbewijs invullen door de clubarts.  
Let wel: je mag geen sport doen vooraleer een arts dit strookje heeft ingevuld. 

(2) Daarna ga je met al je rekeningen (arts, hospitaal, apotheker, etc ... ) naar je 
ziekenfonds, dat je een bewijs van terugbetaling geeft. Dit bewijs, samen met 
het genezingsattest ingevuld door een arts geef je aan de secretaris van THES, 
welke het overmaakt aan de KBVB. (Het verschil wat je betaald hebt en de 
terugbetaling van je ziekenfonds wordt door de KBVB via de club terugbetaald 
min€ 7.50 administratiekosten KBVB.) (Na +/- 14 dagen).  



 
 

 

 

d. Clubsdokter en clubkinesist  
(1) Team: 

• Clubdokter - Kristof CAMPS: 013/67 63 33 of surf naar http://drcamps.be/ 
• Clubkinesist – Danny THEUNIS: 0475/47 67 85, info@kinemotions.be 
• Sportverzorger – Luc OPDEBEECK 

(2) Doel: 
Het medische team wil elke speler zo gezond en fit mogelijk doorheen het seizoen 
begeleiden. Dit bestaat uit een aantal belangrijke taken: 
• Preventief nazicht en advies, voorkomen van blessures: 

Elke speler zal een medische vragenlijst invullen en afgeven aan zijn respectievelijke 
trainer bij aanvang van de trainingen. 
www.sportkeuring.be 
Op basis van deze vragenlijst zal de clubarts verdere acties initiëren op het vlak van 
preventie. 

• Snel en adequate diagnose en opvolging van kwetsuren: 
De respectievelijke trainers dienen bij hun wedstrijdevaluatie (SoccerOnline) aan te 
geven welke spelers een blessure hebben. De clubarts en –kiné zullen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte zijn. 
Een geblesseerde speler biedt zich op maandagavond aan op de club (THES-site, 
Sportlaan 4, 3980 Tessenderlo) waar hij een onderhoud zal hebben met de 
clubarts. 
De clubarts zal trachten zo snel mogelijk een kwetsuur te evalueren en in 
samenspraak met de clubkiné een behandeling opstarten. 

Let wel: iedereen mag altijd vrij zijn dokter en kiné kiezen, echter nadat eerst de 
clubarts gezien werd!! 

• Maximale begeleiding bij herstel en revalidatie: 
Tijdens de revalidatie zijn de clubarts en –kiné ter beschikking van de spelers ten 
einde een optimale opvolging te verzekeren. 

 
18. LIDGELD & KLEDIJPAKKET 

a. Het lidgeld seizoen 2019 - 2020: 

K.V.V. THES Sport doet er alles aan om het lidgeld zo democratisch mogelijk te houden, 
rekening houdend met de geboden technische omkadering in de verschillende 
opleidingskernen. 

In het lidgeld is het volgende inbegrepen: 
• Coördinatie per opleidingskern; 



 
 

 

 

• Wekelijkse begeleiding door gediplomeerde trainers (normen KBVB), 2 à 3 
trainingsmomenten en wedstrijdbegeleiding (ook in de winter in de sporthal); 

• Bondsbijdrage en verzekering; 
• Gebruik van de faciliteiten van d club; 
• Wedstrijdomkadering 
• Medische begeleiding; 
• Kledijpakket 

 

Elk gezin met meerdere leden krijgt een oplopende reductie van € 25 per spelend lid (vanaf 
het 2de lid) op hun lidmaatschapsbijdrage.  
Wanneer een jeugdspeler gedurende het seizoen lid wordt van K.V.V. THES Sport, is men 
minstens 60% van het lidgeld verschuldigd (aangepast aan het aantal nog te spelen maanden). 
Het lidgeld dient ten laatste op 16 mei 2019 gestort te worden op de rekeningnummer van 
THES Sport, met de vermelding van de naam van de speler en de leeftijdsgroep waartoe 
hij/zij behoort tijdens het seizoen 2019 - 2020. Igv problemen kan de Algemeen 
Verantwoordelijke van de Jeugdwerking, Kristof Maes, gecontacteerd worden. 
Rekeningnummer THES SPORT: rek. nr. BE97 8637 2082 9749 BIC SPAABE22. 

Overzicht lidgeld : 

Onderbouw 

 

U6 200 euro 
U7  280 euro 
U8 – U9 305 euro 

Gewestelijk U10 t.e.m. U21 305 euro 
Reserven / THES B 305 euro 

Interprovinciaal U10 t.e.m. U19 490 euro 
THES Academy 490 euro 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

b. Kledij (* bijkomend voor IP) 

 

*  

 

  

 * 

 
19. PROSOCCERDATA  
 

 
 
Door de overname van SoccerOnline door ProSoccerData zal THES Sport vanaf het seizoen 2019 -
2020 werken met een nieuw beheerssysteem. Bij het begin van het seizoen zal alle info verspreid 
worden naar de ouders. Voorlopig gebeurt alle communicatie nog via SoccerOnline. 



 
 

 

 

Deel 2: SPORTIEVE AFSPRAKEN 

1. SAMENSTELLING TEAMS 
De samenstelling van de teams gebeurt in samenspraak tussen de trainers en coördinator. De 
coödinator heeft hierin steeds de eindbeslissing. Zij beslissen in eer en geweten en steeds in 
functie van het kind. De samenstellingen van de teams kunnen op elk moment gewijzigd worden 
indien de opleiding ten goede komt. 

 

2. POSITIES 
In functie van de opleiding zullen spelers op meerdere verschillende posities spelen. Enkel en 
alleen de trainer beslist wie waar en wanneer speelt. 

3. AANWEZIGHEID 
Bij trainingen: iedereen is 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig en is bij aanvang van 
de training volledig klaar in trainingsuitrusting. 
Bij wedstrijden: iedereen is op het afgesproken tijdstip voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 
(afspraken in begin van seizoen met trainer). Te laat komen is starten als wisselspeler. 

4. AFMELDEN VOOR BIJEENKOMST 
De spelers/ouders melden zich steeds tijdig (min. 1 uur voor aanvang training) af bij afwezigheid 
en dit bij de eigen trainer. 
Vanaf U13 dienen de spelers dit persoonlijk zelf bij hun opleider te melden als zij niet aanwezig 
kunnen zijn en dit steeds met vermelding van reden. 

5. AFGELASTINGEN 
Bij trainingen: Tot een uur voor aanvang van de trainingen kan er nog afgelast worden, er zal 
steeds een mail verstuurd worden alsook op de Facebookpagina van THES Jeugd zal het 
verschijnen.  
Bij wedstrijden: Plaatselijke en algemene afgelastingen worden steeds via coördinator en 
trainer via mail meegedeeld en dit ten laatste 3 uur voor aanvang van de wedstrijd. Gelieve 
steeds 3 uur voor aanvang de mailbox te controleren of de BBF-app. 

6. SPEELMINUTEN 
Wie minstens de helft van de trainingen traint, speelt minstens een halve wedstrijd. Bij het niet 
naleven van afspraken kan de trainer, na goedkeuring van coördinator, beslissen om geen 
speelminuten te geven. 

7. EVALUATIES SPELERS EN TRAINERS 



 
 

 

 

Vanaf U9 provinciaal tot en met U13 InterProvinciaal zijn er 2 keer per seizoen 
evalautiegesprekken (Kerst-Pasen). Voor de InterProvinciale bovenbouw is dit 3 keer per seizoen 
(Herfst-Krokus-Pasen). Er zal eveneens gebruik gemaakt worden van POP & PAP. 

De regionale spelers krijgen ook de mogelijkheid om vrijblijvend een evaluatie(gesprek) aan te 
vragen. 

Eveneens de trainers krijgen tweemaal per seizoen een evaluatie. 

 

8. DE VOETBALTAS 

        

Bal Douchegerief Slippers 

   
Drinkbus Regenjas Plastic zak (vuile kledij) 

	

9. TRAININGSKLEDING 

ZOMERMAANDEN 

   
Voetbalschoenen Scheenbeschermers Voetbalsokken 

   
Voetbalshort T- shirt Thermisch onderhemd 

WINTERMAANDEN (vanaf 01 oktober t.e.m. 31 maart) 



 
 

 

 

   

Voetbalschoenen Scheenbeschermers Voetbalsokken 

   
Trainingsbroek Sweater Thermisch onderhemd 

   

Regenjas zwarte muts Zwarte handschoenen 

 LET OP: Bij InterProvinciaal is er uniformiteit en dient uitrusting van THES gedragen te 
worden. 

10. WEDSTRIJDKLEDIJ 

   
Propere voetbalschoenen Scheenbeschermers Voetbalsokken 

   
Voetbalshort Thermisch onderhemd Voetbaltrui 

   

T- shirt 
Uitgangstraining &  

opwarmingstraining 
Regenjas 



 
 

 

 

   
Zwarte kousenbroek 

(bij koud weer) 
Zwarte muts 

(bij koud weer) 
Zwarte handschoenen 

(bij koud weer) 

11. ACTIVITEITEN: 
De data van de evenementen worden tijdig meegedeeld en verschijnen op de website en 
Facebookpagina. De club tracht om via haar organisaties ervoor te zorgen date r altijd wel iets 
te beleven valt op de club. Het is evident dat de ouders en hun spelers niet op alle activiteiten 
aanwezig kunnen zijn, echter het is in het belang voor de werking en de uitstraling van de club 
dat er een maximale aanwezigheid is. 

 
Sportieve activiteiten & evenementen 

§ Stageweekend Voorbereiding 2019-2020 
§ Looise Metten (U9 tornooi) 
§ Vic Theys Cup (Elitetornooi U12 en IP U13 met deelname THES) 
§ THES Happening (jeugdtornooi THES) 
§ Paasvoetbalkamp 
§ Real Madrid Clinics (voetbalkamp zomervakantie) 

 
Extra-sportieve activiteiten & evenementen 

§ Jeugdploegenvoorstelling (bij aanvang seizoen –> Fanionteam) 
§ Fanionteam steunen (connectie tussen het fanionteam en de 

jeugdwerking bestendigen -> 1 thuiswedstrijd per seizoen bijwonen) 
§ THES Eetdag 
§ Sinterklaasfeest (voor de onderbouw) 
§ Winterbarbeque (Kersthappening) 
§ Slimste mens van Looi (Quiz) 
§ Spaghettidag 

 

 

 



 
 

 

 

12. CONTACTGEGEVENS 
• Frans Meeuwens (TVJO en coördinatie BB) 0477 / 95 75 97  frmeeuwens@hotmail.com 
• Wim Mertens (coördinatie MB)   0499 / 22 41 56  wimmertens25@gmail.com 
• David Mobius (coördinatie OB)   0479 / 84 11 83  david.mobius@gmail.com 
• Kurt Heuvelmans (Jeugdvoorzitter)  0483 / 55 32 15  kurt.heuvelmans@icloud.com 
• Rudy Desiron (Gerechtigd Correspondent) 0477 / 79 32 04  rudy.desiron@pandora.be 
• Kristof Camps (Clubdokter)   0495 / 25 36 66  kristof@drcamps.be 
• Danny Theunis (Clubkiné)   0475/47 67 85  info@kinemotions.be 

  



 
 

 

 

Gedragscode Ouders K.V.V. THES Sport 

Er zijn een aantal regels binnen de club die we willen nastreven en verzoeken die 
dan ook na te leven. 

1. In de kleedkamers zijn alleen de spelers, hun opleiders/trainers en/of afgevaardigden 
aanwezig 
Ouders begeven zich ook niet in de gangen bij het kleedlokalen. 

2. Blijf weg van het veld of de neutrale zone 
Ouders die zich niet kunnen beheersen, vertonen soms de neiging om over de omheining 
te springen. Dit lokt ook bij de andere partijen vaak agressief gedrag uit.  

3. De club staat niet toe dat ouders zich mengen in zaken als training en coaching 
Ouders die zich nadrukkelijk op een negatieve wijze bemoeien met de gang van de 
wedstrijd of training, moeten er rekening mee houden dat dit invloed heeft op het 
functioneren van hun kind in het team. De opleider is dan verplicht een gepaste maatregel 
te nemen. 

4. Erken het gezag van de trainer 
Ga niet telkens vlak achter de trainer staan om met hem in discussie te gaan over zijn 
ingrepen. Vertel zeker niet aan uw kind dat uw instructies belangrijker zijn dan die van 
de trainer. Dat leidt tot verwarring, want uiteindelijk is het uw kind en moet het naar u 
luisteren. 

5. Vermijd racistische uitlatingen  
Ook spelers van niet-Belgische origine voetballen om zich te amuseren. Toch krijgen zij 
vaak allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. Hetzelfde geldt voor kinderen met 
opvallende fysieke kenmerken. Doe hier niet aan mee. U zou ook niet willen dat uw kind 
wordt uitgescholden.  

6. Lever geen kritiek aan het adres van de scheidsrechter 
De scheidsrechter is de baas op het veld en probeert zich daar zo objectief mogelijk te 
gedragen. Uiteraard hebt u met uw supportershart vaak een andere mening. Houd die voor 
uzelf. Door kritiek op de scheidsrechter te geven, gaan uw kinderen hetzelfde doen.  

7. Ga niet in discussie met de supporters van de tegenpartij 
Elke reactie levert altijd repliek op. Hou er rekening mee dat je als supporter heel snel 
in een uitzichtloze situatie kan terecht komen. Respecteer de supporters van de 
tegenstander zoals ze zijn. 



 
 

 

 

8. Spoor de spelers niet aan tot onsportief gedrag 
Als uzelf onhebbelijke dingen roept langs de lijn, kunt u van uw zoon of dochter moeilijk 
verwachten dat hij/zij zich wel sportief gedraagt.  

9. Leer uw kind zich te gedragen als ploegspeler 
Ook al vindt u uw kind de beste van het team, dat wordt niet altijd door de andere mensen 
zo begrepen. Houd er in uw opvoeding rekening mee dat voetbal een ploegsport is en schep 
niet te fel op over uw oogappel. Dat is namelijk niet in het belang van de ploeg.  

10. Feliciteer de spelers na de wedstrijd (eigen spelers én tegenstanders) 
Een klein applaus kan soms wonderen doen voor de jongens en meisjes die zich een hele 
match lang ingezet hebben. En dat geldt voor beide ploegen op het veld. 

11. Wijs andere supporters terecht wanneer ze over de schreef gaan 
Wanneer andere supporters van uw team zondigen tegen de bovenstaande regels, wijs ze 
er dan beleefd op. Help mekaar als ouder om de emoties correct te beheersen. 

 

 

 

 

 

 

 

...wij kinderen zijn, geen profspelers.

...wij voetbal een leuk spel vinden !!

...onze trainers en scheidsrechters allemaal vrijwilligers zijn

...de uitslag niet zo belangrijk is, want het is hier niet de Champions League

Welkom bij K.V.V. THES-Sport !!

Leuk dat je komt supporteren, maar wil je ook even onthouden dat ...

Welkom bij K.V.V. THES-Sport !!

Leuk dat je komt supporteren, maar wil je ook even onthouden dat ...


