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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 te informeren over het 

reilen en zeilen in de club. Deze brochure vat een aantal algemene zaken, de huisregels en een aantal 

contactgegevens binnen de club voor je samen. Bewaar deze brochure goed, ze kan veel vragen en 

misverstanden voorkomen. Consulteer zeker ook de jeugdwebsite voor meer details.  

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 ten allen tijde 

waardig te vertegenwoordigen. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij 

maken de positieve naam van de club door hun respectvol en sportief gedrag op het terrein en daarbuiten. 

Het jeugdbestuur wenst met z’n spelers en hun ouders duidelijke afspraken maken op gebied van fairplay, 

sportiviteit en algemeen gedrag. Natuurlijk is K.V.V. THES Sport altijd bereid jou 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.  

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 bestaat uit 2 delen, enerzijds de algemene richtlijnen en anderzijds de het huishoudelijk 

reglement voor de opleiding van de jeugdvoetballer.  

Wij wensen U allen een aangenaam en sportief seizoen 2020 - 2021!  

 

 

Goede afspraken maken goede vrienden, toch? Daarom vragen we van elke speler/ouder dat ze goed op 

de hoogte zijn van deze afspraken. Elke speler zal zich dan ook expliciet akkoord moeten verklaren met 

deze afspraken-bundel, door te tekenen voor ontvangst en goedkeuring. Voor spelers vanaf U14 vragen 

we dit aan de spelers zelf. Voor spelers jonger dan U14 zal dit voorgelegd worden aan de ouders. 

 

 

Met sportieve groeten,  

K.V.V. THES Sport  

 

 

 

 

Wijzigingen aan deze info-brochure tijdens het seizoen zullen enkel doorgevoerd worden in 

samenspraak tussen sportieve cel en jeugdbestuur, en zullen steeds duidelijk gecommuniceerd worden. 
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Deel 1: ALGEMENE RICHTLIJNEN  

1. MISSIE/VISIE van de CLUB  

1. 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 

interprovinciale en gewestelijke jeugdreeksen; en ook het G-voetbal inschrijven. Daarnaast 

start THES Sport met THES Ladies een nieuw initiatief in seizoen 2020-2021 en stelt THES 

Sport zijn accommodatie ter beschikking van enkele liefhebbersploegen. Ook de extra-

sportieve omkadering van onze jeugdspelers wordt verder uitgebouwd. 

 

2. 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 graag associëren met een club die een positieve uitstraling heeft.  

• Trainers en medewerkers: onze voetbalclub draait in belangrijke mate op de inzet van vele 

trainers en vrijwilligers. Onze missie en visie moet competente trainers en bereidwillige 

medewerkers inspireren om hun schouders te zetten onder ons project.  

• 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 naast de voetbaltechnische aspecten horende bij de 

jeugdopleiding uitgaat van enkele duidelijke waarden en principes:  

• Discipline en respect: bij K.V.V. THES Sport gelden regels/afspraken die door alle 

jeugdspelers gekend moeten zijn en door de trainers opgevolgd worden. Respect voor personen 

en materiaal is één van de belangrijkste waarden die de club actief nastreeft. Voor onze 

jongste spelers verwachten we vooral dat ze “vriendelijk” zijn en de instructies van de trainers 

goed opvolgen. Van onze oudere spelers verwachten we dat ze de woorden “respect” en 

“discipline” kennen en zich hier ook naar gedragen. 

• 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. Naast het individuele opleidingstraject, zijn “het leren 
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samenleven in groep”, “rekening houden met elkaar” en “werken voor elkaar” immers ook 

opleidingsdoelstellingen van onze club. 

• Gezelligheid, "fun", 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. 

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. STUDIEBEGELEIDING 

We beseffen dat voor sommige spelers studeren en voetballen op niveau niet altijd even makkelijk te 

combineren valt. We stellen vast dat de combinatie voetbal – school vooral tijdens examenperiodes voor 

onze jeugdspelers wel eens moeilijk verloopt. In examenperiodes schroeven we alvast het aantal trainingen 

altijd terug, maar soms blijkt dit niet voldoende. En soms stellen we vast dat ook tijdens het schooljaar 

er nood is aan extra ondersteuning. 

De Jeugdopleiding gaat het engagement aan om een studiebegeleidingstool ter beschikking te stellen voor 

zijn jeugdspelers en hiervoor wordt er o.a. een studiehoek ter beschikking gesteld in de kantine tijdens 

de week. De club wil daarmee vermijden dat de voetbalclub en de school aanzien worden als concurrenten. 

Als de club ervaart dat je even wat hulp nodig hebt of als je zelf nood hebt aan ondersteuning, dan kan je 

de cel “Studiebegeleiding” bereiken via studiebegeleiding@thes-sport.be. 

4. VERTROUWENSPERSOON 

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport 

horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de 

sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet in grijpt. 

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Pesten, (seksuele) intimidatie of andere vormen 

van ongewenst gedrag verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Sportclubs die beweren dat ongewenst 

gedrag bij hun club niet plaatsvindt nemen het pestgedrag niet serieus.  

Het jeugdbestuur van K.V.V. THES Sport Jeugdopleiding wil haar (jeugd)spelers een omgeving bieden, 

waarin zij zich op een prettige en veilige wijze kunnen ontwikkelen. Bij problemen zijn de trainer, de 

jeugdcoördinator en de Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) steeds bereid om op een 

constructieve manier naar een oplossing te zoeken. Ook het jeugdbestuur staat paraat.  

Soms is dit niet voldoende. K.V.V. THES Sport wil vermijden dat men met een probleem blijft rondlopen 

of men uiteindelijk de club verlaat. Daarom heeft het jeugdbestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Deze is bereikbaar via vertrouwenspersoon@thes-sport.be.  

5. ATTITUDE SPELERS en OUDERS 

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.  

Het is bovenal prettig om, behalve onze jeugdleden, ook hun ouders te kennen. Wij vinden het fijn u als 

toeschouwer bij de wedstrijden te ontmoeten. Als je als supporter de spelers aanmoedigt en opbouwende 

mailto:studiebegeleiding@thes-sport.be
mailto:vertrouwenspersoon@thes-sport.be
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kritiek geeft, dan zal je zoon of dochter het fijn vinden als jij en/of familieleden naar de wedstrijden 

komen kijken. Laat de begeleiding zich bezighouden met het wedstrijdgebeuren! Zij proberen zo goed 

mogelijk een verlengstuk van de ouders te zijn als (voetbal)opleider van je kind op de weg naar 

volwassenheid en verwachten van de ouders dat zij zich positief zullen opstellen en de opleiders de kans 

geven om via de voetbalsport hun kind een waardevolle gezonde voetbalontwikkeling door te laten maken. 

Wij zijn blij dat je kind bij ons speelt en dat u bereid bent om ook uw energie in onze opleiding te steken. 

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 voetballoopbaan waarin ze hebben 

leren omgaan met tegenslagen, steun hebben gevonden bij teammakkers en vooral sociaal sterker in het 

leven zijn komen te staan.  

Je kan als ouder ook helpen met een aantal kleine dingen. Probeer bijvoorbeeld zo min mogelijk de tas van 

uw kind te dragen, de voetbalspullen in te pakken of voetbalschoenen te poetsen. Een beetje toezicht kan 

helpen en door de speler dit zelf te laten doen leert hij/zij ook verantwoordelijkheid te nemen als er al 

eens iets vergeten wordt. In het kleedlokaal zijn alleen de spelers en hun opleiders, trainers of 

afgevaardigden aanwezig. Geen ouders, ook niet in de gang bij het kleedlokaal.  

6. WAT ALS HET EENS MISGAAT? 

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. 

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 mogelijks verplicht een gepaste maatregel te nemen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van 

de speler tijdens de wedstrijd. 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. 

Wees ook niet diegene die Facebook of andere social media vol commentaar zet. Zelfs onschuldig ogende 

berichten kunnen misbegrepen worden en een eigen leven gaan leiden.  

Soms constateren we dat een speler of de ouders zich niet altijd gedragen zoals wij van hen mogen 

verwachten. We hopen dat het niet zover moet komen, maar indien de situatie dit vereist kan het 

jeugdbestuur en/of de sportieve cel de speler en/of ouder uitnodigen voor een gesprek. Ideaal worden 

met dit constructief gesprek alle plooien gladgestreken, in het slechtste geval zal de club een sanctie 

opleggen. Spelers en/of ouders die niet ingaan op dergelijke uitnodiging, horen sowieso niet thuis in 

onze familieclub. 

7. OUDERRAAD 

De belangstelling en medewerking van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. En we vinden ook 

belangrijk om op een gestructureerde manier met jullie te overleggen. Hiervoor wordt een ouderraad 

gehouden. We zijn immers vaak op zoek naar een klankbord en opbouwende kritiek helpt het jeugdbestuur 

om het beleid nog te verfijnen in de vertaalslag naar de dagdagelijkse praktijk te verbeteren. 
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8. VOETBAL- & COMMUNICATIEPLATFORM 

We gebruiken bij K.V.V. THES Sport het platform PSD of ProSoccerData om alle sportieve aspecten van 

het organiseren van (jeugd)voetbal te beheren. Hierin zit onze planning, onze administratie van alle spelers, 

onze trainingskalender enz. Een belangrijke module hierin is ook de communicatie. 

ProSoccerData kan je gebruiken via de website: https://kvvthessport.prosoccerdata.com/.  

Installeer de app ProSoccerData zeker ook op je smartphone. Dit is bijzonder handig onder andere om je 

clubkalender te raadplegen. Je kunt de app probleemloos op meerdere smartphones installeren (speler, 

mama, papa, opa, oma, …), maar per speler wel telkens met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde 

wachtwoord.  

Bij de start van het seizoen krijgt elke speler z’n login toegestuurd. Indien dit voor jou (nog) niet in orde 

is, aarzel niet om een mail te sturen naar ict@thes-sport.be. 

Voor gescheiden gezinnen is het mogelijk om een aparte login aan te maken per ouders. Ook noteren we de 

emailadressen van beide ouders om er samen voor te zorgen dat alle info beschikbaar is. 

9. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

9.1. Gewaarborgd toezicht 

De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen en toezicht op de parking. We verwachten van de ouders 

om hun kinderen binnen de poort van de accommodatie af te zetten en ook terug op te halen. Bij trainingen 

is er vanaf 20’ voor aanvang van de training opvang gegarandeerd en dit tot 30’ na de training. Bij 

wedstrijden wordt er afgesproken één uur voor de wedstrijd tot aan het einde van de “koffietafel”. 

Trainers kunnen hierover specifieke (andere) afspraken maken met hun spelersgroep.  

9.2. Spreekuur jeugdcoördinatie 

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 de TVJO  

(via tvjo@thes-sport.be) of de jeugdcoördinator van de desbetreffende zuil. Het kan ook gebeuren dat 

de jeugdcoördinator spelers en/of ouders uitnodigen voor een gesprek.  

Hou hierbij ook rekening met de afspraak dat er steeds minstens 24u moet zijn tussen de activiteit en 

het gesprek. Deze zogenaamde “cooldown” periode is belangrijk om de gesprekken aan te gaan zonder 

overdosis aan adrenaline en emotie. 

9.3. Informatie en communicatie 

Belangrijke informatie wordt aangeboden via de maandelijkse nieuwsbrieven, de wekelijkse 

wedstrijdkalender en via de website www.thes-sport.be of via ProSoccerData. 

Tijdens het seizoen worden er tevens info avonden gehouden, al dan niet per categorie. Deze worden ruim 

op tijd aangekondigd. Tijdens zo' n avond is er veel nuttige info te verkrijgen én vaak kan het bijwonen 

van zulke infosessies latere problemen of misverstanden voorkomen. Dus stellen wij jullie aanwezigheid 

zeer op prijs. Afhankelijk van het onderwerp kan de aanwezigheid van de spelersgroepen zelfs verplicht 

worden. Dit zal ook duidelijk gecommuniceerd worden. 

Daarnaast zullen er regelmatig “Nieuwsbrieven” verstuurd worden. Ook onze website 

 https://jeugd.thes-sport.be is een informatiekanaal en dient regelmatig geraadpleegd te worden. Je vindt 

op de website ook de documentatie die je nodig hebt (ongevallenformulier, terugbetaling ziekenfonds, 

revalidatiefiche…).  

https://kvvthessport.prosoccerdata.com/
mailto:ict@thes-sport.be
mailto:tvjo@thes-sport.be
https://jeugd.thes-sport.be/
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Tenslotte heeft de jeugdopleiding haar eigen pagina op Facebook waar vaak foto’s en andere nieuwtjes 

gepost worden.  

9.4. Voertaal 

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 moedertaal 

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. 

9.5. 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). Maak gerust een afspraak met je afgevaardigde dat hij/zij de GSMs verzamelt tijdens de match 

zodat we niet geconfronteerd worden met diefstal en/of verlies. 

9.6. Afgelastingen  

Bij trainingen: tot een uur voor aanvang van de trainingen kan er nog afgelast worden, er zal steeds een 

mail verstuurd worden en het zal ook op de Facebookpagina van THES Jeugd verschijnen.  

Bij wedstrijden: plaatselijke en algemene afgelastingen worden steeds via jeugdcoördinator 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 (Best of Belgian Football).  

10. HULP & EXTRA-SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

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. 

Elk jaar organiseert de club ook een aantal extra-sportieve activiteiten. Dit zijn evenementen zoals een 

quiz, een pasta-dag, een tornooi. Deze activiteiten zijn noodzakelijk om het budget in balans te houden 

met de vele onkosten die de organisatie van jeugdvoetbal met zich meebrengt. Hou zeker de website, 

facebook, je mailbox… in de gaten voor de aankondiging van deze activiteiten.  

De praktische organisatie van deze evenementen lukt trouwens ook alleen maar dankzij de ondersteuning 

van de vele vrijwilligers van de club. Steek je af en toe eens een handje toe? Dank bij voorbaat! 

11. PRIVACY, GDPR & BEELDMATERIAAL 

De Europese Commissie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter 

bekend als de GDPR, goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van 

persoonlijke gegevens in een groeiende digitale wereld en trad effectief in voege op 25 mei 2018. 

K.V.V. THES Sport hecht veel belang aan jouw privacy en neemt alle nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de 

wettelijke vereisten, beschermd worden. ProSoccerData als platform ondersteunt ons hierin. 

Ter ondersteuning van haar voetbalclubs, heeft Voetbal Vlaanderen in samenwerking met de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond een brochure gemaakt die de basisprincipes van de GDPR behandelt in 10 vragen en 
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antwoorden vanuit het perspectief van de voetbalclubs. Deze brochure probeert bondige antwoorden te 

bieden op de meest pertinente vragen en heeft als doel de clubs op weg te zetten naar een doordacht en 

afdoende beschermd gegevensbeheer. Deze brochure kan teruggevonden worden op: VoetbalVlaanderen-

Brochure_GDPR.pdf  

Om de beleving van jeugdvoetbal als club kenbaar te maken aan de buitenwereld, gebruikt 

K.V.V. THES Sport vaak beeldmateriaal (sfeerbeelden, foto’s genomen tijdens voetbalmatchen). Dit 

kunnen zowel filmpjes als foto’s zijn, die gebruikt worden op digitale platformen (website, social media…). 

Hoewel we dit steeds met de nodige zorg doen, staat het je steeds vrij om beeldmateriaal waarop je 

getoond wordt te laten verwijderen. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar ict@thes-sport.be.  

Foto’s die door jou als fotograaf zelf ter beschikking gesteld worden aan de club, zullen ook vrij door de 

club gebruikt mogen worden. De fotograaf zal geen vergoeding kunnen vragen aan de club als zijn/haar 

foto’s gebruikt worden. Als er per vergissing toch een foto gebruikt wordt waarvan de fotograaf van 

mening is dat dit op een manier is die niet past of voorzien was, dan kan op eenvoudig verzoek (via email 

naar ict@thes-sport.be) gevraagd worden om de foto te verwijderen. 

 

  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/belgianfootball/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Club/Clubondersteuning/PDF/Brochure+GDPR.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/belgianfootball/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Club/Clubondersteuning/PDF/Brochure+GDPR.pdf
mailto:ict@thes-sport.be
mailto:ict@thes-sport.be
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Deel 2: SEIZOEN 2020-2021 

1. LIDGELD 

De organisatie van jeugdvoetbal is budgettair niet voor de hand liggend. Mede dankzij enkele sponsors en 

de organisatie van extra-sportieve activiteiten en eetdagen, doet K.V.V. THES Sport 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;  

• Bondsbijdrage en verzekering;  

• Gebruik van de faciliteiten van de club;  

• Wedstrijdomkadering;  

• Medische begeleiding;  

• Kledijpakket  

 

De lidgelden voor 2020 – 2021 werden vastgelegd als volgt: 

Onderbouw & gewestelijk U6 200 euro 

U7  280 euro 

U8 t.e.m. U21 305 euro 

Onderbouw provinciaal U8 en U9 370 euro 

Interprovinciaal U10 t.e.m. U19 490 euro 

 

(*) voor gezinnen met meerdere THES-voetballers, krijg je voor de 2e en verdere spelers in je gezin 

25 euro korting op het lidgeld. 

Nog voor de start van het seizoen wordt de ganse organisatie van het nieuwe seizoen voorbereid en 

opgezet, in functie van het aantal spelers per ploeg. Je aansluiten als speler bij de club is dan ook niet 

vrijblijvend. We durven ervan uitgaan dat je je het ganse seizoen zal inzetten. Wanneer de speler toch 

zou beslissen om te stoppen met het uitoefenen van z’n hobby, wordt er geen lidgeld terugbetaald. Dit is 

de leidraad vanaf de middenbouw. Voor de onderbouw kan hier in uitzonderlijke omstandigheden 

gedeeltelijk van afgeweken worden. 

Voor spelers die zich tijdens het lopende seizoen aansluiten wordt er een verminderde bijdrage gevraagd, in 

functie van het tijdstip van inschrijven. Meer info is beschikbaar bij het jeugdbestuur. 

Als het lidgeld een te grote hap uit het gezinsbudget neemt, aarzel niet om contact op te nemen met onze 

Jeugdvoorzitter. Er wordt dan in alle discretie een oplossing gezocht. 

Het lidgeld moet overgeschrijven worden op rek. nr. BE97 8637 2082 9749 met vermelding van de naam 

van de speler. 

Spelers waarvan het lidgeld niet werd betaald, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden van KVV THES 

Sport.  
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2. KLEDIJAFSPRAKEN 

Het kledijpakket bestaat uit volgende stukken. 

  

(*)  
(*)   

 

(***) 

  
 

(**)   (**)  

 
*: extra in het pakket van de provinciale en interprovinciale ploegen 

**: onderbouw krijgt een rugzak, middenbouw en bovenbouw krijgt een schoenenvaktas 

***: extra keepershirt voor onze keepers (vanaf U10), voor de keepers worden zwarte short en kousen voorzien 

 

We verwachten van onze spelers dat ze steeds de afspraken m.b.t. kledij respecteren. Deze zijn in detail 

terug te vinden op de website. De kledij zal enkel worden meegegeven nadat het lidgeld betaald werd.  

 

De wedstrijdshirts worden ter beschikking gesteld door de club. Deze blijven eigendom van K.V.V. THES 

Sport en moeten steeds teruggegeven worden wanneer dit gevraagd wordt. Bij verlies van het wedstrijd-

shirt zal de club een compensatie vragen ter waarde van de kostprijs van het shirt. Jaarlijks stellen we 

vast dat er truitjes niet teruggegeven worden, wat de nodige kosten en rompslomp met zich meebrengt. 

We zien ons dan ook genoodzaakt om deze kosten te verhalen op de spelers. Laat ons dit vermijden. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENENT - JEUGD K.V.V. THES 

SPORT  

Deel 1: Algemene voorwaarden 
1. Van alle leden: spelers, speelsters, trainers en afgevaardigden wordt zowel binnen als buiten het veld 

sportief en gedisciplineerd gedrag verwacht. 

2. Persoonlijke belangen dienen in overeenstemming te zijn met het ploegbelang of hieraan ondergeschikt 

gemaakt te worden. Indien een speler niet als basisspeler staat opgesteld, mag zijn houding/gedrag 

nooit het functioneren van andere spelers of de ploeg negatief beïnvloeden. Indien een speler gewisseld 

wordt, dient hij zich positief te gedragen. Als daar behoefte toe bestaat, kan hij een toelichting vragen 

(op een gepast moment) aan de trainer. 

3. Problemen worden “binnenskamers” besproken. Niet langs het plein of in een kantine, niet op social 

media. Kunnen problemen tussen een speler en de trainer niet opgelost worden, dan zal de 

TVJO/Jeugdcoördinator, na onderling overleg, het probleem beslechten. Je kan uiteraard ook 

verkiezen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon. 

4. Voor de jeugdspelers is in de accomodatie roken verboden, net als alcoholisch drank- en drugsgebruik. 

5. Aan de ouders wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven en niet of minimaal te roken binnen 

onze sportaccomodatie. 

6. Wees respectvol t.o.v. de jeugdtrainer, de scheidsrechter, mede - en tegenspelers, ouders, bestuur. 

Zeg “goeiedag” aan je trainer (jeugdcoördinator, bestuursleden, medewerkers) én je afgevaardigde, 

eventueel ook aan je medespelers (verplicht vanaf U10) bij je aankomst maar ook bij het verlaten van 

de accommodatie. Indien Covid-19 dit toelaat, geef je een handdruk. 

7. Er mag worden deelgenomen aan zaalvoetbalwedstrijden, schoolvoetbal (t/m U17), maar enkel mits 

inlichten en toestemming van de trainer of jeugdcoördinator.  

8. Als jeugdspeler (en ook als ouder) van K.V.V. THES Sport gedragen we ons altijd respectvol, beleefd, 

vriendelijk én gedisciplineerd naar andere mensen toe! 

Deel 2: Verwachtingen ten opzichte van de speler 

1. AANWEZIGHEID 

1.1. Training 

• Elke training is verplicht! 

• Trainen is ALTIJD in THES kledij (Jartazi of Masita), tenzij anders afgesproken met de trainer. 

• Iedere speler, speelster dient ruim op tijd, 10 minuten vóór aanvang, aanwezig te zijn op het veld of 

in de kleedkamer (de trainer bepaalt dit). 

Telaatkomers storen enorm het verloop van een training die al begonnen is. Bij laattijdige aanwezigheid 

verwittig je steeds de trainer. Geef altijd de reden van het te laat komen aan de trainer mee. 

• Wie om grondige redenen niet kan komen trainen, verwittigt altijd de trainer tijdig en persoonlijk. Niet 

verwittigen betekent dat men de komende wedstrijd niet kan deelnemen. Dit geldt voor de oudere 

ploegen en ook voor de allerkleinsten! 

• Bij een eventuele afwezigheid moet de speler zelf aan de trainer vragen of hij de eerstvolgende 

wedstrijd moet/mag spelen (de trainer loopt a.h.w. niemand na). 

1.2. WEDSTRIJD 

• Wedstrijd is ALTIJD in THES kledij (Masita) voor elke speler. 
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• Elke speler brengt bij wedstrijden zijn identiteitskaart (12 jaar of ouder) of ander geldig 

identiteitsbewijs (< 12 jaar) mee. 

• Zonder identiteitsbewijs, kan een speler (vanaf U13) niet deelnemen aan de wedstrijd! 

• Voor uitwedstrijden komen we steeds op tijd samen op de afgesproken locatie. De trainer zal dit 

tijdstip na de laatste training aan alle spelers meedelen. 

• Enkel in samenspraak met de trainer en met een gegronde reden kan hiervan afgeweken worden! 

• Als je niet tijdig aanwezig bent, kan dit betekenen dat je niet of minder speelt. 

• Men wacht nooit op laattijdige spelers (tenzij uitzonderlijke omstandigheden). Dit wordt beslist door 

de aanwezige trainers of afgevaardigde! 

• Ook bij thuiswedstrijden komen we steeds op tijd op het uur van afspraak.  

• Indien je niet kan spelen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de trainer. 

 

NOTA: gekwetste spelers én de spelers die NIET geselecteerd zijn worden verplicht verwacht op de 

thuiswedstrijden van hun ploeg indien hun medische toestand dit toelaat! 

Aanwezigheid op een uitwedstrijden is een onderdeel van het teamgebeuren en wordt zeer sterk 

aangeraden (eventuele uitzonderingen zijn individueel te bespreken met de trainer of jeugdcoördinator).  

Tijdens deze wedstrijd kunnen zij immers een zinvolle opdracht, opgelegd door de trainer, uitvoeren i.f.v. 

de wedstrijd zoals bijvoorbeeld het noteren van het scoreverloop, analyse van spel van de tegenstander… 

2. KLEDIJ 

• Als goede sportman draagt elke speler zorg voor zijn sportmateriaal. 

• Je voetbalschoenen moeten voor elke training of wedstrijd proper zijn. 

• Je voetbaltas moet steeds het volgende bevatten: voetbalschoenen (met vaste en eventueel losse studs 

bij extreem natte voetbalveld), wasgerief, regenjasje (denk aan ons Belgisch klimaat), badslippers, 

ondergoed, trainingskledij aangepast aan de weersomstandigheden inclusief scheenbeschermers, linnen 

zak voor natte kledij én een plastieken zak voor de voetbalschoenen, eventueel sportdrank... 

• Bij wedstrijden dien je in het trainingspak of trainingsset van THES naar de wedstrijden te komen, 

afhankelijk van de weersomstandigheden en in samenspraak met de trainer. 

• De opwarming gebeurt steeds in dezelfde kledij voor de ganse ploeg, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. De beslissing ligt hier bij de trainer !! 

• Masita THES kledij is verplicht te dragen bij wedstrijden. 

• THES kledij is verplicht op de training voor AL de ploegen ongeacht de leeftijd. Dit kan kledij zijn van 

vorig(e) seizoen(en). 

3. KLEEDKAMERS 

• Kleedkamers zijn géén speelplaats! Deze dienen alleen om zich om te kleden én te douchen. Corrigeer 

je medespelers indien nodig! 

• We ruimen na de training zelf onze kleedkamers op (beurtrol vanaf U10) en doen dit zoals het hoort. 

Toon daarbij vooral RESPECT voor de mensen die ervoor zorgen dat de kleedkamers altijd zuiver zijn 

en gepoetst worden! De betrokken jeugdtrainer/afgevaardigde controleert dit na iedere training. 

• Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen te poetsen in de douches én in de douches te spelen. 

Schoenen worden buiten uitgeklopt. 

• Uiterlijk 20 minuten na de training/wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is. 

• Uit hygiënisch oogpunt is het dragen van badslippers in de kleedkamers verplicht! 

• Er worden géén grapjes uitgehaald met de kleding van andere spelers! 

• Drankblikjes of flessen (liefst samenpersen aub), tape, lege bussen... deponeren we in de vuilbak. 
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• Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamers. Uitzondering: U6 en U7 (1 ouder). Vanaf het 

ogenblik dat deze spelertjes zijn aangekleed worden de ouders verzocht de kleedkamer te verlaten. 

 

Tip: leer uw zoon of dochter zo vroeg mogelijk zich zelf om te kleden. Een U7 speler wordt geacht dit 

halverwege het seizoen stilaan te kunnen. 

4. ACCOMMODATIE & MATERIAAL 

• Na afloop van elke training dienen de verplaatsbare doelen van de velden gezet te worden. Ook bij het 

plaatsen én verwijderen van kegels, markeringhoedjes of ander klein materiaal wordt er hulp van de 

spelers verwacht. 

• Iedere training én iedere wedstrijd brengt elke speler zijn persoonlijke bal mee. Bal vergeten is 

eigenlijk niet kunnen trainen. Als er een bal buiten de afrastering komt, moet deze onmiddellijk 

opgehaald of gezocht worden. Ballen blijven MAXIMAAL uit de kleedkamers. Als de bal meegenomen 

wordt in de kleedkamer wordt deze ogenblikkelijk in de voetbaltas opgeborgen. 

• Het is steeds verboden de kantine met voetbalschoenen te betreden. 

• Zeg steeds “goeiedag” aan je trainer, afgevaardigde en medespelers bij het aankomen aan en het 

verlaten van de accommodatie. Indien Covid-19 dit toelaat, geef je een handdruk. 

• Plaats de voetbaltassen in de kantine op elkaar (of in een andere aangewezen ruimte) én zorg ervoor 

dat deze niet in de weg staan. 

• Bij THUIS- én UIT wedstrijden, steeds het afval opruimen en het leeggoed naar de toog brengen (géén 

“varkensstal” achterlaten, tafels afruimen! - De vrijwilligers achter de toog zullen jullie dankbaar zijn!). 

Stoelen weer onder de tafel schuiven. 

• Dit is de verantwoordelijkheid van de ploegkapitein/afgevaardigde! Eventueel kan hierbij een beurtrol 

gehanteerd worden. 

5. MEDESPELERS 

• Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg 

je kameraadschap. Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van 

een ploeg van THES Sport en vergeet nooit: we zijn in opleiding en “winnen” is eigenlijk niet belangrijk. 

• Moedig de ploeg of speler aan, die het moeilijk heeft. 

• Voel je nooit te goed om een andere ploeg uit de nood te helpen. 

• Ongewenst gedrag ( o.a. pesten, discriminatie, rascisme… ) wordt absoluut niet toegelaten binnen onze 

jeugdwerking. Er zal hard tegen opgetreden worden. Indien je een vermoeden hebt, verwittig je 

onmiddellijk de TVJO en/of de vertrouwenspersoon: Samen kunnen we hieraan iets doen! 

6. SPEELGELEGENHEID EN POSITIES 

• Wie regelmatig traint, moet spelen. Speelgelegenheid zal afhangen van aanwezigheid en inzet op de 

training. Enkel studies en medische redenen (mits attest) zal een gerechtvaardigde afwezigheid zijn. 

• In functie van de opleiding zullen spelers op meerdere verschillende posities spelen. Enkel en alleen de 

trainer beslist wie waar en wanneer speelt.  

• Bij de samenstelling van zijn selectie zal de trainer rekening houden met onderstaande criteria: 

o Bij een selectie zal iedere geselecteerde speler tot en met de U17 (minstens) een halve 

wedstrijd spelen. 

o Betere spelers (het „geraamte‟ van de ploeg) zullen meer mogen spelen, indien de speler de 

verwachtingen invult. Dit vanaf 11v11. 

o Indien er spelers NIET geselecteerd kunnen worden (als de spelerskern te groot is) zal er 

maximaal een oplossing gezocht worden tussen de verschillende ploegen en niveaus, om 

iedereen te laten voetballen. 



 

 

           

 

K.V.V. THES SPORT
JEUGDOPLEIDING

http://jeugd.thes-sport.be  https://www.facebook.com/thessportjeugd/ - 14 - 

o Doel = maximaal aantal spelers laten voetballen per WE. 

 

UITZONDERINGEN: 

• Indien een speler een erg grote achterstand (na blessure...) of een slechte mentaliteit heeft t.o.v. zijn 

ploeggenoten en het NIET naleven van de gemaakte afspraken, kan de desbetreffende jeugdtrainer 

deze speler opstellen naar eigen goeddunken. Dit kan bij bepaalde wedstrijden tot (veel) minder 

speeltijd leiden. Dit in overleg met de jeugdcoördinator/TVJO. 

• Vanaf de U19/21 hangt de individuele speeltijd tijdens de wedstrijd af van de 

wedstrijdomstandigheden. Dit kan betekenen dat de speeltijd voor sommige spelers, tijdens bepaalde 

matchen, zeer miniem kan zijn. Dit alles wordt enkel én alleen bepaald door de desbetreffende 

jeugdtrainer. 

• Hierbij dulden wij géén enkele inspraak, noch overleg! 

• Van de jeugdtrainer van deze ploeg verwachten we wel pedagogisch inzicht om minieme speeltijd, waar 

het kan, te compenseren (bijvoorbeeld tijdens oefenmatchen). 

• Spelers die door de trainer (in overleg met de jeugdcoördinator) gevraagd (aangeduid) worden om te 

gaan spelen bij een andere ploeg, mogen dit niet weigeren! Dit kan gebeuren i.f.v. een afgesproken 

doorstroming van de 'betere' spelers, MAAR het kan evengoed gaan om een ploeg 'in nood' te helpen! 

In dit laatste geval zal het dan ook gebeuren in een beurtrol, zodat niet iedere keer dezelfde spelers 

moeten 'depanneren'. Is er toch een probleem (studie, vervoer, werk, persoonlijke problemen,...) dan 

zullen de jeugdcoördinator of TVJO dit in eer en geweten beslechten. 

Volgt de betrokken speler niet de beslissing, dan wordt hij een 2de maal aangeduid en zal hij NIET 

meer mogen spelen bij zijn eigen team, totdat hij de andere ploeg 'geholpen' heeft. Hierbij wordt géén 

enkele inspraak geduld. 

 

De jeugdtrainer zal dit steeds doen in onderling overleg met zijn jeugdcoördinator/TVJO.  

Studies primeren. Trainingen overslaan omwille van studies, tijdens de examenperiode, kan niet tot 

sancties leiden. 

 

7. EVALUATIES SPELERS EN TRAINERS  

Bij voetbal op (inter)provinciaal niveau horen evaluaties. Dit is geen momentopname maar wel een proces 

dat zich doorheen gans het seizoen doorzet en dat op het einde van het seizoen uitmondt in een 

eindoordeel. Voor vele spelers zal dit resulteren in een verderzetting van hun opleiding in de 

(inter)provinciale zuil van de club, voor sommigen is dit mogelijks minder positief nieuws. Het eindverdict 

mag echter nooit een verrassing zijn omdat tijdens het ganse jaar al voldoende feedback gegeven zal zijn. 

Niet alleen tijdens de debriefing van de match, maar ook tijdens de evaluatiegesprekken. 

Binnen onze jeugdopleiding zijn alle trainers verplicht een aantal keer per seizoen een evaluatieformulier 

in te vullen, gekoppeld aan een ontwikkelingsgesprek. 

Afhankelijk van de leeftijd en niveau is dit : 

- Gewestelijke ploegen vanaf U7: 2 x per seizoen (winterstop en einde seizoen) 

- (Inter-)provinciale ploegen vanaf U8: 3 x per seizoen (oktober, februari en april) 

De ontwikkelingsgesprekken van oktober en februari zijn gekoppeld aan een functioneringsgesprek. 

De eindevaluatie gebeurt in april. 

Spelers die jammer genoeg niet verder opgenomen worden in de interprovinciale zuil kunnen, op hun vraag, 

door de club bijgestaan worden in hun zoektocht naar een nieuwe sportieve uitdaging. Vaak wordt deze 
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gevonden in de regionale zuil van K.V.V. THES Sport. Soms wordt er (eventueel tijdelijk) uitgeweken naar 

een naburige club. 

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. 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.  

9. JIJ ALS LID VAN DE CLUB K.V.V. THES SPORT 

• Als jeugdspeler ben je ook supporter van de 1° ploeg. Als je kan, woon je zo veel mogelijk wedstrijden 

bij (de inkom voor jou is immers gratis). Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van de 

1° ploeg. 

• Vanaf de U14 wordt tevens hulp verwacht bij enkele andere activiteiten van de club: tornooi, eetdag… 

• Elke speler (vanaf U14 t/m U19/21) zal verplicht enkele wedstrijden bij middenbouw (U10/11/12) komen 

fluiten! 

• Dit zal minimaal 1 week op voorhand (via de trainer) worden medegedeeld! Onze jongste 

scheidsrechters zullen bijgestaan worden (korte briefing spelregels, ondersteuning van aan de zijlijn 

tijdens wedstrijden…). 

• Wij verwachten van elke speler hieraan zijn spontane medewerking! 

• Niet opdagen kan leiden tot een sportieve sanctie! 
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Deel 3: Gedragscode ouders K.V.V. THES Sport 

Ouders hebben een grote invloed op de beleving van hun speler. Omdat we hier wensen in te zetten op een 

positief kader, lijsten we een aantal afspraken op. Immers, bij THES Sport staat fairplay zowel bij het 

sporten als bij het supporteren op de hoogste plaats! 

Regels bij het supporteren 

1. 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 is ten allen tijde verboden. 

 

2. De club staat niet toe dat ouders zich mengen in zaken als training en coaching. 

Ouders die zich nadrukkelijk en/of 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 (bv. vervangen speler).  

Coaching is een exclusieve taak van de trainer. Geef géén richtlijnen hoe je zoon of anderen moeten 

spelen. Als ouder weet je niet welke opdrachten je zoon heeft meegekregen. Je zorgt dan zelf voor 

een conflictsituatie met de trainer. 

 

3. Erken het gezag van de trainer. Ga niet in discussie met de trainer over zijn ingrepen. Vertel 

zeker niet aan uw kind dat uw instructies belangrijker zijn dan die van de trainer. Dat leidt alleen 

maar tot verwarring en wordt niet getolereerd. 

 

4. Vermijd discriminerende 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.  

 

5. Lever geen kritiek aan het adres van de scheidsrechter. De scheidsrechter is de 

spreekwoordelijke baas op het veld en probeert zich daar zo objectief mogelijk te gedragen. 

Misschien hebt u met uw supportershart een andere mening. Houd die voor uzelf. Door kritiek op de 

scheidsrechter te geven, gaan uw kinderen hetzelfde doen. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, 

zelfs als dat niet zo is. 

 

6. Ga niet in discussie met de supporters van de tegenpartij. Elke reactie levert een 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. Hen negeren is ook een mogelijkheid. 

 

7. 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.  

 

8. Feliciteer de spelers na de wedstrijd (eigen spelers en 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.  

 

9. 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 elkaar als 

ouder om de emoties correct te beheersen.  
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We beseffen dat al deze regels samen behoorlijk strikt zijn, maar het is in het belang van de 

ontwikkeling van je kind. Als ouder heb je zeker ook de kans om de hobby van je kind van nabij te 

beleven en te ondersteunen. 

• 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.  

• Leer uw kind zich te gedragen als ploegspeler. Ook al denk je dat je kind de beste zou zijn 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. 

• Probeer de spelers te steunen door zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. 

• Zorg er mee voor dat je kind tijdig op de training/wedstrijd is. 

• Zorg, indien mogelijk, voor vervoer op verplaatsing. Wees bereid andere spelers mee te nemen in uw 

auto, indien er op verplaatsing wordt gespeeld. Wanneer men spelers mee vervoert in de auto, rekenen 

we er ten zeerste op dat de bestuurder géén alcohol drinkt! 

• Zorg ervoor dat uw kind waardevolle voorwerpen thuis laat. Of minstens afgeeft aan de afgevaardigde. 

• Geef uw kind de kans om ook thuis verder te oefenen. Stimuleer uw kind daarin. 

• Vraag géén voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport. 

• Stimuleer uw kind tot het bijwonen van alle trainingen. Leer uw kind zich AFMELDEN bij de trainer, 

indien het niet kan trainen. 

• Gelieve a.u.b. de kledij van uw kind te merken (desnoods met pen of stift). Iedere speler in de 

kleedkamer draagt dezelfde uitrusting, dezelfde coachjas, dezelfde voetbaltas, dezelfde training,.... 

Indien er toch iets verloren gaat: de verloren voorwerpen worden in het ballenhok geplaatst. 

• Onze club verwacht positieve medewerking en steun door jullie aanwezigheid op of deelname aan 

activiteiten (wedstrijden, eetfestijnen, acties,...) door de club georganiseerd. Een goede jeugdwerking 

kost handenvol geld én lidgelden alléén volstaan niet om alles qua jeugdwerking te bekostigen. 

• Gelieve dit reglement te overlopen met je voetballer. Het is belangrijk dat iedereen de afspraken kent 

en naleeft. 

 

Indien er problemen zijn, richt u persoonlijk naar de desbetreffende jeugdtrainer of naar de 

jeugdcoördinator. Maak gerust een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 

Doe dit echter NIET meteen na een activiteit: laat alles bezinken en maak de afspraak de dag erna.  

Voor de ouders hanteren wij een cooldown-periode van 24u. D.w.z. dat ouders de trainer niet zullen 

aanspreken of contacteren ivm hun zoon/dochter na een afgelopen wedstrijd, training… Een gesprek zal 

ten vroegste 24 uur na afloop van de wedstrijd/training plaatsvinden EN op voorhand aangevraagd 

worden! Zo zorgen we ervoor dat de eerste emoties al wat bekoeld zijn want die verhinderen vaak een 

constructief gesprek. 
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Deel 4: Medische info 

1. 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 

K.V.V. THES Sport 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 

contacteer de Gerechtigde Correspondent Rudy Desiron, verantwoordelijke omtrent verzekeringen. Doe 

dit wel dezelfde dag nog, in elk geval binnen 24 uur!  

2. Voetbalkwetsuur en nu?  

Laat steeds een formulier ’Aangifte ongeval' invullen door de dokter of in het ziekenhuis. Deze formulieren 

zijn steeds ter beschikking in het jeugdsecretariaat of op de jeugdwebsite, bij een ongeval tijdens een 

training. Bij een wedstrijd heeft iedere ploeg afgevaardigde dit formulier bij of kan het verkregen worden 

bij de thuisploeg. 

Dit document moet , volledig ingevuld + klever ziekenfond, binnen de 10 werkdagen binnengebracht worden 

bij Patrick Reynders (grijze brievenbus aan ingang kleedkamers onder tribune). 

 

Bij een kwetsuur dient de speler de opgelegde procedure van de club verplicht te volgen, dit vanaf U10IP. 

- Clubdokter Dr CAMPS heeft elke maandag consultatie van 18:30u-19:30u, na afspraak, op de club.  

- Opvolging door onze partner B-pract voor kinebehandelingen is wenselijk  

- Er zal steeds een medisch attest of attest kine voorzien worden wil men de training terug 

aanvatten. 

- IP ploegen : 2 trainingen of meer afwezig om medische reden = medisch attest  

- Er zal pas terug meegevoetbald worden na minstens 2 trainingen met de ploeg! 

Neem de tijd om te genezen. Wanneer je hervalt na blessure wordt het herstelproces onnodig 

verlengd. 

 

Lees zeker ook de uitgebreide info op de website na.  
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Deel 5: Disciplinaire commissie 

Wij verwachten dat de spelers en ouders de bepalingen van dit intern reglement naleven. Voor 

spelers/ouders die het intern reglement overtreden, behoudt het jeugdbestuur zich het recht voor om 

een disciplinaire straf op te leggen aan de speler/ouder na raadpleging van alle betrokken personen. 

Hiervoor zal een disciplinaire commissie beraadslagen die zal bestaan uit: Jeugdvoorzitter – ploegtrainer 

- TVJO of jeugdcoördinator. In het beste geval wordt een oplossing gevonden op basis van bemiddeling. 

Als dit onmogelijk blijkt of de omstandigheden dit niet toelaten, zal er een sanctie opgelegd worden. 

 

Deel 6: Contactgegevens 

1. Contactgegevens sportieve cel jeugdopleiding 

TVJO / 

Jeugdcoördinator 

Bovenbouw IP 

Marc Lievens tvjo@thes-sport.be 

0477/199299 

Technisch verantwoordelijke 

Jeugdopleiding. 

Algemene coördinatie, planning… 

Sportief contactpersoon spelers/ouders 

IP bovenbouw (U14 t/m U17). 

Jeugdcoördinator 

Middenbouw IP 

Torsten 

Schepers 

torsten.schepers@thes-sport.be 

0470/985459 

Sportief contactpersoon spelers & 

ouders IP middenbouw (U10 t/m U13). 

Jeugdcoördinator 

Onderbouw 

David Möbius david.mobius@thes-sport.be 

0479/841183 

Sportief contactpersoon spelers/ouders 

onderbouw (U6 t/m U9). 

Jeugdcoördinator 

Onderbouw U6 

Gunter Van 

Aeken 

gunter.vanaeken@thes-sport.be 

0477/725661 

Sportief contactpersoon onthaal nieuwe 

spelers en hun ouders (U6). 

Jeugdcoördinator 

Gewestelijke zuil 

U10-17 

Bjorn Van 

Olmen 

bjorn.vanolmen@thes-sport.be 

0477/930893 

Sportief contactpersoon spelers/ouders 

gewestelijke zuil (U10 t/m U17). 

2. Contactgegevens jeugdbestuur en omkadering 

Jeugdvoorzitter Kurt 

Heuvelmans 

kurt.heuvelmans@thes-sport.be   

0483/553215 

Algemeen, kledij… 

Gerechtigd 

Correspondent 

Rudy Desiron rudy.desiron@pandora.be  

0477/793204 

Attesten, communicatie met KBVB 

Clubdokter Dr. Kristof 

Camps 

kristof.camps@thes-sport.be  

0495/253666 

 

Administratie Patrick 

Renders 

patrick.renders@thes-sport.be 

0495/514175 

Aansluitingen, verzekeringen… 

Financiën jeugd Peter Weyens peter.weyens@thes-sport.be 

 

Opvolging lidgelden en andere betalingen 

Digitalisering Christoph Van 

Nuffelen 

christoph.vannuffelen@thes-

sport.be 

ProSoccerData, administratie IT 

platform… 

Alle leden van het jeugdbestuur kan je terugvinden op de jeugdwebsite. Het jeugdbestuur is steeds 

bereikbaar via het algemeen adres: jeugdbestuur@thes-sport.be.  

 

mailto:jeugdbestuur@thes-sport.be
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