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1. VOORWOORD JEUGDBESTUUR
We hebben dit voetbalseizoen voor de eerste keer een informatie-brochure samengesteld, waarin de huisregels
van de club vermeld staan. Bewaar dit goed. Dit informatieboekje kan veel vragen en misverstanden voorkomen.

We staan voor een belangrijk jaar, dit jaar neemt onze club deel aan de audit van Foot Pass. We zouden graag met
deze audit de volgende drie jaar provinciaal voetbal garanderen.
Ook is onze club in gesprekken met de gemeente voor de aanleg van een kunstgrasveld. Dit synthetisch veld zal op
het A-veld komen te liggen.
Wij wensen iedereen een aangenaam en sportief seizoen 2017-2018!

Met sportieve groeten
Exc. Zedelgem
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2. STRATEGIE EN BELEID
2.1 Missie/visie van de club
De jeugdopleiders Excelsior Zedelgem streven ernaar om hun spelers de beste en efficiëntste voetbalopleiding te
geven.
Excelsior Zedelgem staat voor een duidelijke voetbalfilosofie. We willen onze jonge spelers via aanvallend,
technisch verzorgd en intelligent voetbal laten evalueren tot volwassen voetballers die de basis van het voetbalspel
beheersen. Daarbij zorgen we voor zo veel mogelijk spelplezier en dat in een kader waarbinnen ze respect tonen
voor anderen, voor de accommodatie en voor de voetbalsport in het algemeen. Ons doel is enerzijds om de
doorstroom naar ons eerste elftal te verzekeren en anderzijds de sociale en recreatieve factor niet uit het oog te
verliezen.
Spelers en ouders die voor onze club kiezen, moeten dan ook een correct en concreet beeld krijgen van hoe er
wordt gewerkt. Hun keuze voor Excelsior Zedelgem wordt zo heel bewust. Dit kan enkel als we doorheen de hele
jeugdwerking voor een herkenbare, uniforme opleiding zorgen waarin dezelfde principes en waarden terugkomen.
Deze doelstelling wil Exc. Zedelgem bereiken ten behoeve van volgende doelgroepen:
-

-

Spelers: zowel de jeugdspelers als de volwassen voetballers zijn belangrijk voor onze club. Het is belangrijk dat
ze zich thuisvoelen in de club
Ouders en supporters: een voetbalclub leeft als ook 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 vrijwillige inzet van vele trainers
en medewerkers.
Gemeentebestuur: grote delen van de accommodatie worden door de gemeente ter beschikking gesteld van
de club. De samenwerking met de gemeente is dan ook erg belangrijk. We hopen dat we het seizoen 20182019 kunnen starten op een kunstgrasveld.
Lidgeld: het lidgeld is dit jaar vastgelegd op 225€ ( inbegrepen: nieuwe sportzak en T-shirt)

2.2 Waarden en normen
Exc. Zedelgem 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, competenten pedagogisch
onderlegd trainerskorps dat samen met het jeugdbestuur deze waarden overbrengt naar de spelers en hun ouders.
2.3 Opleiding
De opleiding van jeugdspelers start reeds zeer jongen op een speelse wijze. Zowel de individuele,
voetbaltechnische ontwikkeling als het spelen in groep wordt tijdens de trainingen ingestudeerd. Om een goede
voetballer te worden, moet elke speler trainen. De trainingen worden door de trainers terdege voorbereid. Van de
spelers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn, de discipline respecteren en zich ten volle inzetten op de training.
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2.4 Attractief voetbal
Exc. Zedelgem wil modern voetbal brengen waarbij samenspel, opbouw van achteruit, organisatie en positiespel
belangrijk zijn. De jeugdploegen gaan vooral voor mooi en modern voetbal. Het resultaat is ondergeschikt aan de
spelkwaliteit en het samenspel maar blijft wel een essentieel onderdeel van een voetbalwedstrijd.
2.5 Discipline en respect
In Exc. Zedelgem gelden regels/afspraken die door alle jeugdspelers gekend zijn en door de trainers opgevolgd
worden. De sancties verbonden aan het niet naleven van deze regels worden bepaald door het jeugdbestuur. Het
respect voor personen en materiaal is één van de waarden die de club actief nastreeft.
2.6 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 Exc Zedelgem wordt proberen we veel aandacht te besteden aan het ploeggebeuren.
2.7 Gezelligheid, fun en speelvreugde
Exc. Zedelgem 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
Excelsior Zedelgem moet ook ” zijn. “plezant
2.8 Gedrag
Van de jeugdspelers, en vanzelfsprekend ook van de ouders, wordt een normaal gedrag verwacht, zowel op en
naast het veld. Tijdens training en wedstrijd alsook op locaties van de andere verenigingen. Ook het gedrag naar
afgevaardigden, trainers, bestuursleden, scheidsrechter en tegenstander zal volgens normaal geldende regels
dienen te zijn.
Het respect voor elkaar als persoon staat bij Exc Zedelgem voorop. Indien noodzakelijk krijgt de betrokken
jeugdspeler een waarschuwing. Wanneer een jeugdlid zich schuldig makt aan feiten zoals hierboven aangegeven,
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.
Wij zijn van mening dat zowel het bestuur als de ouders de taak hebben t.o.v. onze jeugdspelers om ons op
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.
2.8.1 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!
2.8.2 Roken en gebruik van alcohol/drugs
Het is voor alle jeugdspelers van Exc Zedelgem verboden te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken bij training of
wedstrijden.

3. TRAININGEN, WEDSTRIJDEN EN TORNOOIEN
3.1 Tijden
Bij thuiswedstrijden moeten de jeugdspelers op het afgesproken tijdstip voor aanvang van hun wedstrijd in de
kleedkamer aanwezig zijn.
Bij de trainingen dienen alle spelers 5 minuten voor aanvang van hun training in kledij klaar te staan op het
oefenveld.
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Vanaf U10 zijn de ouders niet meer toegelaten in de kleedkamers. Graag stimuleren wij dan ook de
zelfredzaamheid van onze jongste spelers en vragen wij de ouders hun verblijf in de kleedkamers tot een minimum
te beperken.

3.1.1 Speelgelegenheid
Speelgelegenheid: elke speler speelt minstens 50% van de wedstrijd.

3.2 Afmelden training en wedstrijden
Een jeugdspeler dient zich, bij verhindering om deel te nemen aan training en/of wedstrijd tijdig af te melden.

3.3 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 Christof, Thierry of Koen.

3.4 Informatie
Belangrijke informatie wordt aangeboden via de website www.excelsior-zedelgem.be of www.socceronline.be
clubs).

3.5 Afgelastingen
Algemene afgelastingen: www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen.
Afgelastingen trainingen en wedstrijd: zie socceronline.

3.6 Tornooien
Over deelname aan tornooien wordt beslist door de jeugdcoördinators.
Elke ploeg is zeker en verplicht van deelname aan één of meerdere tornooien
De spelers zijn VERPLICHT om deel te nemen aan de voor hun voorziene tornooien;
Wanneer een speler herhaaldelijk niet deelneemt volgt er een sanctie

3.7 Kleedkamers
Kleedkamers dienen zowel na de training als wedstrijden netjes te worden achtergelaten. De ploegleiding zorgt
ervoor dat de kleedkamers na elke training uitgetrokken worden. Exc Zedelgem heeft iemand die belast is met het
schoonmaken van het gebouw, wat niet wegneemt dat de leden ook verantwoordelijk zijn vor de netheid van de
kleedkamers. Wij zullen dan ook streng optreden tegen “vervuilers” en andere wantoestanden. Dit betekent o.a.
dat men niet met ballen in de kleedkamer gooit, dat er in de kleedkamer en/of douche geen schoenen gepoetst
worden,…
Laat geen waardevolle spullen zoals gsm, portefeuille of andere spullen in de kleedkamer! Vernielingen door
spelers van een elftal aangericht, zullen door de daders worden betaald.
Het bestuur zal dit beoordelen.

3.8 Vaste trainingsdagen en uren vanaf september
U6
U7
U8blauw
U8wit
U9
U10blauw
U10wit

woensdag
dinsdag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

15u30
18u15
18u
18u
18u15
18u
18u

zondag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
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9u
18u15
18u
18u
18u15
18u
18u

U11blauw
U11wit
U12
U13blauw
U13wit
U15blauw
U15wit
U17blauw
U17wit
U21

dinsdag
dinsdag
maandag
maandag
maandag
woensdag
dinsdag
maandag
dinsdag
maandag

18u
18u
18u
18u30
18u30
19u15
18u30
18u30
18u
19u30

donderdag
donderdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
woensdag

18u
18u
18u
18u30
18u30
19u15
18u30
18u30
18u
20u

3.9 Doelmannen
U7-U11
U12-U17

4. AFSPRAKEN
4.1 Mobiele telefoon
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.
We verbieden het gebruik van een gsm in de kleedkamer tijdens trainingen en wedstrijden! Spelers die hun
ouders moeten bellen doen dit op de gang of buiten.

4.2 Testen bij andere clubs
De spelers van Exc Zedelgem krijgen geen toelating om te gaan testen bij een andere club voor 15 februari van het
lopend seizoen. De jeugdcoördinators kunnen uitzonderingen toestaan.
Spelers die zich hier niet aan houden, kunnen een sanctie verwachten

4.3 Brief blijven of niet blijven
Speler die invullen op hun brief dat ze volgend seizoen blijven voetballen in Zedelgem en toch bij een andere club
tekenen worden met onmiddellijke ingang geschorst tot het einde van het seizoen.

5. MEDISCHE INFO
5.1. Verzekering
Elk lid van Exc. Zedelgem is verzekerd via de KBVB. De premie is bij het lidgeld inbegrepen. Deze verzekering is een
aanvulling op uw bestaande ziekenfondsverzekering en vergoed alleen die zaken, die uw normale
ziektekostenverzekering niet dekt. Leden van Exc. Zedelgem zijn door alle DOOR ZEDELGEM 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 G.C. Jan Maus (0472/833049).
Doe dit wel dezelfde dag, in elk geval binnen de 24uur!

5.2. Voetbalkwetsuur en nu?
Wat doen bij een voetbalkwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training
1. Vraag aan je afgevaardigde, trainer, website of kantine een formulier “Ongevallenaangifte”.
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2. Laat dit formulier invullen door de ziekenhuisart of dokter
3. bezorg het ingevulde formulier binnen de 10 dagen, samen met een mutualiteitsklever, terug aan Jan
Maus of in de kantine
Wat nu?
Indien je definitief genezen bent, laat je het onderste strookje van het ontvangstbewijs invullen door de dokter.
Let wel: je mag geen sport doen vooraleer een dokter dit strookje heeft ingevuld

6. LIDGELD EN KLEDIJ
6.1. Lidgeld
Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 is vastgelegd 225€
Elk gezin met meerdere leden krijgt een oplopende reductie van 25€ per spelend lid
Voor spelers die hun lidgeld niet voor 20 augustus betalen, geldt een spelverbod tot het lidgeld betaald is
BE15 3630 0649 8030

Alle jeugdspelers mogen de thuiswedstrijden van de eerste ploeg gratis binnen.

6.2 Voetbalschoenen
Aan ouders van net beginnende voetballertjes adviseren wij om niet al te dure voetbalschoenen te kopen. Omdat
het niet zeker is of kinderen blijven voetballen, plus het feit dat men sneller een grotere schoenmaat nodig heeft, is
een wat goedkopere schoen een oplossing.
U6-U11
multistuds
U12-U21
multistuds of losse studs
6.3 Beenbeschermers
Het dragen van beenbeschermers is VERPLICHT tijdens trainen en wedstrijden

7. SOCCERONLINE
Op www.socceronline.be kan je volgende info terugvinden per ploeg:
- Data trainingen
- Data wedstrijden
Stappenplan socceronline
Surf naar www.socceronline.be
Klik op: CLUBS
Scroll naar onder en klik op Exc Zedelgem
Klik op de juiste ploeg
Overzicht maandkalender
Groene kader: training
Blauwe kader: wedstrijd
Rode kader: afgelaste training of wedstrijd

8. ORGANISATIE AFDELING JEUGD
Naam
Wim Vanhove
Danny Braems

Functie
GSM
voorzitter
0474972919
jeugdvoorzitter 0475699097

Email
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Christophe Deruwe JC bovenbouw
Thierry Claeys
JC middenbouw
Koen Ramandt
JC onderbouw
Pierre Devos
secretaris
Jan Maus
GC
Manu Bolle
penningmeester
Omer Dumalin
kantine

0473486551
0495177953
0468148870
0476347742
0472833049
0479351460
0477601625

9. TRAINERS
Groep
Trainer
U6
Karel Slabbinck
U7
Ebert Nollet
U8 blauw Jelle Dudal
U8 wit
Koen Ramandt
U9
Tom Clarisse
U10 blauw Tom Tolpe
U10 wit
Danny Hongerloot
U11 blauw Jeroen Borrizee
U11 wit
Jentl Abeele
U12
U13 blauw Thierry Claeys
U13 wit
U15 blauw Birger Mostrey
U15 wit
Dennis Momballieu
U17 blauw Martijn De Clerck
U17 wit
Gianni Meert
U21
Christophe Deruwe
Doelmannen

GSM
0497772142

Email

0497083027
0468148870
0478906575
0471855988
0499628614
0479107417
0495177953
0472948823
0497344637
0468416665
0472071999
0473486551

Onthaalbrochure Jeugd Excelsior zedelgem

