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1. Voorwoord

Beste spelers en ouders,
Deze infobrochure heeft als doel om jullie op een duidelijke en vlotte manier te laten kennis maken
met enerzijds de belangrijkste ideeën waar onze club voor staat en anderzijds een aantal praktische
afspraken af te maken.
Bewaar deze brochure goed want veel praktische vragen zullen hierin een antwoord vinden.
Het is de bedoeling dat onze club aan een “rode draad” werkt qua training, speelstijl, huisregels en
gedrag zodat er door een goede jeugdwerking een vlotte doorstroming kan gebeuren van onze eigen
jeugdspelers naar de eerste ploeg.
Indien jullie toch nog vragen mochten hebben die niet in deze brochure beantwoord worden, kan u
zich uiteraard steeds wenden tot het bestuur, de jeugdcoördinator of de trainers.
We hebben geprobeerd om deze infobrochure zo up to date mogelijk te maken maar alle bijgewerkte,
meest recente informatie kan te allen tijde geraadpleegd worden op onze website:
http://www.greunsjotters.be
We wensen iedereen uiteraard een prettige, leerzame en bovenal succesvolle tijd toe bij onze club
FC Greunsjotters Vossem.

Please note that we are a Flemish club. In case you experience problems reading and / or
understanding this brochure, you can always contact your fellow teammates or anyone from the club
who will gladly help you to understand / translate this brochure.
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2. Missie en visie
Een duidelijke missie geeft aan waar onze club FC Gr. Vossem voor bekend en garant staat.
Meer concreet: “Waarom heeft een jeugdspeler(ster) gekozen / of kiest hij (zij) als jeugdspeler voor
Vossem”?
Vossem is een Vlaamse voetbalclub met een traditie in het opleiden van spelers voor doorstroming
naar het eerste elftal. De jeugdopleiding vormt een onmisbare pijler in de structuur van de club en
wil zich onderscheiden door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Het uiteindelijk doel van ons jeugdbeleid is het verhogen van de individuele kwaliteit
van onze jeugdspelers zowel op sportief, menselijk, sociaal als maatschappelijk vlak.
De jeugdopleiding wil de prestatiedruk verminderen door weinig belang te hechten aan
wedstrijdresultaten om zo het ideale kader te scheppen voor individuele ontwikkeling. Het opleiden
van voetballers bij Vossem dient dan ook te gebeuren met respect voor de eigenheid van de
voetballer. Collectiviteit tonen om de individuele kwaliteiten meer in de verf te zetten is het credo.
Vossem wil verder zijn opleidingsrol vertolken in een omgeving waarbij speelplezier en durf (fun),
voetbalopleiding (formation) alsook verdraagzaamheid (tolerance) het draagvlak uitmaken.
Onze club heeft als ambitie een echte opleidingsclub in Vlaanderen te worden en te blijven. Om deze
ambitie kracht bij te zetten en hiervoor een afdoend draagvlak te creëren, verzorgen wij behalve de
opleiding aan onze jeugdspelers, tevens de opleiding aan onze trainers, teambegeleiders, en zelfs
ouders.
Ons einddoel is om jaarlijks 1 of 2 spelers te laten doorstromen naar het A-elftal. Daarom is het
belangrijk om op elke leeftijd doelstellingen te bereiken.
Volgende richtsnoeren moeten Vossem toelaten om de bovenvermelde visie concreet in te vullen.
2.1.Collectiviteit tonen om de individuele kwaliteiten in de verf te zetten is het credo.
Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is het uitgangspunt voor onze
jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdtrainers. De individuele ontwikkeling van elke
jeugdspeler - met een absoluut respect voor eigenheid en individuele kwaliteit - staat te allen
tijde voorop.
2.2.Vlaamse identiteit
Vossem wil zijn eigen Vlaamse identiteit en eigenheid behouden zonder de rijkdom en kracht
van de verscheidenheid te verliezen. Daarom biedt de club een menselijke benadering in een
zo professioneel mogelijke omkadering aan:
• Onze trainers zijn bij voorkeur experten door (interne of externe) scholing en/of door
ervaring.
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•

Wij staan stil bij het feit dat we bij de jongste leeftijdsgroepen bezig zijn met het
opleiden van kinderen. Onze opleiding is dan ook kindvriendelijk. Cruciaal daarbij is
dat school steeds voorgaat op voetbal. Als voetbalclub zijn we in de eerste plaats
begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd. Maar ... de
studie van onze spelers moet de eerste en voornaamste zorg zijn en blijven. Daarom
besteden wij dan ook een bijzondere aandacht aan de studie. Goede resultaten op
school hebben een positieve weerslag op de voetbalopleiding. Het is de taak van onze
trainers en de club om de spelers te stimuleren bij hun studies en interesse te tonen
voor de levenswandel van onze speler.
Hoe promoten wij het studiewerk:
• de trainingssessies worden gereduceerd tijdens de examenperiode zodat onze spelers
zich voluit aan hun studiewerk kunnen wijden zonder een training te moeten missen;
• wij tonen begrip voor de overvolle agenda van onze spelers – studenten kunnen door
een seintje aan de trainer eens afhaken voor een training wegens te veel aan huiswerk
of lessen;
• onze trainers stimuleren, tonen interesse en zorgen voor de 1ste-lijnsopvang in geval
van studieproblemen.
2.3.Ambitie van onze club
Vossem heeft de ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal, zonder de
ontwikkeling van de regionale sporters uit het oog te verliezen. Wij willen erkend worden als
een club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding:
• door het aanbieden van een gedegen opleiding: wij leiden spelers op via modules
aangepast aan de leeftijd en aan de ontwikkelingsmogelijkheden.
• door het ontdekken van talentrijke spelers: wij trekken, via een strenge
selectieprocedure, pas een speler aan als het type speler niet aanwezig is in de
jeugdopleiding.
2.4.Sociale rol
Vossem wil zijn sociale rol in de regio bestendigen door de betrokkenheid met de
scholengemeenschappen uit de wijde omgeving hoog in het vaandel te blijven dragen.
Vossem gaat er dan ook prat op sinds vele jaren tijdens de paasvakantie 60 kinderen een meer
dan warm welkom te geven tijdens onze paasstage waarin een zeer gevarieerd
activiteitenaanbod, onder leiding van gediplomeerde mensen, het beste in elk kind naar boven
haalt.
2.5.Kernwaarden:
FC Gr. Vossem moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters, supporters, ouders,
begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen
beoefenen of ervan genieten. De club wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen
voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk.
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Vossem wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en oudersverzorgers op dit vlak. Sportiviteit, integratie en collectiviteit zijn hierbij de kernwoorden.
2.6.Vossem en het verenigingsleven
De club probeert alle medewerkers, ouders, trainers en sympathisanten op verschillende
manieren te betrekken bij het verenigingsleven van de club. Zo krijgen alle ouders samen met
het kind hun abonnement voor de wedstrijden van de eerste ploeg, tickets die recht geven op
een toegang per kind voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg.
De club organiseert een mosselfestijn, speciale infoavonden voor de ouders, een
pensenkermis, ...
2.7. Waar willen we als club in de toekomst heen?
Vossem wil de jeugd uit de regio de mogelijkheid bieden om zich, onder bekwaam toezicht,
te ontwikkelen als voetballer en dit in infrastructureel optimale omstandigheden. De
jeugdspelers die zich het best ontwikkelen, krijgen de kans door te stromen naar het eerste
elftal waar ze hun eerste stappen in het nationaal voetbal kunnen zetten en dit in een goede
omkadering.
Vossem heeft de ambitie om een vaste waarde te blijven in 3de provinciale of eventueel door
te stoten naar 2de provinciale, zodat de jeugdspelers de kans krijgen zich in eigen streek verder
te ontwikkelen als voetballer. Gezien het aantal jeugdspelers, de opgebouwde omkadering en
de aanwezige accommodatie is het evident dat de jeugdploegen van Vossem in de toekomst
verder de mogelijkheid dienen te hebben om zich te meten met sportief evenwaardige
tegenstanders die het gewestelijk niveau overstijgen.
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Tot slot een aantal quotes uit onze jeugdopleidingsvisie die perfect verwoorden waar wij als club
voor staan:
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3. Intern reglement
Dit interne jeugdreglement sluit aan bij het algemene huishoudelijke reglement van de club en
specifieert daar waar nodig, bepaalde elementen uit het huishoudelijke reglement.
3.1.

Gedragslijn
1. De speler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel:
o Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter,
begeleiders, toeschouwers, ...
o Respect voor zichzelf: rust, verzorging, voeding, ...
o Respect voor het materiaal en de infrastructuur
2. De speler leert neen zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal.
3. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden
4. Elk geval van diefstal, agressie, racisme, vandalisme, roken, drugs of gebruik van alcohol
wordt bestraft met de uitsluiting uit de club.
5. De speler speelt om te winnen, maar leert ook verliezen.
6. De speler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (=fairplay).
7. De speler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.
8. De speler leert samen te leven en samen te werken.
9. Alle boetes opgelopen wegens wangedrag en na beslissing van de KBVB vallen ten laste
van de speler.
10. Deelname aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is verboden voor datum van
01/03/2018. Indien de speler door een club uitgenodigd wordt, dient dit onmiddellijk aan
de coördinator gemeld te worden. Zonder de toestemming van de club toch gaan testen,
kan tot sportieve sancties leiden.
11. Een speler dient verplicht in te gaan op IEDERE uitnodiging van de Brabantse selectie.

3.2.

Stiptheid
1. De training vangt stipt op het afgesproken uur aan. Iedereen is dus minimum een
vijftiental minuten voor de aanvang ervan in de kleedkamer.
2. Bij thuiswedstrijden ben je minstens 1 uur voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig
(trainer kan dit uur vervroegen).
3. Op verplaatsing ben je stipt op het afgesproken uur aanwezig op de afgesproken plaats.
Op het vastgestelde uur zal dan ook vertrokken worden met de aanwezige spelers.
4. Wie geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet worden opgesteld voor de
wedstrijd en kan niet op het elektronische scheidsrechterblad worden ingevuld.
5. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn
voor de training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig én persoonlijk de trainer of de
teammanager. Indien het een kwetsuur betreft, wordt in overleg met de trainer een
blessurebehandeling opgestart.
6. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer
naar het trainingsveld.
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7. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training zijn de kleedkamers verlaten.
8. De voertaal in de club is Nederlands en de communicatie met bestuur, trainers,
teammanager en medespelers gebeurt in het Nederlands.
3.3.

Kledij & Materiaal
1. Wij gaan en komen naar de wedstrijden met de nieuwe training van Greunsjotters
Vossem. Denk aan onze sponsors. Door deze mensen is het mogelijk aan sport te doen.
2. Wij gaan en komen naar de trainingen/wedstrijden met gewone schoenen of
loopschoenen, en NIET met voetbalschoenen. Er is genoeg tijd om ons om te kleden in
de kleedkamer. (kleedkamersfeer is heel belangrijk om een groepsgevoel te creëren en
mag bijgevolg niet verloren gaan).
3. Voetbalschoenen moeten zowel voor een training als voor een wedstrijd proper zijn.
4. Na iedere training zullen spelers het terrein helpen afruimen.
5. Indien er tijdens de training een bal buiten het oefencomplex belandt, wordt deze
onmiddellijk opgehaald. Indien dit niet mogelijk is, wordt aan de trainer vermeld waar
deze beland is om deze op een later tijdstip te kunnen recupereren.
6. Verloren voorwerpen (zet overal uw naam in) bevinden zich in de mand van het drankkot.
7. Voor we naar de training of wedstrijd komen, controleren wij (zelf) onze voetbalzak. Heb
ik al mijn spullen?
8. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de teammanager, op een ordelijke manier de
gebruikte kledij weer ingezameld. De teammanager en/of trainer zal een beurtrol opstellen
om de truitjes te wassen.

3.4.

Hygiëne
1. Na iedere training en/of wedstrijd is men verplicht te douchen. Gebruik badslippers.
2. Er worden geen sieraden (horloges, ketting, armband, enz.) gedragen tijdens de training
of wedstrijd. Dit is overigens verboden door de KBVB.
3. Gebruik van GSM, MP3-spelers, ipads en dergelijke meer is tijdens de trainingen en
wedstrijden verboden.

3.5.

Infrastructuur
1. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen
2. Verplaatsbare doelen worden gedragen en niet gesleept.
3. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal
gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Er wordt zeker niet met voorwerpen gegooid.
4. Om de kleedkamers zo proper mogelijk te houden, dienen de schoenen buiten gereinigd
te worden.
5. Iedere training zullen er 2 spelers aangeduid worden die als laatste de kleedkamer verlaten
en die er voor zullen zorgen dat er geen papiertjes en lege flessen in de kleedkamers
achterblijven (vooral onder de banken kijken). Vanaf U12 worden 2 spelers aangeduid
om de kleedkamer te kuisen. De trainer is verantwoordelijk voor de netheid van de
kleedkamers.
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6. Wie drank meeneemt van thuis moet de lege verpakkingen ook terug mee naar huis
nemen.
3.6.

Diefstalpreventie
1. Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten.
2. Alles in de sportzak en dan in de gang zetten. (een gesloten zak in de gang doorzoeken is
al minder verleidelijk voor een potentiële dief)
3. Geen onbevoegden in de kleedkamers.
4. Indien je toch iets waardevol moet achterlaten, spreek af met je trainer hoe dit kan
opgelost worden (meenemen naar het veld, in bewaring geven in de kantine, ...).
De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken
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4. Afspraken met de ouders
Ongeveer zes kinderen op tien zijn aangesloten bij een sportclub. Dat is mooi en dat is nodig. Het
maakt onze kinderen fitter, socialer en zelfbewuster. We willen allemaal dat kinderen graag sporten
en dat ze dat in een veilige, positieve omgeving kunnen doen. Een sportclub met een degelijk
jeugdbeleid leert kinderen spelplezier, discipline, zorg voor het eigen lichaam en teamspirit.
Daardoor neemt een sportclub meteen ook een opvoedende taak op.
Sommige ouders droppen hun kind en zijn weer weg. Spijtig, want steun en interesse tonen voor wat
zoon– of dochterlief doet, leert en al kan, geeft elk kind een prettig gevoel. Anderen trekken de
beslissingen van de coach of scheidsrechter in twijfel, pushen hun kind te sterk en dromen intussen
luidop van een profbestaan. Ze staan te schelden langs de zijlijn en vergeten hun voorbeeldfunctie.
Hoeveel kinderen zouden liever sporten zonder die druk? Hoeveel spelertjes weten niet beter dan dat
schelden, dreigen en spuwen bij sporten hoort? Zouden zij zich beter voelen zonder de prestatiedruk?
1. Heb positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw
zoon/dochter. Steun ze bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
2. Het compenseren van goede prestaties (geldpremie, ...) is ZEKER NIET aan de orde.
3. Straf uw kind niet door het bijwonen van de trainingen of wedstrijden te verbieden. Op lange
termijn is dit niet bevorderend.
4. Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn van harte welkom langs de velden en zeker in de
kantine.
5. Echter, het kritisch bijwonen van elke training wordt als storend ervaren. Ouders kunnen dan ook
gevraagd worden om tijdens de training de toeschouwerplaatsen te verlaten.
6. Geef geen negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Bespreek deze met de trainer of
coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip.
7. Laat coachen over aan de trainer, dit in het belang van het kind. Het is moeilijk genoeg om één
opdracht goed uit te voeren, laat staan tegenstrijdige instructies. Ouders van keepers vragen we
om niet achter het doel plaats te nemen.
8. Wij willen minimaal 50 % aan speeltijd tijdens de wedstrijden voor iedere speler.
9. Bij wedstrijden binnen een straal van 50 km wordt het vervoer geregeld met eigen
personenwagens. Alle ouders worden geacht om regelmatig hierin bij te dragen. Zij zijn ook
geacht de wettelijke voorschriften betreffende vervoer van minderjarigen te respecteren. Deze
voorschriften zijn terug te vinden op de website van Greunsjotters Vossem.
10. De voertaal in de club is Nederlands en alle ouders werken hier positief aan mee door ook in het
Nederlands te communiceren met bestuur, trainers, teammanagers en medespelers.
11. Indien ouders vragen hebben in verband met de wedstrijd, dan kunnen zij een afspraak vragen
met de trainer op de eerstvolgende training, maar GEEN bespreking/vragen de dag van de
wedstrijd zelf.
12. ABSOLUUT geen mailstalking!
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5. Fairplay charter
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6. Praktische inlichtingen
6.1.
Lidgeld
De aansluiting bij de voetbalbond kan pas gebeuren vanaf de effectieve leeftijd van 5 jaar. Hierdoor
is de speler verzekerd tegen ongevallen. De ouders dienen bij aansluiting een formulier te ondertekenen dat wordt afgegeven aan de jeugdcoördinator.
Het lidgeld voor aansluiting voor 1 seizoen bij onze club bedraagt 250€ per speler. Voor
verschillende kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting gegeven op het lidgeld vanaf het tweede
kind.
De lidgelden dienen per overschrijving betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met
vermelding van de naam van de speler en de leeftijdscategorie:
BE45-7344-0209-2489
Het lidgeld houdt meer in dan de verzekering van de speler:
- Aansluiting bij de KBVB
- Verzekering
- Vergoeding infrastructuur: elektriciteit, verwarming, water, onderhoud,...
- Vergoeding trainers
- Wedstrijduitrusting
- Kledijpakket bestaande uit:
- Training
- T-shirt
- Sweater
- Kousen

6.2.
Wedstrijduitrusting
De club stelt voor de wedstrijden de uitrusting (truitje en broekje) ter beschikking. Kousen dienen
door de speler zelf voorzien te worden.
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6.3.

Trainingsdagen

Ploeg

Trainingsdag 1

Uur

Trainingsdag 2

Uur

U6

op zoek naar spelers

U7

Woensdag

17u30 - 18u30

U8

Woensdag

17u30 - 18u30

U9

Maandag

17u30 - 18u30

Woensdag

17u30 - 18u30

U10

Maandag

17u30 - 18u30

Woensdag

17u30 - 18u30

U11

op zoek naar spelers

U12

Maandag

18u30 - 20u00

Woensdag

18u30 - 20u00

U13

Maandag

18u30 - 20u00

Woensdag

18u30 - 20u00

U15

Dinsdag

18u00 - 19u30

Vrijdag

18u00 - 19u30

U17 Fut

Dinsdag

18u00 - 19u30

Donderdag

18u00 - 19u30

U17

Dinsdag

18u00 - 19u30

Donderdag

18u00 - 19u30

Beloften

Woensdag

20u00 – 21u30

Vrijdag

20u00 – 21u30

DOEL

Woensdag

17u30 – 18u30
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6.4.

Wedstrijddagen

Ploeg

Thuiswedstrijddag

Uur

Formatie

Duur

U7

Zaterdag 2

9u30

5 tegen 5
Kwart terrein

4 x 15’

U8

Zaterdag 2

9u30

5 tegen 5
Kwart terrein

4 x 15’

U9

Zaterdag 1

9u30

5 tegen 5
Kwart terrein

4 x 15’

U10

Zaterdag 2

11u30

8 tegen 8
Half terrein

4 x 15’

U11

Op zoek naar
spelers

8 tegen 8
Half terrein

4 x 15’

U12

Zaterdag 1

12u30

8 tegen 8
Half terrein

4 x 15’

U13

Zaterdag 1

12u30

8 tegen 8
Half terrein

4 x 15’

Zondag 1

9u30

11 tegen 11
Volledig terrein

4 x 20’

Zaterdag 1

14u30

11 tegen 11
Volledig terrein

4 x 20’

Zondag 2

11u15

11 tegen 11
Volledig terrein

4 x 20’

Zaterdag 2

15u30

11 tegen 11
Volledig terrein

2 x 45’

Vrijdag 1

20u30

11 tegen 11
Volledig terrein

2 x 45’

U15

U17a

U17b

Beloften
RES B
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6.5.

Trainers en ploegverantwoordelijken

Ploeg

Trainer 1

U6

Op zoek naar spelers

U7

Arno Bellemans
arno.bellemans@hotmail.com
+32 471 74 64 30

U8

Sven Engelbosch
sven.engelbosch@telenet.be
+32 477 38 45 44

U9

Thomas Vogelaers
bvba.vogelaers@telenet.be
+32 468 11 38 80

U10

Bjorn Hemeleers
bjornhemeleers@hotmail.be
+32 494 84 32 13

U11

Op zoek naar spelers

U12

Pascal Ottermans
ottermans.pascal@telenet.be
+32 497 81 02 26
(enkel na 17u aub)

U13

Guus Turkenburg
guus.turkenburg@telenet.be
+32 473 73 22 26

U15

Trainer 2

Nicolas Sannen
nicolas_sannen@hotmail.com
+32 474 90 17 33

Raymond Philips
+32 472 68 78 04

Glenn Van Veeckhoven
glennvanveeckhoven@hotmail.com

Wilfried Vander Haegen
wilfried.vanderhaegen1@telenet.be
+32 479 95 95 56

Peter Maginelle
peter.maginelle@raidillonaccounting.eu
+32 493 15 00 60

U17a

Christophe De Witte
christophe.de.witte@telenet.be
+32 477 06 80 36

Cindy Verdeyen
cindy.verdeyen@edenred.com
+32 477 42 81 69

U17b

Christophe De Witte
christophe.de.witte@telenet.be
+32 477 06 80 36

Cindy Verdeyen
cindy.verdeyen@edenred.com
+32 477 42 81 69

Beloften

Rony Panneels
ronyp334@gmail.com
+32 479 62 17 41
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6.5.
Afspraken rond wedstrijden en trainingen
De spelers die een wedstrijd moeten spelen, zullen schriftelijk / mondeling worden verwittigd door
de trainer of ploegverantwoordelijke op training, of bij afwezigheid telefonisch.
Voor een thuiswedstrijd komen de spelers samen in de kleedkamer 45’ vóór aanvang van de
wedstrijd. Voor een uitwedstrijd wordt meestal verzameld op het dorpsplein om dan in groep de
verplaatsing te maken. Het tijdstip van samenkomst is afhankelijk van de afstand die de verplaatsing
in beslag zal nemen.
Indien men door een gegronde reden (ziekte, kwetsuur, school, vakantie,...) niet op een training of
wedstrijd kan aanwezig zijn, moet men ALTIJD zo spoedig mogelijk de trainer op de hoogte brengen.
Het is voor iedere speler verplicht om na elke wedstrijd en wenselijk na elke training een douche te
nemen. Het spreekt voor zich dat zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden de kleedkamers
op een normale manier worden gebruikt en achtergelaten.
6.6.
Afgelastingen
Voetbal is een wintersport en door de weersomstandigheden kan het gebeuren dat wedstrijden
worden afgelast. De trainers brengen bij een algemene afgelasting van de wedstijden, de ouders en
spelers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Dit kan ook steeds geraadpleegd worden op de website
van de KBVB.
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7. Wat te doen bij ongeval
a. Laat het “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” invullen door de behandelende geneesheer.
b. Breng een KLEVER van het ZIEKENFONDS aan op de daartoe voorziene zone.
c. Geef hierna in het kort een relaas van de feiten en omstandigheden van het ongeval.
(bv: in duel met tegenstrever trap gekregen op linkervoet)
Het ongeval is mij overkomen op datum van : ……………../…………/……………
Tijdens:
Een wedstrijd van U…… Greunsjotters Vossem tegen ……………………............
Een training van U………….

Andere Gegevens:
-

Uw naam(speler): ……………………………
Uw telefoonnummer: …………………………
Uw adres: …………………………………….
Uw bankrekenignr. waarop eventuele tegoeden mogen gestort worden:
……………………………………………………

Geef dit formulier samen met de ongevalsaangifte van het solidariteitsfonds af aan je trainer /
afgevaardigde of Luc Bertels zo snel mogelijk na het ongeval.
De nodige formulieren kunnen gedownload worden op onze website onder de rubriek ......
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8. Procedure bij persoonlijke problemen
Soms gebeuren er dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er
zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel
goed worden besproken met je trainer, een coördinator of een bestuurslid. In een enkel geval blijkt
deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de
helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur.
Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld. Eventuele
maatregelen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles vertrouwelijk
behandelen.
De rol van vertrouwenspersoon binnen Jeugdwerking Greunsjotters Vossem is ingevuld door:
Raymond Philips
+32 472 68 78 04
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