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VISIE JEUGDOPLEIDING KVK AVELGEM 
2 SPORTIEF 

‘HET INDIVIDU STAAT CENTRAAL’ 

• FUN-beleving en plezier  

• steun en vertrouwen geven, luisterbereidheid en bereikbaarheid 

• resultaat is niet het belangrijkste, maar wel de wil om te winnen  

• supporteren (aanmoedigen, positieve coaching) 

• individuele ontwikkeling (technisch, tactisch, mentaal en fysiek) 

3 ORGANISATIE 

3.1 ORGANIGRAM & FUNCTIES 

De club beschikt over een organigram waardoor er een duidelijke structuur is. Het is duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor welke functie in het organigram. Elke functie is inhoudelijk ingevuld waardoor 
iedere functie zijn verantwoordelijkheid draagt.  

3.2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Per categorie hebben we enkele concrete regels en afspraken, die de juiste mentaliteit creëren om in 
KVK Avelgem thuis te horen. Deze regels en afspraken worden meermaals per seizoen in de kijker gezet.  

 

4 OPLEIDEN ‘WORK IN PROGRESS’ 

4.1 TRAINING 

Heterogene groepen : de spelers worden ingedeeld in niveaugroepen (gewestelijk of interprovinciaal), 
waardoor zij op iedere training voldoende uitdagingen krijgen (spelers die tussen 2 niveaus hangen of 
behoren tot de middengroep, zullen in een beurtrolsysteem ingeschakeld worden). Het kan gebeuren 
dat er soms trainingen doorgaan o.b.v. vriendschappen (bv. Tornooi op training). 

Homogene groepen: Vanaf U14 kiezen we ervoor om te werken in homogene groepen. Omwille van het 
niveauverschil en interesseveld (competitief/recreatief). We kiezen er voor om per geboortejaar zowel 
interprovinciaal en gewestelijk niveau aan te bieden.  

4.2 WEDSTRIJD 

Competitieve ploegen: in functie van de tegenstander worden ploegen samengesteld (U6-U13), die 
competitief kunnen zijn met de tegenstander, m.a.w. aangepast aan het niveau van de tegenstander (dit 
kan uiteraard pas wanneer het niveau van de tegenstander gekend is, en wanneer er een mogelijkheid is 
om zich aan te passen). Algemeen wordt er gekozen om te werken bij de (inter)provinciale 
U8/U9/U10/U11/U12/U13 met gelijkwaardige ploegen. Deze (inter)provinciale ploegen worden 
weliswaar geregeld aangepast zodat beide (inter)provinciale ploegen een leerrijke wedstrijd kunnen 
spelen.  

Spelers die het niveau niet aankunnen, en daardoor weinig of geen spelplezier ervaren en minder 
ontwikkelingskansen krijgen, worden aangeraden (onderling overleg) om over te stappen naar een ploeg 
van een lager niveau.  Dit kan in Avelgem als er regionale ploegen worden aangeboden bij de 
desbetreffende categorie. Dit kan ook bij regionale ploegen waarmee we een samenwerking hebben.  
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4.3 SPEELGELEGENHEID 

✓ wie traint, moet kunnen spelen , dus  

• speelt minimum een halve wedstrijd (50% regel) 

• moet regelmatig aan de aftrap komen, maar komt ook aan de beurt als bankzitter 

• moet, in de mate van het mogelijke, ook een volledige wedstrijd kunnen spelen 

✓ de positie op het veld hangt af van … 

• de specifieke voetbalkwaliteiten van de speler: tot en met U13 moet een speler op verschillende 

posities worden uitgespeeld, maar vanaf U14 moet er gekozen worden voor 1 van de 3 

basisposities van die speler 

• de medespelers en hun specifieke kwaliteiten (evenwicht in de ploeg) 

• de ontwikkeling als voetballer (bv een speler die moet werken aan zijn verdedigende kwaliteiten, 

moet ook eens in een verdedigende positie geplaatst worden)  

4.4 INDELING 

Algemeen: 

Op basis van de kalenderleeftijd (categorieën) 

-  Medische afwijking (enkel voor interprovinciale spelers): laatrijpe spelers kunnen na raadpleging van 
een sportarts een aanvraag indienen bij Voetbal Vlaanderen om een leeftijdscategorie lager te spelen 

- laatrijpe spelers die er niet voor kiezen om een leeftijdscategorie lager te voetballen of die geen 
toelating krijgen van de KBVB, krijgen dezelfde kansen van de andere spelers in hun leeftijdscategorie. 

- Dispensatie: laatrijpe spelers of beginnende voetballers die spelen op gewestelijk niveau, kunnen er 
voor kiezen om een leeftijdscategorie lager te spelen. Dit na bespreking met de trainers en 
coördinatoren en toestemming van Voetbal Vlaanderen. Hiervoor is toestemming van de sportarts niet 
nodig. 

Op basis van het behaalde spelniveau, bepaald door: 

- de ontwikkeling als voetballer op technisch-tactisch vlak (talent) 

- de ontwikkeling als kind op psychologisch en lichamelijk vlak 

4.5 OPLEIDINGSPLAN (ZIE OPLEIDINGSVISIE KBVB) 

Op basis van de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler, m.a.w. 
wat moeten de spelers kunnen op welke leeftijd : 

- VOORFASE = U4-U5 basis-motorische vaardigheden en balgewenning 

- FASE 1 = U6-U7 > 2/2 of 3/3 ik en de bal (exploratie) 

- FASE 2 = U8-U9 > 5/5 = collectief spel “dichtbij” 

- FASE 3 = U10-U11 en U12-U13 = collectief spel “2de graad” > 8/8 

- FASE 4 = vanaf U14 = collectief spel “veraf” > 11/11 

Oefenstof: (volgens de opleidingsvisie van de KBVB) 

Uitdagend: aangepast aan het niveau van de groep 

Gevarieerd: alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen 
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Competitief: om de uitdaging en het spelplezier te vergroten, worden zoveel mogelijk oefen- en 
wedstrijdvormen aangeboden, waarin gespeeld wordt om te winnen 

Doelgericht: wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen in functie van een basisvaardigheid (basic) of een 
spelprobleem (teamtactic) 

o opvoeding (zie leefregels/intern reglement) 

o het gedrag op en naast het veld 

o verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd, …) 

o rekening houden met anderen (ploegsport) 

Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie. 

Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij 
steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die manier kan hij evolueren tot een completere 
voetballer. 

Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de hulp van een coachende trainer. 
Onze taak bestaat er dus in om er “verstandige” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen 
nemen. 

Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement automatisch volgen. 

4.6 SPELCONCEPT 

Zonevoetbal een collectief positiespel waarbij iedere speler moet lopen in functie van … 

1) de bal en het doel 

2) de medespeler(s) 

3) de tegenstander(s) 

om op die manier de zone rond de bal (in balbezit), en de gevarenzone tussen de bal en het doel (in 
balverlies) te gaan beheersen. 

De voordelen naar de ontwikkeling als voetballer: de speler leert … 
o spelsituaties herkennen 

o juiste keuze(s) maken naargelang de spelsituatie(s) 

o initiatief nemen 

o collectief denken 

o communiceren 

o zich concentreren 

o economischer bewegen 

De voordelen naar resultaat (winst of verlies):  
o het geheel van 11 spelers is groter dan de som van 11 individualiteiten - vlugge omschakeling van 

balbezit naar balverlies en omgekeerd 

o economischer bewegen (verdeelde inspanningen) 

o minder duels betekent minder blessures 
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De veldbezetting (rationele bezetting van de te bespelen ruimte) 

U6 – U7 

2/2 of 3/3 

 

U8-U9 

K+4/4+K (ruitformatie) 

 

 

U10-U11 en U12-U13 

K+7/7+K (dubbele ruit) 

 

 

U14 T.E.M. Beloften 

K+10/10+K  

(4-3-3 met een alternerende driehoek) 

Vanaf U17 mag eventuele variatie in 
systeem  in samenspraak met TCO en 

TVJO. 
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4.8 SPELSYSTEEM 

De club streeft ernaar om aantrekkelijk en aanvallend voetbal te brengen, maar met het nodige realisme. 
Dit door een aantal duidelijk omschreven accenten mee te geven aan de jeugdopleiders. 
o aanvallend en aantrekkelijk 

o verzorgde opbouw 

o initiatief aan de bal 

o hoog spelen 

o inschuivende/infiltrerende spelers 

o snelle omschakeling 

o realistisch 

o restverdediging 

o duidelijke afspraken per positie 

o collectief = teamspirit 

4.9 POSITIES 

Er wordt ervoor gekozen om in KVK Avelgem niet te werken met vaste posities op het veld. Vanaf U6 
t.e.m. U9 wordt ervoor gekozen om niet te werken met een vaste keeper. De spelers worden ook de hele 
tijd van positie verwisseld.  Vanaf U10 t.e.m. U13 blijven we spelers meerdere posities aanbieden, zowel 
spelers en keepers. We kleven spelers niet vast op één bepaalde positie. Vanaf de bovenbouw (vanaf 
U14) zal een spelers meer groeien richting een bepaalde positie. Hierdoor zal het wisselen van posities 
minder tot uiting komen. 

4.10 TRAININGSMETHODE 

De trainingsmethode is een combinatie van wedstrijdvormen en tussenvormen. 
- spelsituaties aanbieden in wedstrijdvormen om spelproblemen op te lossen 
- verfijnen van de technische en tactische vaardigheden 

De voordelen naar de ontwikkeling als voetballer: de speler leert … 
- spelsituaties herkennen en daarop gepast reageren 
- collectief handelen (taken in balbezit en balverlies naargelang de positie) 

o Huiswerk: het automatiseren van de aangeleerde bewegingen op training is enkel mogelijk met 

individuele training thuis. 

o MULTIMOVE is extra training gericht naar algemene georiënteerde bewegingsvaardigheden. 

o MULTISKILLS for foot is oefenstof gericht op het ontwikkelen van voetbal via georiënteerde 

bewegingsvaardigheden. 

o De techniektrainingen (U8-U13) = extra training gericht naar coördinatie en specifieke technische 

handelingen. 

o De indoortrainingen (U6-U13) = een training tweewekelijks indoorvoetbal. 

o LTPD-trainingen (U14 – U17)= een training gericht op holistische ontwikkeling van de speler op vlak 

van KLUSCE en voetbal. De fysieke periodisering wordt hierin toegepast. 

o PRE-training (U16 t.e.m. U19 (t.e.m. 2de prov. A Team)) = 15/30 minuten durende training voor de 

algemene krachtontwikkeling en blessurepreventie. 

o De keepertrainingen (U8 tot U19 (t.e.m. 2de prov. A Team)) = (extra) training gericht naar de 

specifieke keepertechnieken en –tactieken. 

o Zwemtraining/MULTISKILLS voor keepers: Het conditionele/fysieke/coördinatieve aspect voor 

keepers wordt getraind via zwemmen en multiskills. 
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4.11 JAARPLAN 

Elke teamtraining wordt bepaald door het jaarplan, dat is opgesteld door de TVJO in samenspraak met 
de sportieve jeugdcel. In dit jaarplan is er aandacht voor de basisprincipes van zonevoetbal. Maar ook 
voor fysieke en mentale principes. 

4.12 PERIODISERING 

Vanaf U14 wordt er geperiodiseerd onder leiding van een physical coach. Er wordt gebruik gemaakt van 
een 4-weken periodisering met een fysieke prikkel op dinsdag (U14-15) of woensdag (U16-U17). 
Hiermee proberen we alle spelers vanaf de groeispurt, individueel te ontwikkelen op atletisch vlak. We 
proberen atletische voetballers te maken die veilig en verantwoord sporten met een gezond en sportief 
lichaam.  

4.13 FUN 

De  FUN factor heeft in KVK Avelgem een grote waarde.  Zowel voor een beginnende voetbal tot een 
volwassen voetballer moet plezier een belangrijke factor zijn om te voetballen. We proberen elke speler 
voldoende uitdaging aan te bieden met de nodige extra FUN elementen. KVK Avelgem maakt gebruik 
van een ‘FUN’plan om voetbal te combineren met leuke activiteiten.   

4.14 FAIRPLAY 

Tijdens het seizoen hebben we oog voor fair-play, respect, gelijkwaardigheid, … . We proberen de 
ouders, de spelers, de trainers en alle KVK-sympathisanten, deze waarden mee te geven. Dit door middel 
van verschillende acties (Fair-play bord, regenboogweekend, jeugdscheidsrechters, …). 

5 GROEIGESPREKKEN (EVALUATIE)/OPVOLGING 

• Beleeft de speler plezier aan het voetbal? 

• Maakt de speler voldoende progressie in z’n ontwikkeling als voetballer? 

• Kent de speler voldoende succesbeleving in z’n acties? 

• Krijgt de speler voldoende uitdaging (krachtige leeromgeving) om zich ten volle te kunnen 

ontwikkelen? 

We proberen onze spelers te begeleiden in hun mentale ontwikkeling. Dit is een belangrijk onderdeel in 
het sociale gebeuren. Tijdens individuele gesprekken en de groeigesprekken houden we oog voor het 
mentale aspect. 

Jaarlijks zijn er twee groeigesprekken (evaluaties), waarbij de speler zijn sterktes en werkpunten mee 
krijgt naar huis. We vinden het belangrijk dat elke speler weet waar hij goed in is en waar hij moet aan 
werken. Dit via een POP/PAP (persoonlijk ontwikkelingsplan/persoonlijk actieplan) formulier. 

Er is opvolging door de trainer(s), coördinatoren,  TVJO, kinesisten, techniektrainers, … .Kortom door alle 
trainers/coaches waarmee de speler in contact staat. Via Prosoccerdata en evaluatieformulieren wordt 
dit bijgehouden.  

We streven er naar om niets op te leggen aan onze spelers. We vinden het belangrijk om via hun 
intrinsieke motivatie en hun eigen zelfbeeld te werken aan hun sterktes en zwaktes. Tijdens  de 
groeigesprekken proberen we dan ook de spelers zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Vanaf het 
seizoen 2023 – 2024 zullen we onze POP/PAP formulieren aanpassen aan de vijf vinger methode.   

De vijf vinger methode:  

• Duim: Waar ben ik goed in? Trots op?  Wat vind ik geweldig? 

• Wijsvinger: Hiervoor doe ik alles? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik naartoe? 
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• Middelvinger: ‘Fuck it’? Waar heb ik een hekel aan? Wat vind ik slecht? Waar moet ik niets van 

hebben? 

• Ringvinger: Waar voel ik me gesteund? Waar voel ik me trouw?  Wie geeft om me? 

• Pink:   Waar voel ik me klein?  Waar wil ik in groeien?  Waar weet ik weinig van?  Wat vind ik 

lastig?  

Een hele hand = Wat heb je te geven? 
De andere hand = Wat heb je te ontvangen? 

Dit seizoen 2022 – 2023 wordt deze methode onderzocht, uitgelegd en getest. Om ze het seizoen daarna 
te integreren.  

6 TEAMWORK  

6.1 SPORTIEVE CEL 

Afgevaardigden uit het hoofd- en jeugdbestuur (sportief manager, TVJO) met niet permanente leden 
o Het evalueren en bijschaven van de visie 

o Input geven over de ontwikkeling van de spelers 

o Input geven aan het transfercomité over de doorstroming van de eigen jeugdspelers 

o Het waken over de kwaliteit de trainers 

6.2 SPORTIEVE CEL JEUGD 

Afgevaardigden uit het hoofd- en jeugdbestuur (sportief manager, TVJO en TCO’s) met niet permanente 
leden. 

o Het evalueren en bijschaven van de visie 

o Input geven over de ontwikkeling van de eigen jeugdspelers 

o Het waken over de kwaliteit van de jeugdcoördinatoren & trainers 

o Het organiseren, bijsturen, waken en evalueren van de sportieve werking 

6.3 TRAINERSVERGADERINGEN 

Maandelijks is er een trainersvergadering met alle trainers per categorie. 
o Het waken over het jaarplan en de kwaliteit ervan 

o Het analyseren van individuele prestaties 

o Het overleggen en samenwerken tussen verschillende teams 

o Het opleiden van eigen jeugdtrainers 

o Het bewaken en evalueren van de visie 
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7 BEGELEIDING  (ZIE  OOK “FUNCTIEPROFIELEN” TECHNISCHE OMKADERING KVK AVELGEM) 

TRAINER: (ploegtrainer, profiel- en techniektrainer) 

• enthousiast en gedreven 

• ambitieus en leergierig 

• goed in de omgang met kinderen: bij voorkeur pedagogisch opgeleid ‘als een goede huisvader’ 

• begaan met de club: engagement 

• kennis van voetbal: bij voorkeur gediplomeerde (UEFA B en Getuigschrift B) trainers: KBVB of BLOSO 

(Wie niet gediplomeerd is, wordt sterk aangemoedigd om zo vlug mogelijk in te stappen in het 1ste 

jaar van de trainersschool.) 

De trainers proberen de spelers uit te dagen op maat van het kind. We proberen ervoor te zorgen dat 
spelers nadenken over hun functioneren in een team en over zichzelf. Belangrijk hierbij is de coaching 
die aanzet tot nadenken en spelers uitdaagt. 

TEAMBEGELEIDER: 
Een gemotiveerde en geëngageerde volwassene. Hij zorgt als een goede huisvader voor het team in 
kwestie.  

COÖRDINATOR:  

Elke team, speler heeft een coördinator die spelers mee helpt begeleiden in hun ontwikkeling als 
voetballer en als persoon.  

8 DOORSTROMING 

De snelheid waarop de spelers evolueren kan voor verschuivingen zorgen binnen de leeftijdscategorieën: 

- vroegrijpe spelers en/of talenten, die het niveau binnen hun leeftijdscategorie overstijgen, worden 
stapsgewijs geïntegreerd in de leeftijdscategorie hoger 

- vroegrijpe spelers en/of talenten, die het niveau binnen hun leeftijdscategorie overstijgen, worden 
doorgegeven aan samenwerkende clubs op elite-niveau.  

Leerproces: 

• Zelfontdekking: de speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen 

• Gerichte coaching: via mondelinge bijsturing/aanmoedigingen de speler helpen het probleem te 

zoeken en op te lossen 

• Gerichte oefenstof: d.m.v. gerichte en uitdagende oefenstof de speler een krachtige 

leeromgeving aanbieden 

• Groeigesprekken (evaluatie) 

KVK Avelgem werkt met eigen opgeleide trainers bij hun senioren voetbal. Dit om eigen talentvolle 
jeugdspelers de kans te geven bij een eerste elftal in onze club. Het goede contact tussen het 
trainersteam van de senioren en de jeugdwerking en jeugdverantwoordelijken zorgt voor een 
verwezenlijking van een goede doorstroming. Eigen opgeleide trainers bij ons eerste elftal, zorgen ervoor 
dat de clubcultuur leeft bij onze eerste elftallen. Een familiale sfeer doorheen de volledige club. 

Bij KVK Avelgem wordt er niet gewerkt met talentengroepen zodat elke individu even veel kans en 
groeimogelijkheden heeft. Het behouden van de FUN factor en het creëren van een familiale sfeer 
zorgen voor veel vertrouwen en groeimogelijkheden bij het individu. 
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9 SCOUTING 

Via scouten proberen we homogene en competitieve ploegen te creëren voor het interprovinciale 
niveau. Bij de jongste leeftijden proberen we spelerskernen samen te stellen met voldoende aantal 
spelers.  

Vanaf U10 streven we naar een spelersaantal tussen 28 en de 36 spelers per leeftijdscategorie.. Dit om 
zowel 2 (inter)provinciale teams en 1 gewestelijk team te creëren per leeftijdscategorie. 

We streven naar kernen van 18 spelers vanaf U14 (16+2K of 17+1K). Dit voor alle teams 11vs11. Bij 
IPU17 en IPU19 kan dit 1 of 2 spelers meer zijn omwille van het doorschuiven naar de teams van de 
seniors. 

Verantwoordelijke scouting :  

• Ondersteunen van de scoutingscel. 

• Aanstellen van scouts a.d.h.v. een intakegesprek. 

• Optimaliseren van de strategie in overleg met de verantwoordelijken scouting. 

Evaluatievergaderingen plannen op regelmatige basis met de verantwoordelijken 

scouting en/of (hoofd) scouts. 

10 SAMENWERKING 

Voor het seizoen 2022 - 2023 hebben we een samenwerkingsakkoord afgesloten met Kluisbergen 
Sportief -  Jong Helkijn - KFC Moen. We werken gezamenlijk aan de opbouw van een goede 
jeugdwerking binnen de regio rond de Schelde. We proberen de focus te leggen op een eenvoudige 
samenwerking. We creëerden ook een niet officieel samenwerkingsakkoord met KV Kortrijk en 
minivoetbal ploeg MVV Waregem. Via een partnership met KV Kortrijk kozen we voor de samenwerking 
als ‘partnerclub’ met deze eliteploeg.  

11 AANPAK PROBLEMEN (ZIE SANCTIEBELEID) 

Spelers en/of ouders die niet akkoord gaan met de manier van werken of zien dat er niet volgens de 
vooropgestelde visie wordt gewerkt, hebben het recht om daarop te reageren maar moeten dit doen op 
een verantwoorde manier. 

1) Neem zo vlug mogelijk contact op met de persoon (jeugdtrainer of jeugdcoördinator), die er het 
dichtst bij betrokken is, maar doe dit in alle vertrouwen.  

2) Komt men niet tot een oplossing, dan wordt dit probleem voorgelegd bij de coördinatoren of TVJO (of 
sportieve cel jeugd).  

3) Bij de laatste stap kan het probleem worden opgelost op de vergadering van het jeugdbestuur en 
wordt de ouder/speler in kwestie uitgenodigd om deze bij te wonen. 

Wordt de speler en/of ouder in gebreke gesteld en blijkt z’n gedrag absoluut niet aanvaardbaar, dan zal 
een waarschuwing volgen die uiteindelijk kan leiden tot een sanctie. In dergelijke gevallen zal de speler 
altijd het slachtoffer zijn. 

Hier hanteren we volgende regel : 1° = waarschuwing zonder gevolgen – 2° = verwittiging met sanctie 
(zie hieronder) – 3° = laatste sanctie = verwijdering (3 strikes, you’re out!!) 

Zo’n sanctie kan gaan van het starten op de bank bij een wedstrijd naar het overslaan van één of 
meerdere zaterdag- of zondagswedstrijden tot het niet actief deelnemen aan meerdere trainingssessies 
gedurende 1 of meerdere weken (extreme gevallen). 

Gaat de speler en/of ouder zo ver dat hij zich niet wil neerleggen bij de genomen beslissing, dan zal 
vriendelijk verzocht worden om uit te kijken naar een andere club.  
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12 VOETBAL EN SCHOOL 

Zoals in de missie beschreven hecht KVK Avelgem veel belang aan schoolresultaten, die nog altijd meer 
primeren dan het voetbal. We zoeken voor elke speler een ideale combinatie school en voetbal. 

- Het laat spelers toe, om bij moeilijke trainingsuren, te trainen bij andere categorieën of op 

andere momenten.  

De club past hun programma aan, aan examenperioden of schooluitstappen. De club is in debat over een 
verdere uitwerking van deze belangrijke factor. Hoe kunnen we spelers nog beter begeleiden?  Dit door 
eventuele begeleiding op de club door middel van ‘studie na school’.  

13 INSCHRIJVING 

Voetballen bij een club in competitieverband is enkel mogelijk wanneer u bij de Voetbal Vlaanderen 
aangesloten bent. U dient zich daarvoor in te schrijven bij die club. 

Wie zich wenst in te schrijven moet zich wenden tot de administratieve medewerker jeugd of de 
gerechtigd correspondent, die alles voor u regelt. 

Eerste inschrijving (eerste aansluiting bij de KBVB/Voetbal Vlaanderen) of terugkomend van een andere 
ploeg 

• een proefperiode (enkel trainingssessies) van max. 4 weken 

• een aansluitingsformulier invullen bij de administratieve medewerker jeugd of de gerechtigd 

correspondent 

• lidgeld betalen 

Eenmaal aangesloten bij de club, dient men voor het volgende seizoen niets te ondernemen. De club 
brengt de leden op de hoogte van het inschrijvingsgeld die enkel nog betaald hoeft te worden. 

14 LIDGELD 

In ruil voor het lidgeld krijgen de spelers heel wat terug. Onder andere training door gediplomeerde 
trainers en een wedstrijd op maat. We proberen alle spelers individueel sterker te maken zodat ze een 
opleiding op maar krijgen voor hun lidgeld. Op onze website vindt u terug wat je allemaal krijgt voor het 
lidgeld en waar dit geld naar toe gaat. 

De mutualiteit : 

- De meeste mutualiteiten/ziekenfondsen zorgen voor een gedeeltelijke terugbetaling van uw lidgeld. U 
hoeft enkel een aanvraagformulier, ondertekend door uw club, in te dienen. Deze formulieren vindt u 
terug op onze website. 

- Een terugbetaling door sommige gemeenten van het lidgeld is ook een mogelijkheid. De spelers 
moeten dit formulier zelf meebrengen en afgeven om in te vullen aan onze GC. 
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15 COMMUNICATIE 

De club geeft aan het begin van het seizoen, per categorie, een infomoment om het seizoen goed te 
kunnen starten. De club maakt gebruik van een aantal communicatiekanalen om belangrijke info, 
weetjes en andere zaken te verspreiden. Op deze manier ontstaat er een goede communicatie tussen de 
club en zijn speler(s)/ouder(s). Daarnaast organiseert de club maandelijkse jeugdvergaderingen voor 
medewerkers, trainers , sportieve cel en bestuursorganen.  

Prosoccerdata: Database voor alle trainers en mensen van het bestuur. Via dit orgaan worden alle 
spelers telkens op de hoogte gebracht van alle belangrijke sportieve beslissingen van de club. Het is 
tevens een infomedium voor ouder(s) en speler(s) over de wedstrijden en trainingen van hun categorie.  

Facebook & Twitter: Het infokanaal waarbij alle sympathisanten van KVK Avelgem, op de hoogte worden 
gesteld van alle activiteiten, nieuwtjes of gebeurtenissen van KVK Avelgem. . 

Website: Op de website staat alle openbare info over de werking van de club. Het is ook een 
nieuwskanaal met alle activiteiten, nieuwtjes of gebeurtenissen van de club.  

Gesprek: Indien nodig kan er een gesprek plaats vinden tussen verschillende partijen om het één en 
ander uit te klaren of duidelijkheid te scheppen. Belangrijk: Dit gebeurt nooit op een wedstrijddag of na 
een wedstrijd. 

Instagram: Op Instagram staat alle openbare info over de werking van de club. Het is ook een 
volgmedium voor alle dagdagelijkse gebeurtenissen op de club.  

16 ACTIVITEITEN  

De club organiseert jaarlijks terugkerende activiteiten die het teamgebeuren, de teamsfeer en het 
familiale gevoel ten goede komen. Het creëren van een goede sfeer, zorgt voor een goed gevoel bij 
spelers en teams.  

De club organiseert:  
o Voetbalkamp(en) 

o Startevent @ Spikerelle Avelgem 

o Indoortornooi 

o Grillade (Luxe-BBQ Festijn) 

o Ribbetjesfestijn 

o Slotevenement 

o Sinterklaasfeest 

o Halloweentocht 

o Kaas-en wijnavond 

o Kaarting

 


