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WELKOM! 

 

Welkom bij ‘ESA’! 

Ben je op zoek naar een familiale club waar je op een gezonde en verantwoorde manier de voetbalsport kan 
beoefenen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 

Met onze trainers en jeugdverantwoordelijken werken we aan een gedegen voetbalvorming. We bieden spelers 
van alle leeftijden de mogelijkheid om in groepsverband actief de sport te beoefenen waarbij een balans tussen 
plezier en leren voorop staat. Orde, respect, discipline, fairplay, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn 
waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. 

In deze brochure vind je de belangrijkste informatie over onze club. Heb je nog vragen? Aarzel niet ons te 
contacteren via communicatie@esabottelare.be of neem een kijkje op onze website. 

Volg ons ook op facebook, zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van club, en van de verschillende 
evenementen die we doorheen organiseren! 

 

Wij wensen jullie veel voetbalplezier! 

Sportieve groeten 

Bestuur van ESA Bottelare 

#tESAmen! 

  

mailto:communicatie@esabottelare.be
https://www.esabottelare.be/
https://www.facebook.com/groups/30251971751
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WIE IS WIE? 

LEIDINGGEVENDEN DAGELIJKS BESTUUR 

 
VOORZITTER 
FRANK CASTEELS  
0470/83.05.83   

voorzitter@esabottelare.be 

 
 
VERANTWOORDELIJKE JEUGDWERKING 
LUK BAETENS  
0474/79.24.60 

l.baetens@telenet.be 

 

 
VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE 
ELISABETH DE RIJCKE 

communicatie@esabottelare.be  

TRAINERS, ASSISTENT-TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN SEIZOEN 2021 - 2022 

Een ervaren en gemotiveerd team staat in voor een gedegen voetbalvorming. Het volledige overzicht van de 

trainers is te vinden op de website van de club: www.esabottelare.be 

Daarnaast kan club nog rekenen op de sportieve deskundigheid en helpende handen van heel wat vrijwilligers!  

 

INSCHRIJVEN 

Spelertjes kunnen zich aansluiten bij onze club vanaf hun 5e verjaardag. Nieuwe spelers jonger dan 18 jaar, 

mogen maximum 3 keer vrijblijvend komen proeven van een training. Zolang ze niet zijn aangesloten, zijn ze 

niet verzekerd! 

LIDGELD 

Het lidgeld* voor het seizoen 2021-2022 bedraagt: 

Voor het 1e spelertje: 

✓ 225 Euro (duiveltjes U6/U7) 

✓ 275 Euro (U8 t.e.m. U17) 

mailto:voorzitter@esabottelare.be
mailto:jeugd@esabottelare.be
mailto:communicatie@esabottelare.be
https://www.esabottelare.be/
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Per extra ingeschreven spelertje uit hetzelfde gezin, krijgt men een tegoed van 25 euro voor consumpties. Dit 

saldo ontvang jij bij de start van het nieuwe seizoen op de lidkaart waarmee je elektronisch kan betalen in onze 

kantine. 

Via uw ziekenfonds kan u tot 30 euro recupereren van het lidgeld (meer 

informatie bij uw ziekenfonds en via onze website). 

 

 

* Tot 1 november van het lopende sportieve jaar kan het lidgeld (pro rata van het aantal niet-gespeelde 

maanden) terugbetaald worden (enkel bij langdurige kwetsuren, langdurige ziekte of bij verhuis van de speler 

naar een andere gemeente). Na die datum is er geen terugbetaling meer mogelijk. 

HIERVOOR BIEDT DE CLUB…  

✓ Een gedegen voetbalopleiding door ervaren en gediplomeerde jeugdtrainers 

✓ Aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), inclusief verzekering voor lichamelijke 

ongevallen tijdens training en tornooien (polis) 

✓ Gebruik van de accommodatie en trainingsmateriaal 

✓ Trainingsjas -en vest met clublogo  

o Nieuwe outfit elke 2 jaar  

o In te ruilen voor een grotere maat , mits teruggave van de te kleine training in goede staat 

✓ Een sporttas van ESA Bottelare (elke 2 jaar) 

✓ Een gratis consumptie bij deelname aan de wedstrijden. 

✓ Gratis toegang voor alle thuiswedstrijden van de 1e ploeg voor spelers. 

✓ 20% korting op kledij van Erima d.m.v. bestelling via de ESA Bottelare webshop. 

 

TRAININGEN 

TRAININGSSCHEMA 2021 - 2022 

Het overzicht van de trainingen is te vinden op www.esabottelare.be 

Om de trainingen vlot te laten verlopen, vragen we rekening te houden met deze afspraken: 

 

✓ Kom op tijd! Spelers worden ten laatste 5 minuten voor aanvang van de training 

op het terrein verwacht. 

✓ Verwittig de trainer ten laatste twee uur op voorhand indien je niet komt trainen. 

✓ Het plaatsen van het materiaal voor, tijdens en na de training gebeurt door het 

voltallige spelersteam en de trainer.  

Trainingen worden enkel afgelast bij extreme weersomstandigheden. Dit wordt ten laatste 1 uur op voorhand  

bekendgemaakt via de facebookpagina van de club en de whatsapp-groepjes van de verschillende ploegjes.   

 

 

https://www.esabottelare.be/164/wist-je-dat/
https://www.esabottelare.be/164/wist-je-dat/
http://www.esabottelare.be/
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COMPETITIE 

WEDSTRIJDEN 
Het wedstrijdseizoen loopt van begin september tot mei. Er is een winterstop tijdens de Kerstvakantie. 

 

De competitiewedstrijden gaan door op zaterdag voor de thuiswedstrijden, en afhankelijk van de 

tegenstander, op zaterdag of zondag voor de uitwedstrijden. De kalender wordt bepaald door de KBVB en is 

beschikbaar vanaf eind augustus.  

 

Een handig overzicht kan je vinden op onze website of via de Best of 

Belgian Football app.  

Merk op dat de kalender wel eens kan veranderen, neem dus 

regelmatig eens een kijkje! Ook afgelastingen van wedstrijden vind je 

op de Best Belgian Football app. 
 

UITRUSTING 

Elke ploeg krijgt een wedstrijduitrusting (truitje en broek) die eigendom blijft van de club. Deze uitrusting wordt 

beheerd door de trainer en de ploegafgevaardigde. Ouders kunnen kiezen om de outfits te wassen via een 

beurtrol, of elk  afzonderlijk de uitrusting mee naar huis te nemen. 

Elke speler krijgt per seizoen een paar wedstrijdkousen die het bezit blijven van de speler. Indien kousen 

verloren gaan of stuk zijn, kan een nieuw paar worden aangekocht aan €10.  

Het is verplicht om zowel bij uit- als thuiswedstrijden de ESA trainingsjas te dragen voor en na de wedstrijd. 

Goede voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn onmisbare en verplichte voetbalattributen. Deze koop je 

zelf. Zorg ook voor sportkledij aangepast aan de weersomstandigheden tijdens de trainingssessies(b.v. 

regenjas, handschoenen,…). 

✓ Naamteken je persoonlijke kledij en spullen! Spelers durven nogal eens kledij 

laten rondslingeren en als die identiek is aan die van de andere ploegleden kan 

dit voor problemen zorgen. 

✓ Toch iets kwijt? Neem gerust een kijkje bij de verloren voorwerpen in de 

kantine. 

TRANSPORT 

Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt steeds beroep gedaan op de ouders, die hier onderling afspraken 
rond kunnen maken. 

DOUCHEN 

Douchen na de wedstrijden en trainingen is niet verplicht maar wel sterk aangeraden. Dit is in eerste plaats 

belangrijk voor de hygiëne, bovendien versterkt dit het groepsgevoel. 

 

 

 

https://www.esabottelare.be/116/programma/
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TORNOOIEN 

Naast de competitie nemen de jeugdploegen deel aan enkele tornooien. De tornooien worden vastgelegd door 
de jeugdcoördinator, de tornooiverantwoordelijke en de trainers. De data worden tijdig meegedeeld tijdens 
het seizoen. De tornooien worden doorgaans georganiseerd in de voorbereidingsperiode (augustus), tijdens de 
winterstop en op het einde van het seizoen (april/mei). 

 

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN 

Als club onderschrijven wij uitdrukkelijk de Panathonverklaring “ethiek in de jeugdsport”.  

Met de ondertekening van deze verklaring gaat de 
club de verbintenis aan om, over de discussie heen, 
heldere gedragsregels vast te leggen bij het 
nastreven van de positieve waarden in de 
jeugdsport.  

We hanteren deze gedragsregels in de dagelijkse 
werking van onze club, in het omgaan met elkaar en 
met iedereen die met onze club te maken heeft.  

Meer info over hoe we dit als club in de praktijk brengen, kan je vinden op onze website. 

 

FAMILIECLUB 

EXTRA-SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

ESA wil een familieclub zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom organiseren we ook een aantal extra-

sportieve  activiteiten, zoals een Sinterklaasfeest, een eetfestijn, een quiz,… waar iedereen die de club een 

warm hart toedraagt elkaar kan ontmoeten. 

Aan de start van elk seizoen worden de kalender bekendgemaakt via de website. Dus noteer deze data dan 

alvast met stip in je agenda!  

OUDERPLOEG VAN DE WEEK  

De ‘ouderploeg van de week’ is ondanks zijn eenvoud uitgegroeid tot een vaste waarde in onze club. Het idee is 

eenvoudig: op zaterdag voor, tijdens en na de jeugdwedstrijden, verzorgen ouders van een voetbalploegje 

(volgens een beurtrolsysteem) een eetkraampje met soep, hotdogs, donuts, …. De inkomsten gaan integraal 

naar de jeugdwerking en bovendien is het een uitgelezen kans voor ouders om elkaar eter te leren kennen. 

https://www.esabottelare.be/155/events/

