
 

 
 

HOOGSTRATEN V.V. 
 

Medewerkers  

      

  “Verleden heb, je TOEKOMST moet je maken” 
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Seminariecomplex 

 

 

Kunstgrasveld Spijker
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De jeugd van HVV, één grote vereniging! 

De snelle groei van onze werking, uitbreiding van de 
accommodatie, streven naar uniformiteit en aanpassing van 
bondsregels, heeft geresulteerd in vele nieuwe regels en 
afspraken. Het leek ons dan ook een goed idee deze 
opnieuw te bundelen in een handige infobrochure. 

Onze jeugdwerking mag niet enkel uit regels en afspraken 
bestaan. De sportieve en sociale ontplooiing van jongeren, 
ploeggeest en het kweken van een gezonde 
winnaarsmentaliteit, met oog voor fair-play, zijn de pijlers 
van onze jeugdwerking. 

Wij beseffen dat dit enkel kan met uw positieve inzet en 
creativiteit. Alle ideeën van onze medewerkers kunnen 
resulteren in een nog sterker geheel. De leden van het 
jeugdcomité en de TVJO samen met de technisch 
verantwoordelijken horen dan ook graag uw mening en 
ideeën. 

Wij wensen u allen een sportief seizoen toe! 

 

Wat willen we bereiken 

Opdat alle medewerkers zich thuis zouden voelen in de 
vereniging willen we de samenwerking laten steunen op een 
aantal belangrijke pijlers: 

Waardigheid en respect: Iedere medewerker is een 
evenwaardig lid van onze vereniging. Als 
vertegenwoordiger van de club heeft iedereen een 
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voorbeeldfunctie. Gedraag u waardig en verwacht dat men 
u ook waardig behandelt. 

Afspraken respecteren: Het is nodig dat afspraken 
gerespecteerd worden. Naast algemene afspraken kunnen 
ook specifieke afspraken met u gemaakt worden. 

Probleembeheersing: Dat er hier en daar problemen 
opduiken is niet abnormaal. De kunst is deze problemen op 
de juiste wijze bespreekbaar te maken. Laat een probleem 
niet escaleren, als een oplossing uitblijft, moet het probleem 
besproken worden met de TVJO of een lid van het 
jeugdcomité. Problemen zijn dikwijls een gevolg van 
gebrekkige communicatie. 

Engagement: Ieder wordt gevraagd zich actief in te zetten 
voor de club. Er zal regelmatig een beroep op u gedaan 
worden. Wees positief en probeer zelf oplossingen aan te 
reiken in plaats van steeds zelf vragende (of erger, 
bekritiserende) partij te zijn. We hebben allen hetzelfde 
doel. Wij rekenen erop dat u onze jeugdwerking ten allen 
tijden zal verdedigen. 

Discretie: Informatie rond spelers, financiën, problemen, 
kortom de interne keuken van de club moet met de nodige 
discretie behandeld worden. 

Verantwoordelijkheidsbesef: U werkt met een groep 
jongeren. Zij en hun ouders rekenen op u. Wees steeds op 
tijd. Verwittig de verantwoordelijken als u niet aanwezig kan 
zijn. Zorg zelf voor vervanging en meld dat. Zorg dat de 
ouders alle nodige info hebben en dat ze zich houden aan 
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de afspraken (afmelden, …). Draag zorg voor materiaal en 
milieu en laat de spelers uw voorbeeld volgen. 

 

Organisatie 

 

Jeugdcomité 

Van Huffel Eddy: Voorzitter 

Luc Strijbos: Accommodatie, financiën, sponsoring 

Toon Roos: Communicatie 

Annick Goetschalckx: Medisch, meisjes/dames 

Hans Van Loon: Administratie vergaderingen, ouderraad 

Kurt Lemmens: Financiën 

Jozef Govers: Vertrouwenspersoon, financiën 

 

Administratieve leiding 

Vicky Van Besauw: Administratief coördinator 
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Sportieve leiding 

 

Schouppe Rudi - Hoofd opleiding (TVJO) 

Van Besauw Vicky -Algemeen administratief coördinator 
(AC) 

Brees Pieter           - Technisch Verantwoordelijke 
onderbouw           

Van Looy Gert -Technisch Verantwoordelijke 
middenbouw               

Jacobs Kevin           - Technisch Verantwoordelijke 
bovenbouw                         

Van Loock Tom - Technisch Verantwoordelijke 
dames/meisjes 

 

De technisch verantwoordelijken stippelen het sportief beleid 
uit samen met de TVJO en trachten alle elftallen op 
eenzelfde lijn te krijgen. Door trainersvergaderingen en 
andere opleidingen voor onze trainers wordt over alle 
categorieën heen dezelfde visie gebracht. Alle trainingen 
worden gegeven volgens het leerplan van HVV 
samengesteld door de TVJO en TV’s.  

Hoogstraten VV kiest voor kwaliteit. We willen iedere trainer 
met ambitie steunen. Hij/zij die een opleiding wenst te volgen 
kan rekenen op de steun van de club. 
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Accommodatie 

De Roover Louis: Terreinverzorger 

Strijbos Luc: kleedkamerverantwoordelijke 

Van Loock Marc:  Kantinebeheerder 

HVV heeft een prachtige accommodatie waar dagelijks hard 
aan gewerkt wordt. Respecteer de mensen die zich hier 
dagelijks mee bezig houden. 

 

Interne communicatie 

• Iedere medewerker heeft voor opvolgen van zijn 
team en spelers, kalender en planning en vooral ook 
interne communicatie een login van Prosoccerdata 
gekregen. Gelieve deze regelmatig na te kijken voor 
communicatie vanuit de club. 
 

• Controleer de spelerslijsten op regelmatige basis in 
Prosoccerdata. Als er ergens verkeerde informatie 
staat, gelieve onmiddellijk uw TV te verwittigen. 

 

• Alle verslagen, onderlinge afspraken, spelerslijsten, 
spelersfiches, evaluaties, leerplan en deze brochure 
zijn bedoeld voor intern gebruik en behoren dus tot 
de interne keuken van H.V.V.  
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• Alle medewerkers worden verzocht aanwezig te zijn 
op de vergaderingen. Indien belet, gelieve vooraf te 
verontschuldigen. Trainersvergaderingen zijn 
verplichte onderdelen waar de trainer op aanwezig 
moet zijn. 

 
Trainingen  
 

• Trainers dienen tijdig aanwezig te zijn (±30 min voor 
de training) om de spelers op te vangen. Spelers 
mogen pas 20 minuten voor de training de 
kleedkamers betreden. 

 

• Respecteer het schema voor het gebruik van de 
velden. Betreed pas het veld als de vorige ploeg het 
verlaten heeft. Wijzigingen kunnen enkel na overleg 
met Algemeen Coördinator (AC). 

 

• Bij extreme hitte mag er tijdens de training plat 
water gedronken worden. Gelieve steeds alle 
flessen netjes op te ruimen. Er mag niets op het veld 
blijven liggen. 

 

• Spelers mogen de verlichting nooit aanzetten of 
doven. Alle gebruikte materialen dienen na de 
training terug op zijn plaats gezet te worden. 

 

• Als er slechts één van de twee verlichte 
trainingsvelden gebruikt wordt, gelieve dan enkel 
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het gebruikte veld te verlichten. Degene die als 
laatste stopt met trainen, dient de verlichting te 
doven. 

 

• Gebruik de schoenborstels aan de ingang van de 
kleedkamers om slijk binnen te vermijden. Na 
controle van de kleedkamer verlaat de trainer als 
laatste de kleedkamer. 

 

• De aanwezigheid van de keepers op de 
keeperstraining is verplicht en deze heeft voorrang 
op de veldtraining. 

 
 

• Bij afgelasting van de training tracht de 
terreinverantwoordelijke de algemeen coördinator te 
verwittigen, hij zal de trainers op de hoogte brengen 
en Prosoccerdata aanpassen. 

 

• Indien je niet kan trainen, zorg zelf voor een 
vervanger. Steeds je TV verwittigen dat je niet komt 
en overleggen wie je training zal overnemen. 
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Wedstrijden 
 

• Trainers, afgevaardigde en spelers dienen op het 
afgesproken uur voor aanvang van de wedstrijden 
aanwezig te zijn in het uitgangspak van HVV.  

 

• Zorg voor een tijdige aanwezigheid op verplaatsing, 
vertrek is altijd op de parking van het A-terrein, de 
trainer en/of afgevaardigde moet aanwezig zijn op 
de vertrekplaats. 

 

• Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt op de 
trainingsvelden of kunstgrasveld. Indien deze te nat 
zijn, kan men de stroken ernaast gebruiken. Nooit 
opwarmen op de wedstrijdvelden. 

 

• Opwarmingsballen en matchballen in het oog 
houden en terugbezorgen na de wedstrijd. 

 

• Tijdens de rust en na de wedstrijd is er plat water als 
drank (via waterdispencers). Gebruik om hygiënische 
redenen steeds bekers. Bij extreme warmte is het 
aangeraden om ook enkele flessen water mee op 
verplaatsing te nemen en ook voor de wedstrijd te 
drinken. 

 

• Via Prosoccerdata wordt het wedstrijdterrein en de 
kleedkamers aangeduid. Je kan dit terug vinden op 
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de schermen aan de kleedkamer. Wijzigingen hierin 
zullen tijdig meegedeeld worden. 

 

• Bij thuiswedstrijden zorgen we dat de kleedkamers 
na de match proper achtergelaten worden, ook deze 
van de tegenstander. Op verplaatsing verwachten 
we dat onze teams zich voorbeeldig gedragen in de 
kleedkamers en deze proper achterlaten.  

 

• Alcoholische dranken zijn absoluut verboden te 
nuttigen in de kleedkamers, ook muziek is niet 
toegestaan in het kleedkamergebouw. 

 

• Voor U6 tot en met U13 wordt er geen klassement 
opgemaakt en kunnen er ook geen kampioenen 
gehuldigd worden.  

 
De afgevaardigde 

 

• Vul het scheidsrechterblad minimum 30 minuten voor 
de wedstrijd in zodat de tegenpartij ze kan invullen 
vanaf 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Je 
kan dit ook thuis doen. Zorg dat de paspoorten 
klaarliggen. 

 

• Er moet steeds een afgevaardigde op het 
wedstrijdblad worden opgegeven. Enkel de 
personen hierop vermeld hebben toegang tot de 
neutrale zone. 
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• Zorg voor plaatsen en opruimen van doelen en 
bolletjes van wedstrijden van U6 tot en met U13. 
Neem steeds een waterzak voor verzorging mee 
langs de lijn. 

 

• Draag thuis een witte band en op verplaatsing de 
nationale driekleurband. Vang de afgevaardigde 
van de tegenstander op en bied hem een drankje 
aan bij het invullen van het wedstrijdblad. Geef hem 
steeds een sleutel van de kleedkamer. 

 

• Zorg voor wedstrijdballen en bezorg de 
scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd er 
één. Je staat zelf in om de wedstrijdballen mee te 
nemen naar het veld en terug te brengen. 

 

• Vul bij thuiswedstrijden steeds de vergoeding voor 
scheidsrechter en aantal bonnetjes in op de 
voorziene bladeren. 
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Uniformiteit 

• Het jeugdcomité wenst een uniforme uitstraling van de 
medewerkers en spelers te bekomen. Om de 2 jaar 
wordt de kleding vernieuwd. 
 

• Opwarming gebeurt in het opwarming T-shirt. 
 

• Het officiële HVV-trainingspak en het T-shirt wordt 
door iedereen gedragen op weg naar een 
georganiseerde uitstap, een uitwedstrijd en een 
thuiswedstrijd. Na de wedstrijd is het dragen van dit 
“uniform” niet verplicht voor de gewestelijke ploegen. 
De IP-ploegen dragen dit uniform ook na de 
wedstrijden. 

 

• Tijdens de wedstrijd dragen we de rode kousen en 
broekje die de spelers tweejaarlijks ontvangen. De 
kleuren van H.V.V zijn rood/wit. De shirts voor de 
ploegen worden door de club geleverd. 
 

• Het trainingspak mag in geen geval gedragen 
worden tijdens de trainingen.  
 

• Alle kledingstukken dienen getekend te worden zodat 
de eigenaar snel kan teruggevonden worden bij 
eventueel verlies. Dit tekenen gebeurt aan de 
binnenzijde van het kledingstuk. Aan de buitenzijde 
mag geen bijkomende aanduiding aangebracht 
worden. 
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• Er mogen geen eigen initiatieven genomen worden 
i.v.m. kleding, reclame op kleding, sponsoring, … Alle 
ideeën en vragen hierover zijn echter welkom bij het 
jeugdcomité. 

 

• Achtergelaten kledingstukken kunnen best onmiddellijk 
afgegeven worden bij de 
kleedkamerverantwoordelijke.    

 

Wassen van truitjes 

• Voor elke ploeg wordt een was-verantwoordelijke 
gezocht. Hij/zij ontvangt na elke seizoenshelft een 
kleine bijdrage. Onderbouw 75 euro per seizoen, 
middenbouw 85 euro en bovenbouw 100 euro. 
 

• Degene die wast, stellen we niet verantwoordelijk als 
er een stel shirts per ongeluk verknoeid wordt in de 
was. De shirts mogen niet in de droogkast. 
 

• Het wassen van een extra stel (bv. tornooi) hoort bij 
de taak. Deze stellen dienen de week nadat ze 
gebruikt zijn teruggebracht te worden. 
 

• Deze wissel-stellen kunnen gevraagd worden aan de 
verantwoordelijke permanentie.  
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Accommodatie  
 

Kleedkamers 

• In de kleedkamers mogen enkel spelers, trainers en 

afgevaardigden aanwezig zijn. Ouders horen hier niet thuis. 

 

Materiaal 

• Er is de laatste jaren heel wat sportief materiaal aangekocht. 

Gebruik deze materialen, behandel ze met zorg en zet het 

materiaal na gebruik netjes terug op zijn plaats. 

 

• Materialen die bij de basisuitrusting horen zoals hesjes, 

banden, formulieren verzekering, spelerslijsten, … zijn te 

bevragen bij de Algemeen Coördinator. 

 

Kantine 

• De kantine is de ontmoetingsplaats bij uitstek. Blijf ook na de 

match positief over onze vereniging en uw collega’s. Indien er 

problemen zijn dienen deze niet opgelost te worden aan de 

toog. 

 

• Gelieve ermee op te letten dat kleine kinderen en jonge 

spelertjes niet alleen warme dranken komen afhalen aan de 

toog. Er is hierbij reëel verbrandingsgevaar! 
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• Voor het huren van de kantine en terreinen kan men steeds bij 

de kantinebeheerder terecht, hiervoor hebben we 

vastgestelde tarieven. Voor ploeg-gebonden activiteiten is dit, 

onder bepaalde voorwaarden zelfs gratis. 

 

• Belemmer de doorgang aan de toog voor de bediening niet. 

Gebruik steeds de deur aan de inkomhal om naar de 

scheidsrechters te gaan. Ga niet via de toog! 

 

Parkeren 

• Parkeer op de parking, parkeren is steeds op eigen risico..  
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Sportieve afspraken  
 

Belang van het wedstrijdresultaat 

1° - de individuele ontwikkeling van de speler 2° - de training 

thema’s van deze periode 

3° - de kwaliteit van het geleverde spel 4° - de collectieve prestatie 

5° - het wedstrijdresultaat 

 

“We spelen steeds om te winnen!” 

=>Ja, absoluut! Vooral naar jeugd toe dien je te spelen om te winnen 

en niet om te verliezen! Dit lijkt hetzelfde, maar het is een wereld van 

verschil. Denk aanvallend, daar is het voetbal voor gemaakt, nl. meer 

doelpunten scoren dan de tegenstander. 

 

• Door trainersvergaderingen en andere interne opleidingen 

rond bepaalde thema’s te organiseren wordt getracht de 

opleiding over alle categorieën heen vanuit dezelfde visie te 

beleven. 

 

• De TVJO en/of TV dient door elke trainer op de hoogte 

gehouden te worden over het sportieve reilen en zeilen in de 

ploeg. Door van gedachten te wisselen kunnen spontaan 

oplossingen gevonden worden voor sportieve problemen. 
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• Hou rekening met de HVV speelgelegenheid principes. 

Iedereen speelt minimum 50% van de wedstrijden, van U8 tem 

U13 streven we naar 75%. Deze regel geldt enkel voor IP-

spelers die alle trainingen in de week volgen. Voor de 

gewestelijke ploegen is dit niet van toepassing. Zet niet steeds 

dezelfde spelers op de bank, roteer hierin zodat iedereen 

evenveel start. 

• We willen iedere trainer met ambitie steunen. Hij/zij die een 

opleiding wenst te volgen kan zich melden bij of info vragen 

aan de TVJO/TV. 

 

• Voor aanvang van elk nieuw seizoen worden de indelingen van 

de ploegen gedaan. Indien u daar opmerkingen over krijgt van 

derden, kan u verwijzen naar de TVJO. 

 

• Leren is belangrijker dan winnen en bij leren hoort nu éénmaal 

dat er fouten gemaakt worden. Van trainer en afgevaardigden 

wordt verwacht dat zij steeds positief coachen. Roepen, 

brullen, spelers uitmaken bij een verkeerde pass of 

dekkingsfout hoort niet bij een juiste opleiding. 

 

• Stel je steeds waardig op tegenover de scheidsrechter. Blijf 

steeds positief. 
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• Verwacht ook van de ouders dat zij zich steeds positief 

opstellen tegenover spelers, trainers, afgevaardigden en 

scheidsrechters. 

 
Sponsoring 
 

Alle initiatieven voor sponsoring zijn uiteraard heel welkom. Om onze 

shirtsponsors en uniformiteit te beschermen, moeten we echter 

bepaalde voorwaarden respecteren. Men kan hiervoor altijd terecht 

bij één van de JC-leden.  

 

Blessures  
 

• Iedere afgevaardigde heeft een tas met een EHBO-kistje. 

Aanvullingen kunnen bekomen worden bij Mie Fleerakkers. 

 

• Bij elke activiteit moet de afgevaardigde een 

verzekeringsformulier bij zich te hebben om in geval van 

medische tussenkomst (dokter of ziekenhuis) onmiddellijk aan 

de ouders te bezorgen. Het aangifteformulier dient binnen de 

7 dagen binnengebracht te worden bij het jeugdsecretariaat of 

bij onze GC Alfons Van Den Broeck.  

 



20 
 
 

 

• De verzorger van de club is ter beschikking voor advies, 

voorlopige diagnose en eventuele doorverwijzing op de 

ogenblikken dat hij/zij aanwezig is. Onze sportverzorger is op 

de club aanwezig op maandag van 17u30 tot 19u00, op 

donderdag op afspraak vanaf 19u30. Op zaterdag variëren de 

uren week per week, deze zijn te raadplegen op 

Prosoccerdata. Moest de blessure heel acuut zijn kan je ook bij 

de sportverzorger terecht op de dagen dat de A-kern traint. 

Hij/zij kan u dan eventueel doorverwijzen naar de clubarts Sam 

Vermeire. 

 

• Douchen is verplicht na de wedstrijd (en training). Gezien 

huidige COVID-19 situatie is dit niet verplicht. Om hygiënische 

redenen raden we iedereen aan om badslippers te gebruiker 

tijdens het omkleden en douchen.  

 

Vertrouwenspersoon  
 

Onze club beschikt over twee vertrouwenspersonen, Evy Berrevoets 

en Jef Govers. Wanneer je met problemen/vragen zit die je liever in 

alle discretie en volstrekte anonimiteit wenst te behandelen moet je 

bij hen zijn. Je kan hen bereiken door een mail te sturen naar 

onderstaand mailadres.  

 vertouwenspersoon@hoogstratenvv.be 

Niet voor sportieve zaken! 


