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Spelersgroepen 

We hebben vele jeugdploegen die aantreden op gewestelijk niveau (vanaf U6 tot en 

met U21). Doelstelling hierbij is om spelers uit eigen jeugd een degelijke basis te 

bieden ter voorbereiding van voetbal op een hoger niveau.  

 

Aangezien niet iedere speler zich ontwikkelt aan dezelfde snelheid, is het belangrijk 

een opleiding te kunnen bieden aan onze jeugdspelers die op ieders maat is 

aangepast. Vandaar dat wij als club geloven dat een verdeling op basis van niveau de 

ideale stap is in de ontwikkeling van onze spelers. Dit houdt niet in dat deze spelers 

niet meer samenspelen of de spelers die zich sterk ontwikkelen geen kans krijgen om 

door te groeien, integendeel zelfs, door de maandelijkse evaluatie van alle spelers 

worden deze groepen elke maand herbekeken.  

 

Concreet houdt dit in dat bij meerdere ploegen in dezelfde reeks nog steeds zal worden 

gewisseld, maar dat de groep spelers die wisselt gedurende het seizoen afhankelijk is 

van een maatstap bepaalt door de evaluatie. Afhankelijk van het niveau zullen dus 

meer spelers ofwel een vaste plaats in de ploeg op basisniveau of een vaste plaats op 

hoger niveau hebben (indien van toepassing). Ook deze spelersindeling zal dus 

periodiek geëvalueerd worden door de trainers en de jeugdverantwoordelijken. 

 

Vanaf onze U15 kiezen we er als club voor om, als er meer dan 1 ploeg of 

leeftijdsgroep is, de spelertjes in eerste instantie op te delen volgens leeftijd (U14 en 

U15) en indien dit niet mogelijk is op basis van hun niveau. Let wel, deze indeling is 

zeker niet definitief en zal periodiek geëvalueerd worden door de trainers en de 

jeugdverantwoordelijken. 
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Nieuwe spelers 

Voor nieuwe spelers die zich aanbieden is het volgende van toepassing: 

• Kandidaat-spelertjes bij de onderbouw (vanaf U6 tem U9) mogen een 3-tal 

trainingen vrijblijvend, d.w.z. zonder enige verplichting tot aansluiting of 

financiële vergoeding, de trainingen komen volgen alvorens te beslissen of ze 

willen blijven voetballen of niet. 

• Kandidaat jeugdleden vanaf U10 (inclusief diegenen die in loop van seizoen via 

U9 reeds instappen) die willen toetreden moeten eerst een aantal testtrainingen 

volgen. Trainer en jeugdcoördinatoren gaan hierbij de potentiële spelkwaliteiten 

na en in welke mate er nog plaats beschikbaar is in de spelersgroep van 

zijn/haar leeftijdscategorie. Indien positief geëvalueerd bestaat ook de kans dat 

het spelertje tijdens het seizoen zal uitgenodigd worden om enkele 

basistechnieken aan te leren mocht dit nodig blijken. Dit gebeurt steeds in 

overleg tussen trainer en de verantwoordelijke van de jeugd. De club probeert 

deze “extra training” zo te plannen op de vooropgestelde trainingsdagen.  

• Aansluitingen kunnen enkel via de gerechtelijke correspondent (zie bijlage voor 

gegevens) van KFCH Sinaai, en na voordracht door de jeugdcoördinatoren. 

 

Voor meer informatie rond nieuwe aansluitingen na de inschrijvingsdagen kan u steeds 

terecht op onze website:  https://www.fchsinaai.be/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fchsinaai.be/
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Lidgeld 

Elke speler van KFC Herleving Sinaai wordt aangesloten bij de Belgische 
Voetbalbond nadat het lidgeld betaald wordt. Bestaande leden blijven automatisch 
aangesloten bij de KBVB. Spelers die zich uitschrijven en terug inschrijven voor 
hetzelfde seizoen betalen de extra kosten die de KBVB aanrekent aan de club.  
(< 18 jaar 15 eur / > 18 jaar 25 eur) 
Na inschrijving en betaling van het lidgeld is dit definitief en wordt er geen lidgeld 
teruggegeven.  
Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via de mutualiteit 
 
Het inschrijvingsgeld omvat het volgende: 
 

• De opleiding gedurende een volledig seizoen 

• Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.  

• Bijdrage tot het federaal solidariteitsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en 

wedstrijden 

• K.B.V.B. bondstaksen 

• Een drankje van 2€ per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine 

van KFCH Sinaai 

• Ter beschikking stelling van onze accommodatie, huur stadsterreinen, 

onderhoud, energiekosten en vernieuwing van ballen en ander 

trainersmateriaal 

• Een kledingspakket van JAKO:   

• 2 abonnementen voor eerste ploeg (2de prov)  

• 5 tombolakaarten twv 5 € per kaart 
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Afspraken en richtlijnen voor ouders 

In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom stimuleren wij de ouders om 

regelmatig hun kind te komen aanmoedigen tijdens wedstrijden.  

JULLIE ZIJN ECHTER DE 12de MAN EN NIET DE 2de COACH 

 

Daarom volgende richtlijnen: 

• Wees enthousiast en moedig uw kind en de ploeg aan.  Gedraag je en toon dat 

je een echte supporter bent. Wees positief naar eigen team, trainers en 

afgevaardigden alsook voor de tegenpartij. Toon correct gedrag, geef zelf het 

voorbeeld aan uw kind. 

• Schaden van het imago van KFCH Sinaai en haar 

trainers/spelers/bestuurders kan leiden tot sancties! 

• Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden over aan de coach.  Wees 

supporter en geen assistent-coach !! Het scorebord analyseren en daaruit 

conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn maar staat soms lijnrecht 

tegenover de opleiding binnen onze vereniging. Beslissingen genomen door 

trainers en coördinatoren worden genomen in het belang van de speler en 

steeds gefundeerd en ondersteund door de sportieve cel. 

• Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of andere manier 

engageren bij één of andere clubactiviteit.  Daarvoor kan u steeds terecht bij 

iemand van de jeugdcel of het evenemententeam, hun gegevens vindt u 

achteraan in de brochure terug. 

• De scheidsrechter, of in het geval van de onderbouw beide trainers, doet ook 

zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk. 

Ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd! 

 

Gun uw kind om kind te zijn! 
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Pleinindeling 

Hieronder vind u een grondplan dat verduidelijking brengt wat betreft terreinnummers 

en ligging.  
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Trainingen 

• Aanwezigheid: 

Elke speler dient minstens 5 min. voor aanvang van de training aanwezig te 

zijn. Wij vragen ook aan de ouders om uw kind na training tijdig te komen 

afhalen.   

• Afwezigheid: 

Gelieve de trainer te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. Een niet-

gemelde afwezigheid kan resulteren in een niet-selectie voor de komende 

wedstrijd. 

• Materiaal:  

Het gebruikte materiaal dient onmiddellijk na de training en in propere staat 

terugbezorgd te worden aan de materiaalmeester. De verplaatsbare 

voetbaldoelen worden van de terreinen verwijderd en dienen slotvast 

achtergelaten te worden na de trainingen 

• Kleedkamers: 

Aan de spelers vragen we om de kleedkamers zo netjes mogelijk te houden. 

(Bijv.  Voetbalschoenen buiten proper maken), de instructies van de 

verantwoordelijken strikt op te volgen en het intern reglement te respecteren. 

Vanuit de club zijn er na elke training kleedkamers + mogelijkheid om te 

douchen voorzien. Vanaf U10 is douchen verplicht na de training! 

• Tijdens de training is het dragen van scheenbeschermers verplicht  

 

 

 

Voetbal is een teamsport, zorg ervoor dat je 
alle afspraken nakomt en dat het team niet het 

slachtoffer wordt van het individu! 
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Wedstrijden en tornooien 

• Data van de wedstrijden & trainingen zijn terug te vinden op de website van 

KFC Herleving Sinaai onder rubriek Soccer Online, via www.belgianfootball.be, 

via de app van Soccer Online of via de app van de KBVB Best of Belgian 

Footbal, ook terug te vinden onder BBF. 

• Bij uitwedstrijden wordt er in overleg met de trainer verzameld aan de club om 

zich zo naar de tegenstander te begeven. Indien u verhinderd bent om zich naar 

de club te begeven, gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan de trainer opdat 

hij de praktische kant geregeld krijgt indien nodig. 

• De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van 

de trainer naar het veld. 

• Het dragen van de clubkledij van huidig seizoen is verplicht voor spelers en 

trainers. Indien dit niet wordt toegepast is de club in de mogelijkheid om sancties 

op te leggen. Opgelet! Onze trainers moeten hier het goede voorbeeld geven ! 

Ook zij kunnen sancties worden opgelegd indien zij zich niet aan de afspraken 

houden! 

• De trainer verlaat steeds als laatste de kleedkamer netjes, ook op verplaatsing! 

Dit wil NIET zeggen dat de trainer de kleedkamer moet kuisen!!! 

• Spelers kunnen hun eigen drinkbus meebrengen en deze vullen aan de 

automaat in de kleedkamer. Er worden geen flessen water ter beschikking 

gesteld. 

• Voor de ouders van U6 tem U8 wordt er maar 1 ouder / kind toegelaten in de 

kleedkamers. Vanaf U9 worden er geen ouders meer toegelaten in de 

kleedkamers. Voor de spelertjes van U8 voorzien we hier een overgangsjaar. 

Bedoeling is om na nieuwjaar te starten met nog max.2 ouders + trainer in de 

kleedkamer, dit ter voorbereiding op seizoen bij de U9. 

• Ga bij thuiswedstrijden niet te dicht op het veld staan. Respecteer de omheining 

zoals deze voorzien zijn. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Dirk%20Volckeryck/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F0N1CBD5/www.belgianfootball.be
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Regels 

Om met de alle jeugdspelers (+- 250), trainers en alle andere vrijwilligers in enige 

harmonie samen voetbal te beleven, zijn een goede organisatie en degelijke afspraken 

tussen het bestuur, spelers, trainers, afgevaardigden en supporters noodzakelijk. 

Hieronder worden een aantal basisprincipes en leefregels die binnen de club 

gehanteerd worden verder uitgewerkt en beschreven.  

 

1. Spelers  

Elke aangesloten speler vertegenwoordigt KFC Herleving Sinaai en wordt dan ook 

beschouwd als een uithangbord van onze vereniging. Om het imago en de goede 

naam van onze club te behouden zal iedere speler het volgende in acht nemen:  

 

1.1.Beleefdheid en gedrag  

Respect ten overstaan van trainers, afgevaardigden, bestuursleden, medespelers, 

ouders en supporters van zowel KFC Herleving Sinaai als de eventuele tegenstander 

is een basisregel binnen de vereniging. In geval van onbehoorlijk gedrag of andere 

tekortkomingen, op het gebied van beleefdheid en respect zullen door de trainer of 

afgevaardigde, in samenspraak met het bestuur, sancties opgelegd worden. Deze 

sancties kunnen variëren van berispingen en tijdelijke schorsingen tot het definitief 

verwijderen van de aangesloten speler uit de club  

Respecteer het materiaal en accommodatie. De club heeft enorme inspanningen 

geleverd om een zo goed mogelijk werkklimaat te creëren voor trainers, spelers en 

afgevaardigden. Goed materiaal en een goede accommodatie maakt het werken 

aangenamer voor iedereen.  

In geval van problemen, neemt u zo snel mogelijk contact op met trainer, 

afgevaardigde of iemand van het bestuur. 

Er volgt een sanctie wanneer een jeugdspeler betrapt wordt op drugsgebruik. 

  

1.2. Kledij  

Als speler vertegenwoordig je de club met als gevolg dat alle spelers zich bij elke 

wedstrijd verplicht moeten aandienen in de door de club ter beschikking gestelde kledij. 

Bij het herhaaldelijk niet naleven van deze afspraak zal het bestuur sancties nemen.  
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Behandel kledij met het nodige respect, gebruik de in de kleedkamers voorziene 

kapstokken, laat geen kledij op de banken rondslingeren, sluit steeds je sporttas, 

naammerk de kledij zodat ze snel terugbezorgd kan worden en laat geen geld of 

waardevolle voorwerpen in de kleedkamers onbeheerd achter. De club kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor diefstallen.  

 

1.3. Materiaal  

Behandel het materiaal met het nodige respect zodat we er nog meerdere jaren 

gebruik van kunnen maken. Zorg ervoor dat alles in goeie staat terugkomt na gebruik. 

Iedere trainer is verantwoordelijk voor het aan zijn ploeg ter beschikking gestelde 

materiaal (ballen, hesjes, potjes, etc.). Het ter beschikking gestelde materiaal dient 

steeds op de daarvoor voorziene plaats opgeruimd te worden zodat ook de andere 

trainers er gebruik van kunnen maken.  

 

1.4. Kleedkamers  

Elke moedwillige aangerichte schade zal door de betrokkenen speler vergoed worden.  

De zorg voor nette kleedkamers is ieders verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat alle 

afval in de vuilbak gedeponeerd wordt, voetbalschoenen moeten buiten de 

kleedkamers afgeklopt worden en onthoud dat de doucheruimte geen toilet is.  

Het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht. Op die manier blijven de 

voeten proper, vermijden we schimmels en infecties en reduceren we het risico op 

valpartijen onder de douche of in de kleedkamers. De trainers en afgevaardigden 

zullen toezien op het toepassen van deze regel.  

Respecteer indien je op verplaatsing bent, ook de accommodaties van de 

tegenstander  

Na elke wedstrijd of training dienen de spelers de gebruikte kleedkamers – en die van 

de tegenpartij bij een thuiswedstrijd – te kuisen. Trainer en afgevaardigde dienen 

hierop toe te zien. Er kunnen sancties getroffen worden bij het herhaaldelijk niet 

naleven van deze regel.  

 

1.5. Wedstrijden en trainingen  

Vermijd tijdens de wedstrijden of trainingen steeds brutale, overbodige fouten, deze 

kunnen en moeten door trainer of afgevaardigde bestraft worden met uitsluiting.  
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De scheidsrechter/trainer is steeds baas op het veld, respecteer hem. Aanvaard dat 

hij ook fouten kan maken en ga niet nodeloos discussiëren. Trainers en 

afgevaardigden hebben hier een voorbeeldfunctie. Het respecteren van de 

scheidsrechter en de tegenstander bepaalt in grote mate het imago van onze club en 

zijn entourage. Schud na de wedstrijd steeds handen met tegenstander en 

scheidsrechter.  

Indien een speler niet aanwezig kan zijn op een training, dan zal hij de trainer hiervan 

telefonisch op de hoogte brengen. Indien door een blessure of ziekte een speler niet 

aanwezig kan zijn op een wedstrijd, dan dient hij de trainer, liefst 24 uur op voorhand, 

op de hoogte te brengen. Op die manier heeft de trainer voldoende tijd om de nodige 

acties te ondernemen.  

KFC Herleving Sinaai doet alle mogelijke inspanningen om voor iedere jeugdspeler 

een gepaste omkadering en opleiding te voorzien. Indien spelers bijkomende 

opleidingen/trainingen volgen (bijvoorbeeld Wase Voetbalschool, The Custers 

Keepersopleiding, etc.) – waar de club trouwens geen enkel bezwaar tegen heeft – 

dan mag dit echter niet ten koste gaan van de te volgen trainingen van KFCH Sinaai. 

Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de desbetreffende 

speler en trainer, eventueel in overleg met de jeugdcoördinator of leden van het 

bestuur. De trainingen van de club primeren echter op eventuele bijkomende opleiding.  

De spelers tonen het nodige respect voor alle trainers, afgevaardigden en leden van 

het bestuur van KFCH Sinaai.  

Bij het niet naleven van voormelde gedragsregels kan het bestuur, in samenspraak 

met de trainers, sancties nemen.  

 

1.6 Communicatie 

Elke speler is akkoord om zijn gegevens intern te verspreiden voor 

communicatiedoeleinden. (Zonder énig tegenbericht bij de start van de competitie) 
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PANATHLONVERKLARING 

"Ethiek in de Jeugdsport" 
 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere 
gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de 
jeugdsport. 
  
We verklaren dat: 
  
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden 
inspanning en met goede planning zullen nastreven. 

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier 
hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en 
tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief 
zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door 
de noden van het kind.  

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net 
als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de 
competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en 
het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) 
in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.  

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen 
aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het 
algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.  

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces in hun sport. 

 

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit 
de jeugdsport te bannen. 

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale 
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, 
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om 
aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter 
beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder 
onderscheid van geslacht, ras of cultuur. 

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan 
veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om 
kinderen te beschermen.  

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal 
bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting 
tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te 
overwinnen.  

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het 
motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een 
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gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde 
verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de 
jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, 
sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, 
topatleten, de kinderen zelf…  

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de 
gepaste niveaus om deze code op te volgen.  

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 

 
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat 
die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de 
jeugdsport.  

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit 
niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de 
hoofddoelstellingen van de jeugdsport.  

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit 
betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook 
proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

 

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten 
van het Kind in de Sport’.  

Alle kinderen hebben het recht 

• Sport te beoefenen  

• Zich te vermaken en te spelen  

• In een gezonde omgeving te leven  

• Waardig behandeld te worden 

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen  

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 
mogelijkheden  

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie  

• In veilige omstandigheden aan sport te doen  

• Te rusten  

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, 
sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, 
sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze 
verklaring onderschrijven. 
  
GENT, 24 September 2004     
  
Copyright Charter : Service des loisirs de la Jeunesse  
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Bestuursploeg 

 
FUNCTIE 

 
NAAM 

 
CONTACT 

 

VOORZITTER 

- Communicatie 

- Kantine 

 

 

Dirk Volckeryck 

 

0497 45 48 97  

dirk.volckeryck@telenet.be 

 

 

ONDERVOORZITTER 

- Gerechtigde Correspondent 

- Administratie en kledij 

 

 

Luc De Clercq 

 

0479 93 83 01 

Luc.de_clercq@skynet.be 

 

 

SPORTIEF MANAGER 
- Sponsoring 

 

Franky Jacobs 

 

0475 57 73 29 

jacobs.de.ro@skynet.be 

 
 

PENNINGMEESTER 

- Secretariaat 

 

 

Marc De Meester 

 

03 772 52 97  

marc.demeester@hotmail.com 

 

BESTUURSLID 

- Jeugdwerking 

- Inschrijvingen 

 

 

Jurgen Vissers 

 

0479 74 94 51 

Jurgen.vissers@distriwaas.be 

 

 

BESTUURSLID 
- Afgevaardigde  1STE PLOEG 
- Terreinen en Infrastructuur 

 

Franky Mul 

 

0475 20 18 83 

Frankymul@gmail.com 
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Jeugdcel 

FUNCTIE NAAM CONTACT 

 
TVJO 
- Jeugdverantwoordelijke 
- Sportieve werking 
- Audit 

 

Vincent Deckers 
0477 37 02 86 
Vincent.deckers@skynet.be 
 

 
ADMINISTRATIEF 
VERANTWOORDELIJKE 
- Inschrijvingen 
- Audit 
- Wedstrijden 
 

 
Jurgen Vissers 

 
0479 74 94 51 
jurgen.vissers@distriwaas.be 
 

 
SOCIALE CEL 
 
   

 
Kenny Mathees 

 
0496 95 25 73 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 
 

 
JEUGDCOÖRDINATOR 
- Sportief verantwoordelijke 
 

 
Jeroen Volckeryck 

 
0498 57 80 00 
jeugdkfchsinaai@telenet.be 

 
REFEREE AMBASSADOR 
- Scheidsrechters 
- Afgevaardigden 
 

 
Gunther De Wolf 

 
0494 56 79 44 
gunther.dewolf@telenet.be 

 
VERANTWOORDELIJKE 
ONGEVALLEN 
 

 
Aimé Coppieters 

 
0498 83 47 93 
Aime.coppieters@telenet.be 

 
EVENEMENTENTEAM 
 

 
Elke Smet 
Larissa Ysewyn 
Johhny Clarisse 
 

 

evenementenkfchsinaai@telenet.be 
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