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Beste speler, beste ouders,

In het seizoen 2020-2021 treden onze jeugdploegen 
opnieuw aan in de interprovinciale jeugdreeksen. We gaan 
dan ook verder op de ingeslagen weg en hebben bij elke 
beslissing steevast onze missie en visie voor ogen:

 » Focus op individuele ontwikkeling binnen het team
 » Doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal

 
Met talloze projecten en geschoolde trainers (alle coaches 
hebben een trainersdiploma conform de normen van 
de KBVB) werken we des te meer met doelstellingen en 
objectieven op lange termijn. 

De positieve reacties op onze projecten en werking zijn 
talrijk en dat vertaalt zich in een grote instroom op basis 
van intensieve scouting en vooral ook in een positieve vibe 
binnen heel de club. 

De sportieve leiding ligt in de handen van TVJO Bart Claus 
en Technisch Directeur David Van Buggenhout. Via de 
inzet van extra coördinatoren streven we naar een nog 
betere begeleiding van onze jeugdtrainers.

KSV jeugd staat dit seizoen voor een grote uitdaging. Via 
de Footpass audit die dit seizoen zal doorgaan, moeten we 
opnieuw het Interprovinciaal kwaliteitslabel behalen. 

De doelstelling is minimaal de derde ster, maar het 
streefdoel is een vierde ster behalen.

We begroeten dit seizoen al 270 jeugdspelers. Door de 
aanleg van het kunstgrasveld zagen we de mogelijkheden 
om te trainen en de kwaliteit van de trainingen de hoogte 
ingaan.

Onze Pannaschool op zondag is intussen uitgegroeid 
tot een begrip. Samen met de projecten Blue White 
Talents (BWTA), Blue White Heartbeats (BWH), Blue White 
Development (BWD) en Blue White Fit (BWF) vormt het de 
ruggengraat van de hele jeugdopleiding. Met die projecten 
trachten we elke speler een individueel traject aan te 
bieden via een gespecialiseerde opvolging op technisch, 
tactisch, conditioneel en mentaal vlak. Ook onze 
damesploeg KSV Femina bruist van enthousiasme. Onder 
het trainerschap van coach Björn Maes mikken we op een 
rustig seizoen met mooi voetbal. 

Hou deze brochure minstens bij als naslagwerk. Aan 
de nieuwkomers geven we zeker de raad om de hele 
brochure even door te nemen. Kwestie van wat vertrouwd 
te geraken met de club KSV Temse. We wensen u veel 
voetbalplezier!

KSV Temse Jeugdbestuur

“Positieve vibe in de club 
kracht bijzetten”
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2. Sportief beleid
A. Reeksindeling

REEKS GEBOORTEJAREN AANTAL SPELERS WEDSTRIJDDUUR

U6 2015 2 tegen 2

U7 2014 3 tegen 3 4 matchen (2 x 5 min.)

U8 2013 5 tegen 5 4 x 15 min.

U9 2012 5 tegen 5 4 x 15 min.

U10 2011 8 tegen 8 4 x 15 min.

U11 2010 8 tegen 8 4 x 15 min.

U12 2009 8 tegen 8 4 x 15 min.

U13 2008 8 tegen 8 4 x 15 min.

U14 2007 11 tegen 11 4 x 20 min.

U15 2006 11 tegen 11 4 x 20min.

U16 2005 11 tegen 11 4 x 20 min.

U17 2004 11 tegen 11 4 x 20min.

U19 2003-2002 11 tegen 11 2 x 45 min.

Beloften vanaf 16 jaar 11 tegen 11 2 x 45 min.

Femina vanaf 14 jaar 11 tegen 11 2 x 45 min.

De wedstrijdselectie is een zuiver sportieve aangelegenheid.
Die behoort dan ook tot de uitsluitende bevoegdheid van de trainers, in 
samenspraak met de TVJO’s (Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding). De 
trainers bepalen welke speler op welke positie aantreedt. Wel dienen zij rekening 
te houden met de hierna vermelde richtlijnen. Het bestuur zal de keuze van de 
trainers steeds respecteren.

Onze club heeft beslist dit seizoen niet in competitie te treden met U6. We 
organiseren voor hen wel vriendschappelijke wedstrijden, nemen deel aan 
dribbelfestivals,...

B. Algemene uitgangspunten

Elke speler, tot en met U17, krijgt 50% speelgelegenheid op maandbasis bij KSV 
zelf of bij een club waarmee we een samenwerking hebben. Dit seizoen zijn dat 
Bazel, Mariekerke, Sint-Amands en Lippelo. Daar gaan spelen beschouwen we 
als een verrijking voor zowel deze clubs als onze eigen spelers en is daarom niet 
vrijblijvend.

Onze jeugdspelers beter leren voetballen op een voor hen aangepast niveau 
is onze voornaamste sportieve doelstelling. Resultaten zijn van ondergeschikt 
belang. Indien we in deze doelstelling slagen, volgen de resultaten echter 
automatisch.

Alle ploegen vanaf U8 tot en met de beloften trainen driemaal per week. De 
U7 en U6 trainen steevast tweemaal per week. Door de ingebruikname van het 
kunstgrasveld waarop we met meer ploegen tegelijk trainen nam het aantal 
afgelaste trainingen in de wintermaanden sterk af. 

Afgelasten van wedstrijden gebeurt collectief door Voetbal Vlaanderen of door de 
thuisclubs in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Ook dit seizoen kunnen we terecht in de indoorzalen van recreatiedomein De Ster 
en de Hollebeek school tijdens de wintermaanden.

Buiten de reglementair voorziene transferperiode 
staan wij geen transfers toe behoudens in enkele 
uitzonderlijke omstandigheden (bv. verhuis buiten de 
gemeente). Een transfer omdat je in een andere ploeg 
speelt dan gewenst, wordt niet toegestaan.



C. Doelmannen

De doelmannen van onze jeugdploegen krijgen éénmaal per week een specifieke 
keeperstraining. De aanwezigheid hierop is verplicht. Jurgen Vermeiren en Kris De 
Wolf zijn beiden gediplomeerd en nemen deze taak op zich. Jan Van Roy neemt 
de doelmannen van het eerste elftal, de beloften en de postformatie voor zijn 
rekening.

D. TVJO

Bart Claus als TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) en David Van 
Buggenhout als Technisch Directeur (TD) zijn verantwoordelijk voor de volledige 
sportieve jeugdwerking. Dat houdt onder andere in dat ze samen met de trainers 
regelmatig overleg plegen en hen bijsturen waar nodig. De coördinatoren van 
de onder- en middenbouw begeleiden mee de dagdagelijkse werking en worden 
in elke beslissing van hun respectievelijke bouw geraadpleegd. TD David Van 
Buggenhout richt zich specifiek op de bovenbouw en is als T3 de link binnen onze 
club tussen het eerste elftal, de beloften en de postformatie.



E. Planning trainingen

MAANDAG
18u00 - 19u30 U09

18u00 - 19u30 U10

18u00 - 19u30 U11

18u00 - 19u30 U12

18u00 - 19u30 U13

19u30 - 21u00 U14

19u30 - 21u00 U15

19u30 - 21u00 U16

19u30 - 21u00 U17

19u30 - 21u00 U19 (Lokeren)

19u30 - 21u00 Jong KSV Temse (Lokeren)

19u30 - 21u00 KSV Temse Femina

DINSDAG
18u00 - 19u30 U08

18u00 - 19u30 U09

18u00 - 19u30 U10

18u00 - 19u30 U12

18u00 - 19u30 U13

19u30 - 21u00 U15

19u30 - 21u00 U16

19u30 - 21u00 U17

WOENSDAG
17u00 - 20u30 Doelmannen

17u00 - 18u00 U06

18u00 - 19u30 U07

18u00 - 19u30 U08

18u00 - 19u30 U11

18u00 - 19u30 BWTA MB

19u30 - 21u00 BWTA BB

19u30 - 21u00 KSV Temse Femina

19u30 - 21u00 U19 (Lokeren)

19u30 - 21u00 Jong KSV Temse (Lokeren)

DONDERDAG
18u00 - 19u30 U08

18u00 - 19u30 U09

18u00 - 19u30 U10

18u00 - 19u30 U11

18u00 - 19u30 U12

18u00 - 19u30 U13

19u30 - 21u00 U14

19u30 - 21u00 U16

19u30 - 21u00 U19 (Temse)

19u30 - 21u00 Jong KSV Temse (Temse)

VRIJDAG
17u00 - 18u00 U06

18u00 - 19u30 U07

19u30 - 21u00 U14

19u30 - 21u00 U15

19u30 - 21u00 U17



A. Bedragen

De lidgelden voor dit seizoen bedragen tijdens de eerste 
inschrijving op 29 & 30 mei :

• €290 voor de U6 en U7
• €340 voor de U8 en U9
• €410 vanaf U10 tot en met U17
• €435 voor U19 en beloften (5 pakjes pralines inbegrepen)

Inbegrepen in het lidgeld zijn 50 tombolakaarten met een 
verkoopwaarde van €1/stuk. De lidgelden blijven ongewijzigd 
ten opzichte van vorig seizoen.

* De lidgelden worden verhoogd met €50 voor reeds 
aangesloten spelers die hun lidgeld betalen na de eerste 
inschrijvingsdagen. Op deze manier willen we snel zicht 
krijgen op de spelersaantallen en de ledenadministratie tot 
een minimum beperken. 

* Deze bedragen worden ook verhoogd met €25 voor 
spelers die opnieuw moeten worden aangesloten nadat 
ze eind vorig seizoen hun ontslag indienden. Dit als 
tussenkomst in de administratiekosten. 

* Vanaf het tweede aangesloten gezinslid zijn er enerzijds 
geen tombolakaarten voorzien en wordt er anderzijds een 
korting van €40 gegeven. 
 
 

* Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld in 
gevallen van overmacht, voor spelers die toch een akkoord 
krijgen voor een transfer in de loop van het seizoen 
en voor spelers die om disciplinaire redenen moeten 
vertrekken bij de club ingevolge een beslissing van het 
jeugdbestuur.

B. Aanwending

Toch even verduidelijken waar het lidgeld naar toe gaat: 

* Elke speler ontvangt een kledijpakket. Dit seizoen gaan 
we opnieuw in zee met Jartazi. Het pakket bestaat uit 
2 trainingsbroeken, 2 sweaters, 2 polyester t-shirts, 1 
voetbalshort en 2 paar voetbalkousen. Spelers die nieuw 
zijn op de club ontvangen een extra voetbalshort. Voor 
de vaste doelmannen voorzien we indien gewenst een 
aangepast pakket. Winkelwaarde van dit alles ligt om en bij 
de €175. 

* De administratiekosten en de verplichte bijdragen aan de 
voetbalbond zoals de verzekering ramen we op €10. 

* Na elke thuiswedstrijd ontvangt elke speler een drankje en 
een wafel of een kostprijs op jaarbasis van ong €45. 

* Van de €410 € blijft er dan nog €180 over. Een 
voetbalseizoen duurt ongeveer negen maanden of zo’n 36 
weken. Als je rekent aan drie trainingen per week kom je 
over het volledige seizoen op 108 trainingen. Samen met 
de wedstrijden kom je op ongeveer 135 prestaties.

Een kleine deling leert dat elke speler per training of 
wedstrijd slechts €1,33 betaalt. Met dit bedrag moeten 
we onze werkingskosten, de huur van de terreinen en de 
onkostenvergoeding van de trainers betalen.

Ook niet vergeten:

* Alle jeugdspelers kunnen op vertoon van hun lidkaart 
gratis de wedstrijden van het eerste elftal bijwonen. 
 

* In het lidgeld voor de spelers vanaf U10 zit ook een 
jeugdabonnement. Dit abonnement geeft aan  
1 persoon gratis toegang tot de thuiswedstrijden van de 
interprovinciale jeugdploegen en de gewestelijke U10 en 
U11.  

Wie geen abonnement kan voorleggen, betaalt de inkomprijs 
van €3. Kom je met meerdere (groot)ouders supporteren? 
Aan het begin van het seizoen kan je aan een voordeelprijs 
extra jeugdabonnementen aankopen.

3. Lidgelden

Bijna alle ziekenfondsen bieden een 
tussenkomst aan hun leden die bij een 
sportclub zijn aangesloten.Informeer 
zeker bij uw ziekenfonds naar de juiste 
modaliteiten.



4. Trainingen
AANWEZIGHEID
Om op tijd van start te kunnen gaan, vragen wij aan elke speler om 
zeker 15 minuten voor het aanvangsuur van de training aanwezig te 
zijn. Opvang is voorzien tot ong. 15 minuten na het beëindigen van de 
oefensessie. Wij vragen dan ook om uw kind tijdig te komen afhalen of 
af te spreken met andere ouders.

AFWEZIGHEID 
Uit beleefdheid vragen wij om de trainer te verwittigen (bellen, niet 
sms’en) indien uw kind niet aanwezig kan zijn. Een niet-gemelde 
afwezigheid kan resulteren in een niet-oproeping voor de komende 
wedstrijd.

AFGELASTINGEN
Wij trachten de spelers te verwittigen indien de training niet kan 
doorgaan. Dit kan het geval zijn tijdens de wintermaanden en/of bij 
slecht weer. Bij twijfelgevallen kan u ook steeds contact opnemen met 
de trainer of even informeren ter plaatse vooraleer u uw kind achterlaat. 
Wij willen ook nog even benadrukken dat de beslissing tot afgelasting 
genomen wordt door de gemeentelijke sportdienst, eigenaar van de 
terreinen, in samenspraak met de TVJO.

KLEDIJ
De spelers dienen zelf in te staan voor hun trainingsuitrusting. Hierbij 
dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden 
en de instructies van de trainer (bijv. lange broek verplicht tijdens 
de wintermaanden). Alle spelers beschikken over hun eigen 
wedstrijdkousen en -short. De club voorziet alleen nog de shirts. Wie zijn 
kledij vergeet, kan bijgevolg dus niet spelen.

DOELMANNEN
De doelwachterstraining wordt afzonderlijk georganiseerd. De 
keepertrainers informeren de doelwachters zelf of geven de informatie 
door via de ploegtrainers. Deelname aan deze trainingen is verplicht.

DIEFSTAL
Het bestuur vraagt uitdrukkelijk om geen waardevolle voorwerpen 
mee te brengen. Tijdens de training wordt er toezicht gehouden op de 
kleedkamers. Toch kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor verlies of diefstal.

HYGIËNE
Na de training, zoals na elke fysieke inspanning, is het logisch dat men 
zich wast. De douchebeurt is dan ook verplicht. Om hygiënische redenen 
wordt het dragen van badslippers sterk aanbevolen.

MATERIAAL
Het gebruikte materiaal dient onmiddellijk na de training en in
propere staat terug op de voorziene plaats te worden gezet. De meeste 
trainers hanteren hiervoor een beurtrol. De verplaatsbare voetbaldoelen 
worden van de terreinen verwijderd en dienen slotvast achtergelaten te 
worden na de trainingen en wedstrijden.
 
GEBRUIK KLEEDKAMERS
Aan de spelers vragen we om de kleedkamers zo netjes mogelijk te 
houden (bijv. voetbalschoenen uit doen vooraleer de kleedkamers te 
betreden), de instructies van de verantwoordelijken strikt op te volgen 
en het KSV Temse Clubreglement te respecteren.

TOEGANG KLEEDKAMERS
Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers. Enkel
bij U6 en U7 mag er 1 (groot)ouder de speler vergezellen.

VERLOREN VOORWERPEN
Bij verlies van kledingstukken kunnen de ouders zich altijd wenden tot 
de verantwoordelijke voor de kleedkamers. Zij beheert elk jaar een grote 
stock aan verloren voorwerpen. In de mate van het mogelijke vragen wij 
om in de voetbaluitrusting de naam van uw kind aan te brengen. De club 
biedt dit als extra service ook aan bij de inschrijving.





5. Wedstrijden en tornooien
Teneinde de spelers de mogelijkheid te bieden zich met hun 
leeftijdsgenoten te vergelijken, hun vorderingen te meten 
en de groepsgeest te stimuleren, richt Voetbal Vlaanderen 
jeugdcompetities in waaraan ook KSV Temse deelneemt.

Alle spelers zijn verplicht om hun trainingspak te 
dragen voor en na de wedstrijden en tornooien!

UITNODIGING
Na de (voor)laatste training van de week ontvangen 
de spelers een mondelinge of schriftelijke (via het 
communicatieplatform Gimme) uitnodiging met dag en uur 
van de te spelen wedstrijd en het uur van samenkomst.Uit 
respect tegenover de medespelers en de begeleiders vragen 
wij uitdrukkelijk om deze uren te respecteren en dus tijdig 
aanwezig te zijn.

AFWEZIGHEID
Uiteraard is het een must om de trainer of afgevaardigde 
tijdig te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. 
Zo kan er nog iemand anders opgeroepen worden.

IDENTITEITSKAART
spelers die hun identiteitskaart niet bij hebben, kunnen 
niet deelnemen aan de wedstrijden. Dit geldt zeker voor 
wedstrijden die geleid worden door
een officieel aangeduide scheidsrechter.

WEDSTRIJDKALENDER
De officiële kalender kan wekelijks geraadpleegd worden op 
www.belgianfootball.be. Let op met het gebruik van apps 
want daar vind je niet altijd de meest actuele info. 

AFGELASTINGEN
De Voetbalbond en de thuisclubs kunnen bij slechte 
weersomstandigheden de wedstrijden afgelasten. Algemene 
afgelastingen kan je raadplegen via het speciale nummer 
van de Voetbalbond (0900/00081), de website van de 
voetbalbond (www.belgianfootball.be) of door contact 
op te nemen met de trainer of afgevaardigde. De club 
tracht iedereen maximaal te informeren via Gimme en de 
jeugdwebsite. U dient dit zelf op te volgen. Bij afgelastingen 
is er geen opvang voorzien.

OUDERS
Wij moedigen de ouders aan om zoveel mogelijk wedstrijden 
van hun zoon of dochter bij te wonen. Wij vragen wel om 
een sportieve houding aan te nemen en zich niet te mengen 
in aangelegenheden zoals de ploegopstelling en de -tactiek. 
Als club willen wij dat ouders supporteren en alle spelers 
sportief aanmoedigen (ook die van de tegenpartij). Ouders 
die dit niet doen en vervallen in verbale uithalen naar 
spelers, supporters van de tegenpartij of de scheidsrechter 
kunnen intern geschorst worden.

TORNOOIEN
Op verschillende tijdstippen oa tijdens het paasweekend 
en op het einde van het seizoen worden er nog een aantal 
tornooien afgewerkt. De spelers zijn verplicht ook hieraan 
deel te nemen.

Specifiek voor uitwedstrijden

De afgevaardigde maakt de nodige afspraken 
over de plaats van samenkomst.

Het bijwonen van uitwedstrijden gebeurt op 
zuiver vrijwillige basis. We voorzien geen 
verplaatsingsvergoeding. Wel rekenen we 
op de ouders om de verplaatsingen te kunnen 
maken met eigen vervoer. Indien er bij bepaalde 
ploegen problemen zouden opduiken, stelt de 
trainer een beurtrol op. Het bestuur rekent op 
de inzet van alle ouders.

Bij uitwedstrijden vragen wij om zeker de 
ploegafgevaardigde te verwittigen wanneer u met 
uw kind naar huis vertrekt. Enkel op deze manier 
kunnen wij vermijden dat er spelers zouden 
achterblijven.

Er is geen opvang voorzien bij de thuiskomst. 
Afspraken tussen de ouders onderling kunnen 
ook hier voor een oplossing zorgen.



6. Sancties
KSV Temse is een sportvereniging waarin de nadruk 
wordt gelegd op sportiviteit en samenhorigheid. De 
spelers en ouders worden dan ook geacht het KSV 
Temse Clubreglement na te leven. Indien spelers de club 
in diskrediet brengen door onbehoorlijk of onsportief 
gedrag, zowel op als naast het veld, kan het jeugdbestuur 
een sanctie treffen. De betrokken speler kan worden 
opgeroepen om zich al dan niet samen met zijn ouders te 
verantwoorden voor de TVJO of het jeugdbestuur..

Bij ernstige gevallen (diefstal, pestgedrag, drugsgebruik, 
geweldpleging, zware daden van racisme,..) volgt 
onverbiddelijk de uitsluiting uit de club ! Bij dergelijke 
gevallen wordt er geen lidgeld terug betaald !

Aan de spelers die een vermijdbare gele of rode kaart 
incasseren, kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een 
wedstrijd tot en met U12 te fluiten.

Het bestuur respecteert in principe ook de sancties die 
de voetbalbond oplegt naar aanleiding van uitsluitingen en 
onsportief gedrag. De boetes die de Voetbalbond aanrekent 
aan de club omwille van onbetamelijk gedrag van spelers 
en supporters kunnen hoog oplopen (€ 250). Die worden 
door de club op de betrokkene verhaald. 

Eventueel vandalisme of het moedwillig toebrengen van 
schade aan de eigen accommodatie of deze van andere 
ploegen moet vergoed worden door de betrokken ouders.

Het volledige KSV Temse Clubreglement vind je terug op 
pagina 18.



7. Wat te doen bij blessures?
Wij hopen dat onze spelers van ernstige blessures gespaard 
blijven. Bij voetbal is dit evenwel niet uitgesloten. Voor 
gedetailleerde informatie in verband met de afhandeling 
van een dossier kan u terecht bij Patrick Claus. Als 
verzekeringsverantwoordelijke binnen de club dient 
hij de aangiftes in en handelt de dossiers af met het 
Solidariteitsfonds van de voetbalbond.

Indien een speler blessures oploopt tijdens een training of 
een wedstrijd en beroep moet doen op medische verzorging, 
zijn volgende regels van toepassing: 

1. Het formulier “medisch getuigschrift” laten invullen 
door de behandelende arts. Dit formulier kan u verkrijgen 
bij de ploegafgevaardigde of in de chalet. 

2. Op het formulier “aangifte van een ongeval” moet enkel 
een klever van het ziekenfonds worden aangebracht 
in het daarvoor bestemde vak. De rest van deze zijde 
wordt ingevuld door de clubverantwoordelijke. 
U dient wel op het bijgevoegde document van de 
club oa. de omstandigheden van het ongeval te 
omschrijven. 

3. Indien de behandelende arts de tussenkomst nodig acht 
van een kinesitherapeut of een fysiotherapeut dient 
hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan “Het Federaal 
Solidariteitsfonds” (FSF) van de voetbalbond alvorens 
met de behandeling kan gestart worden. Een kopie van 
het voorschrift kinesitherapie bezorgt u bij voorkeur 
tegelijk met de ongevalsaangifte. Indien later nog meer 
beurten nodig zijn dan de toegestane, dient er verlenging 
gevraagd aan het FSF door middel van een doktersattest. 
Het FSF betaalt slechts één behandeling per dag met een 
maximum van 9 behandelingen per voorschrift. 

4. Wij onderlijnen dat het van het grootste belang is om het 
“medisch getuigschrift” zo snel mogelijk aan de trainer, 
afgevaardigde of clubverantwoordelijke af te geven. 

5. De clubverantwoordelijke maakt het medisch certificaat 
over aan het FSF.

6. Na enkele dagen ontvangt de speler het formulier 
“ontvangstbewijs”. 

7. Wanneer de kwetsuur voorbij is en de sportactiviteiten 
mogen hernomen worden, moet het formulier 
“ontvangstbewijs” worden ingevuld door de behandelende 
arts en daarna overgemaakt aan de club. 

8. Afrekening medische kosten: alle originele 
bewijsstukken van gemaakte onkosten, met vermelding 
van de tussenkomst van de mutualiteit, worden bezorgd 
aan de clubverantwoordelijke. De betrokkene ontvangt via 
de clubverantwoordelijke een detailafrekening opgemaakt 
door de KBVB. Het bedrag van de tussenkomst wordt op 
de rekening overgeschreven. 

9. Er moet rekening gehouden worden met volgende 
beperkingen van tussenkomst:
 »Geen tussenkomst voor zorgen verleend na de op het 
ontvangstbewijs vermelde datum van hervatting van 
sportactiviteiten.
 »Geen tussenkomst in bijkomende kosten als gevolg van 
verblijf in een privékamer.
 »Geen tussenkomst in kosten voor radioscopie, taping, 
gips, collar, krukken en alle gelijkgestelde medische 
zorgen.
 »Voor speciale verbanden en tandblessures geldt een 
specifieke, forfaitaire regeling.
 »Per aangifte rekent het FSF een vrijstelling aan.



8. Uitrusting
Zoals reeds werd vermeld, staan de spelers zelf in voor 
hun trainingsuitrusting. Die bestaat minimaal uit sportieve 
kledij, beenbeschermers en voetbalschoenen. Tot en 
met U13 en op het kunstgrasveld zijn geen aluminium 
studs toegelaten. Ook regenkledij, een trainingspak, 
handschoenen enz. zijn tijdens de wintermaanden zeker 
geen overbodige luxe.

KSV voorziet voor de wedstrijden alleen nog het 
wedstrijdshirt. Kousen en short zitten in het kledijpakket 
en dienen dus door de speler zelf te worden meegebracht. 
Op het einde van het seizoen zijn de kousen en de short 
eigendom van de speler.

Wij vragen de medewerking van alle ouders om via 
een beurtrolsysteem de was te doen. Door deze kleine 
inspanning (2 à 3 maal per seizoen) kan de club flink wat 
geld besparen en kunnen de lidgelden dus voor iedereen 
aantrekkelijk gehouden worden. De ploegafgevaardigde 
zal hieromtrent met u de nodige praktische afspraken 
maken.

Wij hechten veel belang aan de uniforme uitrusting van 
onze spelers bij wedstrijden. De trainingsbroek en de 
sweater dit jaar voorzien in het lidgeld, moeten verplicht 
gedragen worden voor en na de wedstrijden en tijdens de 
tornooien.



9. Voorstellen en klachten
Wij vragen aan onze spelers en hun ouders om op een positieve en constructieve manier mee te werken aan de verdere uitbouw van onze club. Toch beseffen wij dat niet altijd 
alles van een leien dakje loopt. Met uw klachten, problemen of suggesties kan u in eerste instantie terecht bij uw ploegafgevaardigde of trainer. Als hij u niet kan helpen, dan kunt 
u terecht bij de front office van onze club. Op regelmatige basis is er iemand van het jeugdbestuur aanwezig in de chalet (kantine). Als u dat wenst kan u ook een afspraak maken 
met een van onze TVJO’s of met een lid van het jeugdbestuur.

10. Flanders Cup & extra 
sportieve activiteiten
Jaarlijks organiseert onze club begin augustus de Flanders Cup. Bij elke editie 
verwelkomen we een 80-tal ploegen. Dit tornooi bepaalt in belangrijke mate de 
uitstraling van onze club naar de buitenwereld.

Ons eventteam is verantwoordelijk voor een aantal extra-sportieve zaken zoals:

* de Family Day 
* de zeer geslaagde verkoop van ‘pralines’ in november.
* de Youngsters Day
* het maken van de ploegfoto’s
* het bezoek van Sinterklaas
* de nieuwjaarsdrink

HELPENDE HANDEN ZIJN STEEDS WELKOM. INTERESSE? CONTACTEER DAN 
IEMAND VAN HET JEUGDBESTUUR

11. Aansluitingen & 
inschrijvingen
Wanneer uw kind zich als lid van KSV Temse wenst aan te sluiten, dienen er enkele 
administratieve zaken geregeld te worden. Vermits de meesten nog minderjarig zijn, 
moet één van de ouders het aansluitingsformulier bij de KBVB digitaal ondertekenen 
samen met de interne KSV-documenten. De aansluiting gebeurt bij voorkeur via de 
(Kids)identiteitskaart 

Een bezoek aan de huis- of sportarts bevelen we sterk aan. De medische vragenlijst 
geeft u ingevuld af aan onze jeugdsecretaris.

Tevens vragen wij u om bij de inschrijving een beknopte algemene vragenlijst in te 
vullen. Dit is voor ons van groot belang om onze administratie up to date te  
houden.

GELIEVE ONS OOK OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN 
OP HET VLAK VAN ADRES, TELEFOON- EN GSM-NUMMER, E-MAIL ADRES ENZ





12. Wat verwachten wij van de ouders?
Hier vindt u een aantal punten terug die al vroeger aan bod 
kwamen. Bovendien doen wij hier een oproep om u actief in 
te zetten voor de jeugdwerking van KSV Temse.

STIPTHEID
Stimuleer uw kind om stipt en regelmatig aanwezig te zijn 
op de trainingen en wedstrijden.

AFWEZIGHEID
Verwittig de trainer of afgevaardigde tijdig bij afwezigheid 
op trainingen, wedstrijden of tornooien.

UITRUSTING
Tracht de voetbaluitrusting van uw kind zoveel mogelijk te 
voorzien van zijn of haar naam. Zo kunnen we de verloren 
spullen gemakkelijk terugbezorgen.

AFGELASTINGEN
Kijk bij slecht weer na of er geen afgelastingen zijn.

BIJWONEN WEDSTRIJDEN
Kom uw kind zoveel mogelijk aanmoedigen tijdens de 
wedstrijden. Neem steeds een sportieve houding aan. 
Vergeet uw jeugdabonnement niet! Zo vermijd je €3 inkom 
te moeten betalen. 

UITWEDSTRIJDEN
Voor de uitwedstrijden rekenen wij op de ouders om voor 
het nodige vervoer te zorgen. Verwittig de afgevaardigde 
wanneer u naar huis vertrekt.

BLESSURES
Verwittig zo snel mogelijk de afgevaardigde of Patrick Claus. 

PROBLEMEN
Laat eventuele problemen niet sluimeren. Bespreek ze met 
de trainer, de afgevaardigde of maak een afspraak met 
iemand van het jeugdbestuur.

THUISWEDSTRIJDEN
Na de wedstrijd krijgen de spelers een drankje en een wafel 
aangeboden. Kom samen met hen naar de chalet. 

EERSTE ELFTAL
Woon ook de wedstrijden van het eerste elftal bij. Voor onze 
jeugdspelers is de toegang gratis op vertoon van de lidkaart. 
Ook voor de ouders is er een gratis abonnement.



Zet u actief in voor de  
jeugdwerking van KSV Temse:

AFGEVAARDIGDE
Wordt afgevaardigde van één van onze jeugdploegen. 
Dit is een zuivere administratieve taak die zeker ook 
kan uitgeoefend worden door dames.

EXTRASPORTIEVE ACTIVITEITEN
Neem deel aan de extra- sportieve activiteiten. 
Waarom bijvoorbeeld niet met alle ouders van de 
ploeg naar de Family Day gaan?

BEURTROL WAS
Een kleine inspanning die voor de club heel wat geld 
bespaart.

SPONSORS
Bent u zelfstandige of kent u in uw omgeving 
mogelijke kandidaat-sponsors? Speel ons de namen 
door. Wij werken een voorstel op maat uit naar ieders 
budget.

FLANDERS CUP: Kom een handje toesteken tijdens 
de “Flanders Cup”en geniet van de gezellige sfeer en 
het hopelijk schitterend weer.

HET EVENTTEAM IS STEEDS OP 
ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN. 
STEL U KANDIDAAT!

13 . Samenstelling jeugdbestuur
Vragen over... GSM-nummer E-mailadres

Bart Claus
TVJO

Sportief beleid, visie jeugdwerking 0472 80 72 53 bart_claus10@hotmail.com

Bart Moens
Jeugdbestuurslid

Kledij en materiaal 0473 93 28 56 bart.moens3@telenet.be

Geert Fransen
Jeugdbestuurslid

Sociale media 0476 87 57 90 fransen.geert@telenet.be

Ivan Renette
Jeugdvoorzitter

Verantwoordelijke afgevaardigden 0478 88 05 58 ivan.renette@telenet.be

Patrick Claus
Jeugdsecretaris

Administratie, verzekering, 
inschrijvingen

0498 46 44 78 pat.claus@telenet.be

Patrick Heyndrickx
Jeugdbestuurslid

Bedeling kledij en materiaal + 
lid eventteam

0498 86 88 61 patrick.heyndrickx1@telenet.be

Robert Van Lombergen
Jeugdbestuurslid

Bestuurslid Sportraad 0474 60 56 40 robertvanlombergen@hotmail.com

Stefan Claus
Communicatie

Website, online- en offline 
communicatiekanalen

0470 21 50 87 stefan_claus@hotmail.com



15. KSV Temse Clubreglement
Het jeugdbestuur van KSV Temse wil bijdragen tot 
het voetbalplezier en de verdere algemene en sociale 
ontwikkeling van zijn leden. Normen en waarden bij de 
beoefening van de voetbalsport vinden wij dan ook erg 
belangrijk. KSV Temse wil actief meewerken aan de 
bewustwording hiervan bij de spelers, trainers, begeleiders en 
ouders. Onze club moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven 
waar jongeren met plezier en voldoening kunnen voetballen. 
Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Bestuur, trainers 
en begeleiders hebben de belangrijke verantwoordelijkheid 
om deze gedragsregels uit te dragen en te waken over de 
naleving ervan. Bij overtreding van de regels kunnen er 
sancties volgen.

ALGEMEEN

De gedragsregels zijn van toepassing op alle leden. Bepaalde 
regels gelden voor een specifieke doelgroep, andere richten 
zich tot iedereen.

DOELSTELLING

KSV Temse wil iedereen binnen zijn persoonlijke 
mogelijkheden de kans geven om te voetballen. 
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de 
belangrijkste elementen. We streven ernaar om alle 
teams op een zodanig niveau in competitie te brengen dat 
voetbalplezier en uitdaging perfect op mekaar aansluiten. 
Door zowel in te zetten op de sport als het verenigingsgevoel, 
willen wij een club zijn waar onze leden zich goed voelen.

WAAROVER GAAT HET PRECIES?

Het gaat concreet over hoe we met elkaar wensen om te 
gaan. Hoe we onze medemens behandelen en zelf behandeld 
willen worden. Wij noemen dit normen en waarden. 
Vanzelfsprekende omgangsvormen in een intern reglement 
gegoten. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels 
houdt? Dan nemen we maatregelen.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS

UITGANGSPUNTEN

 » We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 » We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder 

sportief zijn.
 » We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als 

deze een fout maakt.
 » De winnaar is deze die ook sportief blijft in zijn verlies.
 » Bij een teamsport speelt de speler voor het team en niet 

omgekeerd.
 » Sport geeft ons zelfvertrouwen en helpt ons in de verdere 

ontwikkeling van onze persoonlijkheid.

OP EN ROND HET TERREINEN EN DE KLEEDKAMERS

 » We hebben respect voor de infrastructuur en de mensen 
die er verantwoordelijk voor zijn.

 » We gedragen ons correct en beleefd tegen iedereen.
 » Bij het betreden van de kleedkamers na een training, 

wedstrijd of een andere activiteit doen we onze 
voetbalschoenen uit.

 » In de kleedkamers houden we het rustig en ordelijk en 
volgen we de richtlijnen van de verantwoordelijke(n).

 » Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training verlaten 
we de kleedkamer en laten we die proper achter.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

 » We zijn steeds op het afgesproken uur aanwezig.
 » Als we niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn, dan verwittigen 

we de trainer en/of afgevaardigde.
 » We blijven rustig in de kleedkamer en verlaten die slechts 

onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.
 » Wij helpen mee bij het (terug)brengen van materiaal en 

voeren de ons opgedragen taken naar best vermogen uit.
 » We hebben respect voor het materiaal (eigen materiaal/

van medespelers/van de club).
 » We laten geen waardevolle spullen achter in de 

kleedkamer. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld 
bij verlies of diefstal.

 » We douchen na de trainingen en wedstrijden.



15 . Nuttige info
ALGEMEEN
Chalet KSV Temse - 03/771.31.91
Stamnummer KSV Temse - 4297
Bloknummer KSV Temse - 1833
Afgelastingen - 0900/00081

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS EN BEGELEIDERS

 » Wij verwachten van de ouders en begeleiders dat zij 
sportief aanmoedigen, maar geen technische of tactische 
aanwijzingen geven.

 » De ouder of begeleider is een goede supporter en geeft 
door respect te hebben voor iedereen op en rond het veld, 
het goede voorbeeld.

 » De ouders en begeleiders, stellen zich op rond het veld in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en volgen 
dienaangaande de aanwijzingen van de afgevaardigde en/
of scheidsrechter.

 » Zorg ervoor dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is 
voor de training en wedstrijd.

 » We vragen aan de ouders om mee in te springen voor het 
vervoer van het team bij uitwedstrijden. Daarbij dienen alle 
wettelijke verkeersregels gevolgd te worden.

 » We vragen ook om mee te doen in de beurtrol voor het 
wassen van de wedstrijdkledij.

 » We verwachten ook dat ouders toezien op het 

algemene gedrag van hun zoon of dochter, conform de 
gedragsregels.

 » Ouders van de jeugdspelers, alsook andere familieleden, 
supporters of derden betalen de door de club bepaalde 
toegangsprijs voor wedstrijden indien ze niet in het 
bezit zijn van een abonnement of een ander geldig 
toegangsbewijs.

SANCTIES

Het niet-naleven van de gedragsregels kan leiden tot sancties. 
Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden door het 
jeugdbestuur passende maatregelen genomen. De genomen 
beslissing is onherroepelijk en enkel de verantwoordelijkheid 
van de leden van het jeugdbestuur.

Sancties ingevolge ongeoorloofd gedrag, zware overtredingen, 
verbale agressie,… tijdens een wedstrijd, tornooi of een 
andere activiteit kunnen daarenboven leiden tot maatregelen 
genomen door de KBVB of Voetbal Vlaanderen.

Alle boetes die de club oploopt door onsportief gedrag van 
spelers of ouders worden op de betrokkene verhaald.

Bij zware vergrijpen zoals fysiek geweld, pesterijen, racisme, 
diefstal… (zonder limitatief te zijn) volgt onmiddellijk ontslag 
uit de club. Tevens behoudt de club zich het recht voor om 
klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie(s).

Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld in 
gevallen van overmacht, voor spelers die toch een akkoord 
krijgen voor een transfer in de loop van het seizoen en voor 
spelers die om disciplinaire redenen moeten vertrekken bij de 
club ingevolge een beslissing van het jeugdbestuur.

ONLINE
Website KSC Lokeren-Temse - www.sporting.be

Website KBVB - www.rbfa.be
Website KSV Temse jeugd - jeugd.ksvtemse.be
Facebook - www.facebook.com/ksvtemse
Twitter - @ksvtemse




