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1 Voorwoord 
 

Beste spelers 

Beste ouders 

Beste medewerkers 
 

Voetbalclub KSK Snaaskerke heeft sinds vele jaren een bloeiende jeugdwerking, waarin 

het voetbalplezier nog altijd voorop staat.  De jeugdwerking van KSK Snaaskerke wordt 

in hoofdzaak gedragen door vrijwilligers die elk hun steentje bijdragen om onze 

jeugdspelers in optimale omstandigheden te laten sporten. Een team van enthousiaste 

trainers en ploegafgevaardigden staat dan ook wekelijks klaar om onze jongens, zij het 

zeer getalenteerd of minder getalenteerd,  het voetbalspel in al zijn facetten op het 

terrein aan te leren. 

 

Wij willen onze jeugdspelers dan ook niet enkel opleiden om een betere voetballer te 

worden, maar voor ons is het evenzeer belangrijk dat onze spelers met plezier en met  

beleving hun sport kunnen beoefenen. Onze doelstelling bestaat er in om zoveel mogelijk 

jeugd voor de club te behouden. Een sportief 'huis' creëren waar iedereen zijn kans 

krijgt.  

 

 

 
De U 6 tijdens de zomerstage 2019. 
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2 Bestuur  
Terrein : Dorpstraat 38E – 8470 Snaaskerke – 059/27.79.55 – 

www.ksksnaaskerke.be 
 

Carrewyn Peter Voorzitter 

  

Dorpsstraat 15 

8470 Snaaskerke 

059/27.87.90 

Peter@carrewyn.be 

Finaut Eric Ondervoorzitter Westbilklaan 13 

8470 Gistel 

059/27.64.72  -  

0473/815314 

Eric.Finaut@telenet.be 

Maere Marc Penningmeester + 

Clubdokter 

Dwarsstraat 6 

8470 Snaaskerke 

059/27.62.29 

Marc.Maere@scarlet.be 

Finaut Christiaan Gerechtigde 

correspondent(G.C.) 

P.Dekeyserstraat 
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8470 Gistel 

059/27.76.25 

Chris.f@coussee-bostoen.be 

chris.finaut@skynet.be 

Wim Gevaert Bestuurslid Zilverberkdreef1 

8470 Gistel 

0475/753740 

wim.gevaert1@telenet.be 

Peter Lileire Sportieve cel fanions Patrijsstraat 57 

 8432 Leffinge 

0497/454772 

plileire@hotmail.com 

Van Belle 

Hendrik 

 

Algemeen coördinator 

+ penningmeester 

jeugd 

Snaaskerkestr 98 

8470 Snaaskerke 

059/279193 of  

0472/380 882 

hendrikvanbelle1@gmail.com 

Maene Bart Sportief coördinator+ 

Verantwoordelijke 

kledij 

Tovenaarstraat 26 

8470 Snaaskerke 

0498/941120 

bart.maene@telenet.be 

   

 

 

3 Jeugdbeleid 
In dit onderdeel willen we kort belichamen wat wij verstaan onder de missie van onze club. Hoe 

wij het jeugdbeleid hebben uitgetekend, wat we verlangen van onze jeugdwerking en wat we 

willen bereiken met onze jeugd. 

KSK Snaaskerke leidt jonge voetballers op een degelijke en progressieve manier op in functie van 

een doorstroming naar het eerste elftal. We vinden het ook belangrijk dat alle jeugdspelers 

zoveel mogelijk op hun eigen niveau moeten kunnen voetballen. Doorstroming naar 

hogere reeksen kan, in afspraak met de diverse trainers, de sportief coördinator en de algemeen 

coördinator, maar dit steeds in functie van de speler. 

We vinden het niet enkel belangrijk om te evalueren, maar ook om te evolueren. Dit doen we niet 

enkel samen onze spelers, trainers en afgevaardigden, maar in de eerste plaats ook met ons 

bestuur.  

We ijveren ervoor om onze jeugdspelers op te leiden in een kindvriendelijke, uitdagende en 

pedagogisch verantwoorde omgeving, waar plaats is voor SPEL en PLEZIER. 

Met een opleidingsvisie vanuit de KBVB en een daaraan verbonden leerplan sturen 

we onze trainers de goede richting uit. Elke trainer kan beschikken over de brochure “De 

mailto:Peter@carrewyn.be
mailto:Eric.Finaut@telenet.be
mailto:Marc.Maere@scarlet.be
mailto:Chris.f@coussee-bostoen.be
mailto:chris.finaut@skynet.be
tel:0475/753740
mailto:wim.gevaert1@telenet.be
tel:0497/454772
tel:0497/454772
mailto:bart.maene@telenet.be
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opleidingsvisie van de KBVB” met daarin het leerplan. We vragen hen daarnaar te werken. Aan de 

hand van dit programma leren de kinderen progressief bij. Deze visie steunt op de nieuwe trends 

die zich voordoen in het hedendaagse voetbal. Voor vragen en feedback staat het jeugdbestuur 

steeds als 1 man achter de begeleiders. 

De nadruk ligt bij het aanleren van de basistechnieken en die telkens te verdiepen en  te 

verbreden. 

Deze technieken worden tot in de details aangeleerd zodat ze daarop telkens kunnen verder 

bouwen. Op tactisch vlak pleiten we voor een creatieve aanpak, waarbij de kinderen moeten leren 

de situaties te doorgronden en op zoek te gaan naar de beste oplossing. We starten met een vast 

tactisch systeem waarbij de organisatie en de zoektocht naar de beste oplossing twee 

vaardigheden zijn die moeten aangeleerd worden. 

Onze volledige jeugdwerking steunt op twee essentiële pijlers: een sportieve pijler en een 

opvoedkundige. Wat de opvoedkundige pijler betreft, verwijs ik graag door naar het 

huishoudelijk reglement, waar we een overzicht geven van de gedragsregels die we van al onze 

leden verwachten. 

 

 

 
De U 7 tijdens de zomerstage 2019. 
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4 Huishoudelijk reglement 

 

Als bestuur van KSK Snaaskerke vinden we het allen belangrijk dat iedere speler zich volop 

kan ontwikkelen in een positieve sfeer waar ontspanning en inspanning hand in hand gaan. We 

streven ernaar om alle spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, supporters, … kortom iedereen 

die bij onze club betrokken is aan te sporen en te sensibiliseren rondom de normen en waarden 

die wij belangrijk vinden, maar die ook algemeen aanvaard zijn. 

Om deze normen en waarden invulling te geven vindt u hieronder een aantal richtlijnen die wij als 

bestuur actief uitdragen. We verwachten ook dat onze trainers, afgevaardigden, ouders en 

supporters zich hieraan houden. 

Hierbij verwijzen we ook naar de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport. Dit is een 

document dat de gedragsregels vastlegt bij het nastreven van de positieve waarden in de 

jeugdsport. Het voltallige bestuur van KSK Snaaskerke en alle jeugdtrainers ondertekenden de 

Panathlon verklaring.  
 

1. Op en rond het terrein en de kleedkamers 

Deze punten tellen zowel voor de kantine, de terreinen, de kleedkamers als voor de 

gemeentelijke accommodaties op het terrein. 

We ruimen alles op, vuilnis deponeren we steeds in de juiste vuilnisbak; 

 Er worden geen glazen en flesjes mee naar buiten genomen; 

 We blijven achter de balustrade tijdens de wedstrijd; 

 Voetbalschoenen zijn niet toegelaten in de kantine; 

 Sport- en voetbalzakken worden bij droog weer buiten de kantine gezet, bij regenweer 

kunnen die binnen gezet worden, rechts van de toegangsdeur; 

 ALLE toegangen tot de velden dienen ALTIJD vrijgehouden te worden zodat de 

hulpdiensten gemakkelijk en snel ter plaatse kunnen zijn. 

Iedereen verlaat ten laatste 30 minuten na de wedstrijd of training de kleedkamer. De 

laatste of verantwoordelijke TRAINER OF AFGEVAARDIGDE  controleert alles. 
 

2. Tijdens een wedstrijd of training 

-De speler is sportief en positief t.o.v. zijn medespelers, tegenstanders, trainer, 

Afgevaardigde,  supporters en scheidsrechter. 

-De speler neemt in principe deel aan iedere wedstrijd en/of training. Indien hij niet 

aanwezig kan zijn, verwittigt hij zijn trainer of afgevaardigde; 

-De speler is altijd stipt aanwezig op trainingen en wedstrijden. Concreet betekent dit dat 

hij een kwartier voor de training aanwezig is in de kleedkamer en op het aangeduide uur 

aanwezig is voor de wedstrijd. 

-De speler die regelmatig nalaat te trainen of te verwittigen kan bij wedstrijden niet in de 

basisopstelling opgenomen worden of niet aangeduid worden om te spelen. 

-De speler komt in trainingspak en T-shirt of polo naar de wedstrijd en  draagt tijdens de 

wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld; 

-De speler aanvaardt elke beslissing die door de scheidsrechter genomen wordt, ook al is 

hij er niet mee akkoord. 

-De speler draagt zorg voor het materiaal die hem ter beschikking wordt gesteld. 

-De speler klopt zijn voetbalschoenen af buiten de kleedkamer en reinigt ze aan de 

kraantjes voor hij de kleedkamer betreedt. 

-Iedere speler doucht verplicht na een wedstrijd of training. 

-De speler meldt aan zijn trainer, afgevaardigde of bestuurslid of iets kapot is. 

-De speler brengt geen waardevolle, onnodige materialen mee naar het voetbal en laat ze 

zeker niet onbewaakt achter in de kleedkamer. 
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-De speler helpt mee met het verzamelen van materialen na een training of wedstrijd. 
 

3. Trainer/coach 

-De trainer heeft net als de afgevaardigde een voorbeeldfunctie voor de ploeg. 

-Hij heeft ook respect voor alle spelers, ouders, tegenstrevers en scheidsrechters. 

-Er wordt geen alcohol of tabak genuttigd tijdens het begeleiden van een ploeg. 

-De trainer is de coach van de ploeg! Hij alleen kan spelers aanduiden voor een wedstrijd 

en geeft de nodige richtlijnen. 

-De trainer motiveert en begeleidt zijn spelers altijd op een POSITIEVE manier. 

-De trainer ziet erop toe dat er respectvol wordt omgegaan met de terreinen en 

accommodatie. 

-Hij brengt zijn spelers passie bij voor het voetbalspel. 

-Hij is verantwoordelijk voor de materialen die tijdens de trainingen worden gebruikt. 

-De trainer zorgt ervoor dat het terrein na iedere training is opgeruimd. 

-De trainer bepaalt de opstelling van de ploeg. 

-De trainer neemt ook deel aan vergaderingen die voor hem bestemd zijn. 

-Hij ziet erop toe dat de spelers tijden de training kledij dragen die aangepast is aan de 

weersomstandigheden. 

-De trainer verwittigt bij afgelastingen of wijzigingen in de kalender tijdig zijn spelers 

en/of ouders. 

-Hij meldt wangedrag of onregelmatigheden aan de jeugdcoördinator. 
 

4. Afgevaardigde 

-De afgevaardigde heeft net als de trainer een voorbeeldfunctie voor de ploeg. 

-Hij heeft ook respect voor alle spelers, ouders, tegenstrevers en scheidsrechters. 

-Er wordt geen alcohol of tabak genuttigd tijdens het begeleiden van een ploeg. 

-De afgevaardigde is steeds op tijd aanwezig op een wedstrijd. Liefst 5 minuten eerder 

dan de spelers. 

-De afgevaardigde ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter. 

-Hij zorgt voor toezicht voor, tijdens en na de wedstrijd, zowel thuis als op verplaatsing. 

-Hij is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (ballen, uitrusting, waterzak, …) 

-Hij vult het wedstrijdformulier in en tekent dit af voor hij alle ingevulde elementen 

heeft gecontroleerd op echtheid. 

-Hij zorgt er ook voor dat er drinkwater voorzien is tijdens de match. 

-Hij meldt wangedrag of onregelmatigheden aan de jeugdcoördinator. 

-De afgevaardigde organiseert het opruimen van het terrein na de thuiswedstrijden. 

-De afgevaardigde neemt ook deel aan vergaderingen die voor hem bestemd zijn. 
 

5. Ouders 

-Als ouder ben je hét voorbeeld voor je kind, daarom gelden alle gedragsregels van 

anderen uiteraard ook voor jou. 

-Als ouders toon je het goede voorbeeld door respect op te brengen voor iedereen die op 

de groene mat staat. Tijdens de trainingen en wedstrijden blijf je achter de balustrade!!! 

-Je houdt je afzijdig bij de ploegsamenstelling en de begeleiding van de ploeg. Je komt 

niet in de kleedkamer, tenzij de trainer of afgevaardigde je daarom verzoekt. 

-Moedig uw kind aan, maar geef geen technische en tactische aanwijzingen. 

-De ouders helpen actief mee met het voeren van de ploeg bij een uitwedstrijd. Eventueel 

wordt door de afgevaardigde een schema opgesteld. 

-Als ouder heb je de taak dat je kind tijdig op de trainingen en wedstrijden aanwezig is! 

-Indien je niet aanwezig kunt zijn op de training verwittig je altijd de trainer tijdig met een sms 

of e-mail! 
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6. Alcohol, tabak en drugs 

Als volwassene geef je het goede voorbeeld. Daarom zijn deze regels van tel op alle spelers, 

trainers en afgevaardigden bij KSK SNAASKERKE. 

-Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Daarom is het verboden deze 

middelen te nuttigen op het veld, in de neutrale zone of in de kleedkamers. 
 

7. Algemeen gedrag 

We verafschuwen discriminatie en racisme in al zijn vormen, pesten, grof taalgebruik, schelden, 

treiteren, opzettelijk verstoren van een training, …  Wanneer we dergelijke incidenten 

constateren kunnen en zullen we overgaan tot een nader te bepalen sanctie. 
 

8. Sancties 

Indien we overtredingen aan de gedragsregels constateren zullen we overgaan tot een passende 

sanctie. We hopen dat we dit zo weinig mogelijk moeten toepassen, maar kunnen bepaalde 

gedragingen niet tolereren. De sanctie zal altijd genomen worden in overleg met trainer, 

afgevaardigde, jeugdcoördinator en bestuur. We passen de sanctie uiteraard aan,  aan de aard 

van de overtreding en de leeftijd van de speler. De sanctie en de motivatie tot sanctie worden 

altijd aan de ouders medegedeeld. Een aantal mogelijke sancties kunnen zijn: 

-verbod om aan één of meerdere trainingen deel te nemen, verbod om aan één of meerdere 

wedstrijden deel te nemen of uitsluiting uit de club. 

 

9. Problemen? 

Is er een probleem dan bespreek je dit eerst en vooral met je trainer. Samen kunnen jullie 

zoeken naar een oplossing. Indien nodig zal de jeugdcoördinator, de voorzitter of de 

jeugdsecretaris gecontacteerd worden. 
 

10. Medische problemen? 

Medische problemen dienen steeds gemeld te worden. Meer informatie hieromtrent is te vinden 

in de informatiebrochure. Bij een blessure opgelopen tijdens training of wedstrijd, meld je dit 

steeds aan de gerechtigde correspondent van de club binnen de 24 uur. 

De nodige documenten dienen steeds correct ingevuld te worden. (onthaalruimte) 

 

11.Testtraining bij een andere club! 

Indien er een aangesloten speler van KSK Snaaskerke benaderd wordt om deel te nemen aan één 

of meerdere testtrainingen dient de vragende club een akkoord van KSK Snaaskerke aan te 

vragen teneinde de de veiligheid van de speler in kwestie te verzekeren. Maximum 3 

testtrainingen worden toegelaten. 

 

12. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement 
Dit reglement wordt stilzwijgend aanvaard bij het betalen van het lidgeld en/of aanwezigheid op 

de training. Het document is altijd ter inzage beschikbaar op het secretariaat en in de kantine. 

Het is ook op eenvoudig verzoek aan te vragen op het secretariaat. 
 

12. Slot 

Met dit huishoudelijk reglement willen we duidelijk stellen welk gedrag we van ieder lid van de 

vereniging verwachten. We hopen dat we niet of zo min mogelijk moeten sanctioneren en gaan uit 

van het goede gedrag van onze spelers, ouders, supporters, trainers, afgevaardigden, … 

KSK SNAASKERKE is aangesloten bij de KBVB en daarom ook gehouden aan de reglementen 

van deze federatie. Dit houdt in dat ook ieder lid van onze club deze regels moet volgen. De 

regels kunnen geraadpleegd worden op de website van de KBVB. 
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5 Onze ouders zijn ‘actieve’ en 'positieve' ouders 
 
Voor de wedstrijd: 

-Ik toon belangstelling voor de sport die mijn kind beoefent. Ik ga daarom regelmatig 

kijken en supporteren. 

-Ik vraag mijn kind zich voor de volle 100% in te zetten en moedig hem/haar aan als ze 

het wat minder zien zitten. 

-Ik stimuleer mijn kind om zo veel mogelijk zijn/haar best te doen, zonder daarom extra 

druk op zijn/haar schouders te leggen. 

-Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het voetbal te houden en ik vind, samen 

met mijn kind, fairplay een belangrijk begrip. 

 

Tijdens de wedstrijd: 

-Ik supporter voor mijn kind, maar laat het coachen over aan de trainer. 

-Ik gebruik geen schunnige of agressieve woordenschat. 

-Ik applaudisseer voor mooie acties voor zowel de eigen ploeg als de tegenstrever. 

-Ik moedig mijn kind aan i.p.v. kritiek te geven op de fouten die het maakte. 

-Ik respecteer de beslissingen van zowel de trainer als de scheidsrechter. 

 

Na de wedstrijd: 

-Ik praat individueel met de coach als ik niet akkoord ga met zijn beslissingen of zijn 

werkwijze. 

-Ik leer mijn kind respect op te brengen voor de prestaties en de fairplay van de 

tegenstrever. 

-Ik bekijk de inzet van mijn kind i.p.v. het wedstrijdresultaat. 

 

 
Groepsfoto U 6 – zomerstage 2019  - trainer Conan 
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6 Wat te doen bij kwetsuren of ongevallen? 

 
· Als je een kwetsuur of ongeval oploopt, vraag dan ONMIDDELLIJK aan je 

afgevaardigde of trainer een “ongevalaangifte”. 

 

· Dit document dient ingevuld te worden door je behandelend geneesheer. Vraag 

hem dit onmiddellijk in te vullen (dus tijdens je eerste consultatie) Op de 

keerzijde worden alle details betreffende het ongeval ingevuld. 

 

· U kleeft er ook altijd een kleefbriefje van jouw ziekenfonds op. 

 

· De ingevulde ongevalaangifte en het kleefbriefje van het ziekenfonds dien je in 

bij de GERECHTIGDE CORRESPONDENT van KSK SNAASKERKE. 

 

· De GC stuurt dit dan door naar de KBVB. 

 

· Nadien krijgt u een formulier “bewijs van herstel” toegestuurd, via de GC. Dit 

formulier dient ingevuld te worden door je behandelend geneesheer als hij jou 

wil afschrijven (voldoende gezond geacht om opnieuw de trainingen en 

wedstrijden aan te vatten). 

 

· Dit document dien je samen met alle bewijsstukken van de onkosten in bij de GC. 

Hij stuurt dit dan door naar de KBVB. Zodra de KBVB heeft uitbetaald aan ons, 

gaan wij over tot de uitbetaling aan de speler. 

!!! Indien er bij de revalidatie kinesitherapie nodig is !!! 

 

De KBVB verleent ENKEL een tussenkomst op voorwaarde dat de behandeling een 

rechtstreeks gevolg is van de sportkwetsuur. 

 

De tussenkomst wordt maar verricht vanaf de tweede dag, die de dag voorafgaat 

waarop de KBVB een aanvraag tot kiné heeft ontvangen. 

U moet dus een kopie van het bewijs “aanvraag tot kiné” binnen brengen bij de GC, die 

dat bewijs doorstuurt. De KBVB stuurt dan het akkoord, met de startdatum van de 

tussenkomst en de vermelding van het aantal toegestane behandelingen. 

 

Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn, dan moet de dokter een nieuw 

voorschrift bezorgen en moet de KBVB opnieuw zijn akkoord geven. Zonder akkoord van 

hen kan er niet overgegaan worden tot een uitbetaling. 

 

· Zolang het formulier “bewijs van herstel” niet is teruggestuurd aan de KBVB 

kunnen wij de speler niet toelaten tot de trainingen en/of wedstrijden. 

· Bij kwetsuren waarvan de ongevalaangifte niet volledig in orde is of bij 

behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts een gedeeltelijke tussenkomst 

dekt, zal ook KSK SNAASKERKE op geen enkele manier een tussenkomst 

verrichten. 

 

· Bij vragen, twijfels, verdere informatie, … kan u altijd terecht bij onze GC 
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7 Trainers, afgevaardigden en trainingsuren 
1. Kabouters ( geboortejaar 2014 ): U 6  

-Oefenmeester: Veronique Montaigne, A Vanheestraat 54, 8470 Gistel 

Training : Woensdag van 17.00 tot 18.15 u vanaf 4 september 2019. 

 

2. Preduivels ( geboortejaar 2013 ): U 7  

-Oefenmeesters: 

 Ludo Debusschere Assepoesterstr. 11 8470 Snaaskerke 0476/568769 

Niels Debusschere Assepoesterstr. 11 8470 Snaaskerke 

-Afgevaardigde : Vacant 

Training:Dinsdag en donderdag van 17.30–18.45 u vanaf 6 augustus 2019. 

 

3. Duivels 1° jaar  ( geboortejaar 2012 ) :  U 8  

-Oefenmeester: Matthijs Tanghe Dorpstraat 127  8470 Snaaskerke 0467/010644 

-Afgevaardigden :  

Tom Marent IJzerwegstraat 8470 Snaaskerke 0475/266266 

Gregory Molleman Assepoesterstraat 4 8470 Snaaskerke 0474/202802 

Trainingen : Maandag en Woensdag van 17.45 u - 19.00 u, vanaf 05/08/2019 

 

4.Duivels 2° jaars ( geboortejaar 2011 ): U 9   

-Oefenmeester: Stijn Denoo  L. Schattemanstraat 4 Eernegem 0494/031868 

-Afgevaardigde : Pieter Steyaert Eernegemstr. 83 8460 Oudenburg 0495426093 

Trainingen:dinsdag +donderdag van 17.45 – 19.00 u vanaf 1/08/2019 

 

5.Preminiemen 1° Jaars ( geboortejaar 2010 ): U 10  

Oefenmeester : Brian Maesen Dorpstraat 30 8470 Snaaskerke 0479/472907 

Afgevaardigde : Koen Vankerschaver Esdoornlaan 21   8400 Oostende 0475/780567 

Trainingen:Maandag + woensdag van 17.30-19.00 u,vanaf 29/07/2019 

 

8.Preminiemen 2°jaars ( geboortejaar 2009 ): U 11   

Trainer: Jan Vandenbrande Dwergenstr. 20 8470 Snaaskerke 0495/918720 

Afgevaardigde: An  Pottier Adelaarstraat 32 8400 Oostende 0476/984199 

Trainingen :Dinsdag+donderdag van 17.45–19.00 u vanaf 1/08/2019 

 

9.Miniemen 1° jaars ( geboortejaar 2008 ): U 12   

Oefenmeester : Filiep Ingels Mitswegestraat 9 8480 Eernegem  

Afgevaardigde: Giovanni Depoorter Moerestraat 72 8470 Gistel 0472/073669 

Trainingen : Maandag+woensdag van  18.00-19.15 u vanaf 31/07/2019 

 

 

 

tel:0476/568769
tel:0495426093
tel:0476/984199
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10.Miniemen 2° jaars ( geboortejaar 2007 ): U 13    

Oefenmeester : Nog niet ingevuld. Interimtrainer neemt voorlopig over. 

Afgevaardigde : Vacant 

Trainingen : Maandag  en woensdag van 17.45-19.00 u  vanaf 5/08/2019 

 

 

11.Knapen  :  ( geboortejaar 2006 en 2005 ): U 15  

Oefenmeester : Kurt Billiet Wullokstraat 7  8460 Oudenburg 0479/783442 

Afgevaardigde: Thierry Macker  Tarwestraat 27 8400 Oostende 0479/812652 

Trainingen : Maandag+woensdag van 19.00 - 20.30 u vanaf 31/07/2019 

 

12.Scholieren :  ( geboortejaar 2004): U 17 B 

Oefenmeester : Franky Bultinck     Hoogwegel 18  8470 Gistel  0486/169920 

Afgevaardigde: Kevin Lams Dorpstraat 45 8470 Snaaskerke 

        Wim Rogier Veenstraat 17 8470 Zevekote 0472/689945 

Trainingen : Dinsdag+donderdag van  17.45 - 19.00  , vanaf 1/08/2019 

 

13. Scholieren  (geboortejaar 2003 + 2004 ): U 17 A: 

Oefenmeester:Stefan De GrandeTovenaarsstr.13 8470Snaaskerke0476/437067 

Afgevaardigde : Christop Böting Waterhoenlaan 3 8400 Oostende 0476 485407 

Trainingen : maandag en woensdag 19.00 - 20.30 u  , vanaf 31/07/2019 

 

14. Keepertrainer:  

Nog niet ingevuld. 

Trainingen voor de doelmannen starten ten vroegste de eerste week van 

september. 
 

 

 
 

tel:0472/689945
tel:0476%20485407
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8 Aansluiting en lidgeld 

We proberen om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Op deze 

manier willen we onze sociale rol vervullen en voetballen voor 

iedereen toegankelijk houden. Het lidgeld seizoen 2019-2020 

bedraagt voor: 

 

 U 6: Het lidgeld voor het voetbalseizoen 2019-2020 bedraagt 

75,00 EURO(verlaagde instap) en de kostprijs voor het 

verplichte basispakket 1 bedraagt 90.00 Euro. 

 

 U 7 tem U 13 : Het lidgeld voor het voetbalseizoen 2019-

2020  bedraagt 150,00 EURO en de kostprijs voor het 

verplichte basispakket 1 bedraagt 90.00 Euro. 

 

 U 14 tem U 17 : Het lidgeld voor het voetbalseizoen 2019-

2020  bedraagt 150,00 EURO en de kostprijs voor het 

verplichte basispakket 2 bedraagt 125.00 Euro. 

 

 -Het lidgeld dient overgeschreven te worden uiterlijk tegen 

15 september 2019 op de rekening van de  

vzw SK SNAASKERKE met nummer  BE65 8601 1973 8596 

-Het geld van de kledij dient overgeschreven te worden 

uiterlijk tegen 15 september 2019 op de rekening van de 

vzw SK SNAASKERKE met nummer  BE76 8601 1973 8495 
 degelijke voetbalopleiding door ervaren trainers 

 voor elke officiële en elke vriendenwedstrijd 1 gratis consumptiebon, 

zowel bij thuiswedstrijd als op verplaatsing Vb. : 30 wedstrijden x 2.00 = 

60,00 EURO 

 Gratis keepertraining voor de doelmannen  

 10,00 EURO korting voor het 2* en volgende kind in hetzelfde gezin 

 de wedstrijduitrusting met uitzondering van de kousen, wordt door de 

club aangekocht 

 de wedstrijduitrusting wordt door de club onderhouden 

 verzekering voor alle voetbalactiviteiten door KSK ingericht 

 een kerstactiviteit voor elke speler 

 20% korting bij aankoop van sportkledij in de Firma Montreal Sport, 

Gistelsesteenweg 353 -  8200 Brugge St-Andries 
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9. Kalender 

 
 Weekend zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019 : 

Mosselfeesten KSK Snaaskerke + Jeugddag!  

 

 Vrijdag 16 november 2019 : Kaarting  “droge worsten” 

 

 7 december 2019 : “ Galafuif” voor de ouders van de 

jeugdspelers.  

 

 Januari: Grote verkoopactie  t.v.v. de jeugdelftallen 

 

 11  april en 13 april 2020:  Paastornooi KSK Snaaskerke  

 

 Laatste match april 2020 : ribbetjesfestijn met frietjes 

 

 Van 20 juli  tot 24 juli 2020 (o.v.) :  Zomerstage KSK 2020  
 
e activiteiten  

 
 

Groepsfoto trainers zomerstage 2019. 


