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SPELERSVERGADERING Seizoen 201SPELERSVERGADERING Seizoen 201SPELERSVERGADERING Seizoen 201SPELERSVERGADERING Seizoen 2019999----2020202020202020    
 

Vrijdag 28 juni 2019 – kantine – 19.30 uur 
  

                                                    

    
 

INFO van deze vergadering is hoofdzakelijk terug te vinden op de website van KSK Snaaskerke. 

www.ksksnaaskerke.be 
 

Wat zoek je? Zie Pagina Link 

Wie zijn de bestuursleden en 

hoe kan ik  contact opnemen? 

STAFF Bestuur 

Gegevens van eerste elftal en 

beloften + kalender + trainers 

TEAMS Eerste elftal en reserven 

Info over de jeugdelftallen en de 

jeugdtrainers + kalenders 

TEAMS Jeugd – per ploeg – ook U21 

 

Wie zijn onze sponsors en wat 

doen ze ? 

SPONSORS Sponsors 

Nieuwtjes van en over KSKS NIEUWS Aangeduide links voor meer info 

Is KSKS aanwezig op Facebook? NIEUWS Link naar Facebookpagina’s 

Wie is de scheidsrechter? INFORMATIE Aanduidingen 

Is de wedstrijd afgelast? INFORMATIE Afgelastingen 

Bijkomende info van KSK ACTIVITEITEN Kalender met activiteiten 

Wat moet ik doen bij een 

sportongeval? 

INFORMATIE Blessures 

Ik ken iemand die zich bij KSK 

wil aansluiten? 

INFORMATIE Inschrijvingen – contactformulier 

Ik zoek interessante voetballinks INFORMATIE Links 

Waarden in de jeugdopleiding INFORMATIE Panathonverklaring 

Is er een huishoudelijk 

reglement? 

INFORMATIE Reglement 

 

DE WEBSITE IS NOG STEEDS IN ONTWIKKELING.  
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Verplichte Verplichte Verplichte Verplichte Activiteiten van de club Activiteiten van de club Activiteiten van de club Activiteiten van de club ––––    verenigingverenigingverenigingvereniging    
 

Aard activiteit Datum Wat is je bijdrage als speler? 

MOSSELFEESTEN 10 augustus 2019 vanaf 18.30 u 

 

Opdienen in de tent of hulp in 

mosselkeuken 

MOSSELFEESTEN Zondag 11 augustus 2019 vanaf 

11.00u of vanaf 18.00 u 

Opdienen in de tent of hulp in 

mosselkeuken 

KAARTING  Vrijdag 15 november 2019 - 

19.00 UUR 

Verkoop van 16 kaarten (A) 

12 kaarten ( B + C ) 

Eindejaarsfuif SPELERS (ook 

U21) 

April 2020 Min. 5 Actieve kaarten te 

verkopen 

Waarden bij KSK SnaaskerkeWaarden bij KSK SnaaskerkeWaarden bij KSK SnaaskerkeWaarden bij KSK Snaaskerke    
 

KSK Snaaskerke is al altijd een familieploeg geweest waarin we een aangename sfeer nastreven. 

Het is dan ook wenselijk dat je zo veel mogelijk vrienden, familie uitnodigt naar de wedstrijden. Het is niet 

alleen aangenamer, doch het komt ook de ploeg sportief en financieel ten goede. 

In de kantine maak je na de eigen wedstrijd ook altijd LIVE-voetbal uit de Jupiler-League of een andere 

Europese kompetitie mee. AMBIANCE MAKEN WE ZELF! 

 

� TRAINERS beslissen wie speelt! Een plaats is nooit vast, ze wordt door inzet veroverd! 

 

� Het BESTUUR zorgt voor een zo goed mogelijke omkadering. Ze is er om de spelers met een probleem 

op te vangen. Gedraag je dan ook volwassen, verziek de boel niet maar praat er over met ons. 

 

� Een SPELER engageert zich voor het volledige seizoen, hetzij in de kern, hetzij bij de beloften of de 

juniores! Laat je niet onmiddellijk ontmoedigen. Maak een vuist, dan kom je er wél! Sportief blijven. 

 

� Voetbal is een PLOEGSPORT, een ploeg bestaat uit méér dan 11 spelers, moedig je makkers ook aan 

van op de bank. Toon als kernspeler het voorbeeld, motiveer de andere spelers en moedig hen aan 

tijdens de training, geef constructieve commentaar tijdens hun invalbeurten. Een speler die eens een 

wedstrijd niet kan spelen, toont zijn engagement door zijn ploeg te komen aanmoedigen. 

 

� Respect voor de TEGENSTREVER en zeker voor de SUPPORTERS,  ook al komt er al eens een negatieve 

reactie. Wie zich systematisch negatief uit, bestraft op termijn de club. Boetes van de voetbalbond zijn 

niet mals en doen inspanningen van medewerkers om geld in het laatje te brengen volledig teniet. Het 

bestuur houdt zich dan ook het recht voor om boetes door te rekenen aan spelers en trainers. 

 

� SCHEIDSRECHTERS worden met rust gelaten. Kritiek werkt meestal negatief. Probeer eerder invloed te 

hebben door een beslissing te beamen. Een speciale verantwoordelijkheid is hier weggelegd voor de 

kapitein van de ploeg. Breng dit punt voor de aanvang van élke match in herinnering! De meeste 

kaarten worden niet “gevangen” met een tackle maar met de mond !!!  

 

� Eén maal in de maand wordt op donderdagavond een etentje georganiseerd voor de spelers (seniors), 

deze traditie waarbij vroeger de spelers een etentje aanboden aan de groep bij hun verjaardag, wordt 

als vorm van teambuilding door het bestuur verder gezet. Chef-kok Eric bijgestaan door sous-chef 

Marleen zorgen voor een gevarieerde menu het voetbalseizoen door. Aangeboden door KSKS. 

 

� Wees een voorbeeld voor de jeugdspelertjes. Toon je af en toe eens in  SKS kledij op één van hun 

wedstrijden, doe eens een praatje met hen, moedig ze aan en troost ze al eens bij een klein verdriet of 

bij een tegenslag.  
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AFSPRAKEN eerste elftal, belAFSPRAKEN eerste elftal, belAFSPRAKEN eerste elftal, belAFSPRAKEN eerste elftal, beloooofffften en U21ten en U21ten en U21ten en U21    
 

Op die manier achteraf geen misverstanden !!!!! 

 

• Aanwezigheid  : 

• Training:15 minuten vooraf - STIPTE AANVANG OM 19.30 uur. 

• Wedstrijd Eerste elftal 13u45 in kleine kantine voor de thuiswedstrijden 

• UITWEDSTRIJDEN VERZAMELEN TERREIN BEZOCHTE PLOEG, spelers kunnen ook samen vertrekken 

aan terrein KSKS – zie hiervoor juiste uur op infoblad in kantine op donderdag voor de wedstrijd 

• Wedstrijd beloften en U21: 60 minuten vooraf aanwezig. 

 

• Tijdens trainingen : altijd VOETBAL-en LOOPschoenen in de sporttas. Let ook op aangepast schoeisel bij 

harde en slijkerige terreinen. 

• De selecties voor het eerste elftal en de beloften zullen uithangen in de kleine kantine nà de 

DONDERDAGTRAINING. Was je niet aanwezig dien je als speler ZELF te bellen naar: Trainer Dominic 

0476/880153 of hulptrainer Stefan 0476/437076, er worden dus GEEN uitnodigingskaarten 

geschreven. Voor de U21 verwittigen bij trainer Christophe 0497/187346 

• Bij afwezigheid op training of wedstrijd : TRAINER VERWITTIGEN!!!!!  

NIET PER SMS !!! steeds per GSM (eventueel berichtje inspreken) of gewone telefoon.  

• Zorg gedurende het volledige seizoen voor schoeisel dat aangepast is aan de weeromstandigheden en 

de toestand van het terrein !!!! We kunnen dit niet genoeg benadrukken ! Al te vaak zien we glijdende 

spelers, ’t is voetbal, we komen niet om te schaatsen ! 

• Tegen 01 Juli 2019 dient elke speler zijn VAKANTIEPERIODE op te geven aan de trainers.  (zie 

invulformulier ontvangen bij uitnodiging) 

• Na de training wordt eerst ALLE GEBRUIKTE MATERIAAL  ZORGVULDIG EN NETJES opgeborgen in de 

bergruimte en/of in de ballenkasten, vooraleer men de kleedkamers binnengaat.  

• De verplaatsbare doelen dienen na elke training op hun voorziene plaats terug gezet worden. ( verharde 

weg tussen de 2 terreinen ) Lege flessen van drank die tijdens de trainingen of tijdens de wedstrijd 

worden verbruikt dienen steeds meegenomen te worden naar de kleedkamers, er staan vuilnisbakken in 

de hall van de kleedkamers waar deze in terecht kunnen. 

• NIET ROKEN in de kleedkamers - binnen de NEUTRALE ZONE rond het terrein en ook niet meer in de 

kantines, zowel grote als kleine kantine            ( wettelijk rookverbod sinds 1/1/2007 ) De kleedkamers 

zijn geen kantine. Gebruik van alcoholische dranken na trainingen wordt er niet meer toegestaan.  

• Op donderdagavond is de kantine open, op dinsdagavond kan een drankje genomen worden in café 

Cornelius aan de kerk in Snaaskerke bij Eveline. 

• SELECTIE  :  Wordt door iedereen aanvaard, ook indien een speler geselecteerd wordt voor zowel eerste 

elftal als beloften. Het is voor de trainers ook niet altijd de gemakkelijkste taak, hou hier a.u.b. rekening 

mee. Denk in het belang van de ploeg, niet uit eigenbelang. 

• UITRUSTING  :  Steeds GEKUISTE voetbalschoenen. 

• Enkel gebruik maken van fluo groene kousen tijdens wedstrijden – ook de broekjes van de club 

gebruiken tijdens de wedstrijden = sponsors ) 

• Tijdens opwarming : Trainingspak SKS / opwarmingsshirts SKS - de ter beschikking gestelde kledij via 

de club is verplicht te dragen voor en na wedstrijden. (zowel senioren als junioren ) 

• KUISEN VAN DE KLEEDKAMERS NA DE TRAINING : er zal door de trainers een beurtrol worden 

opgesteld. Heb respect voor uw ploeggenoten en voor de afgevaardigde.  We zien u als volwassenen 

gedraag jullie ook zo. 

• MATERIAAL OPBERGEN: ballen afwassen en afdrogen = rekken PROPER HOUDEN – ballen blijven in 

betere conditie !!! 

• Van de spelers van de seniors wordt verwacht om in de loop van het seizoen voor twee wedstrijden 

van de jeugd ( U7 tot U12 ) als scheidsrechter op te treden. ( = GELDT VOOR IEDEREEN ) 

• IN DE TWEEDE WEEK van januari wordt de eerste evaluatie gemaakt naar volgend seizoen toe. 
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Reeksindelingen seizoen 201Reeksindelingen seizoen 201Reeksindelingen seizoen 201Reeksindelingen seizoen 2019999----2020202020202020    
Eerste elftal – 2de prov. Reeks A 

KSK Snaaskerke V.V. Tielt Merkem Sport K.S.V. Diksmuide 

S.K. Eernegem K.E. De Haan F.C. Veldegem K.S.V. Jabbeke 

K.F.C. Lichtervelde K.S.V. Bredene K.F.C. Heist K.F.C. Meulebeke 

S.V.V. Damme S.V.D. Kortemark Dosko Kanegem K.S.V. Nieuwpoort 

Beloften/reserven – Bijz. Reserven reeks A 

KSK Snaaskerke K.E. De Haan K. EG Gistel VV Koekelare 

KDC Ruddervoorde FC Veldegem K Dosko St-Kruis VVC Beernem  

SKV Zwevezele K. FC Moerkerke SV loppem  RFC lissewege 

VV Jong Male SK Sperm-Middelkerke SVD Kortemark SV Pittem 

Juniores U21 – Gewestelijke reeks B 

KSK Snaaskerke R. Knokke FC KSV Veurne K.E. De Haan 

Torhout 1992 KM KSV Jabbeke K. Exc. Zedelgem KDC Ruddervoorde 

KFC Lichtervelde KV Patr. Gits KFC Moerkerke VV Westkapelle 

Daring Brugge VV    

OOOOeeeefenprogramma eerste elftal en beloften/reservenfenprogramma eerste elftal en beloften/reservenfenprogramma eerste elftal en beloften/reservenfenprogramma eerste elftal en beloften/reserven/U21/U21/U21/U21    
Dag Datum Uur samenkomst activiteit 

Dinsdag 16 juli 19.30 u Training terrein 

Donderdag 17 juli 19.30 u Training Schorre – kunstgras 

Dinsdag 23 juli 19.30 u Training Schorre – kunstgras 

Donderdag 25 juli 19.30 u Training Schorre – kunstgras 

Zondag 28 juli 17.00 u Bekerwedstrijd KSKS – FC VELDEGEM 

Dinsdag 30 juli 19.30 u Training Schorre – kunstgras 

Donderdag 1 augustus 19.30 u Training terrein 

Zondag 4 augustus 17.00 u Bekerwedstrijd K. BLAUWVOET OTEGEM -  KSKS 

Dinsdag 6 augustus 19.30 u Training terrein 

Woensdag 7 augustus 08.30 u Plaatsen tent voor mosselfeesten  

Donderdag 8 augustus 19.30 u Training terrein 

Zaterdag 10 augustus 18.30 u Mosselfeesten – opdienen in tent 

Zondag 11 augustus 11.30 u en 18.30 u Mosselfeesten – opdienen in tent 

  16.00 u Bekerwedstrijd KSKS – KSV JABBEKE 

Maandag 12 augustus ??? u Afbreken tent van mosselfeesten 

Dinsdag 13 augustus 19.30 u Training terrein 

Woensdag 14 augustus 19.30 u Wedstrijd SV LOPPEM – KSKS 

Donderdag 15 augustus 19.30 u Training terrein 

  17.00 u Wedstrijd U21 – KM TORHOUT – KSKS 

  19.30 U Wedstrijd KSK – K.Exc. Zedelgem BELOFTEN 

Zondag 18 augustus 17.00 u Bekerwedstrijd KSV RUMBEKE - KSKS 

Dinsdag 20 augustus 19.30 u Training terrein 

Woensdag 21 augustus 19.30 u Wedstrijd  

Donderdag 22 augustus 19.30 u  Training terrein 

Vrijdag 23 augustus 19.30 u Wedstrijd U21 – KFC ZEDELGEM 

Zaterdag 24 augustus 09.00 u TEAMBUILDING KSKS + BBQ (met partners) 

Zondag 25 augustus 17.00 u ?? Vrije namiddag  

Dinsdag 27 augustus 19.30 u Training terrein 

Donderdag 29 augustus 19.00 u Training terrein + GROEPSFOTO Seniors incl. beloft. 

Vrijdag 30 augustus 19.30 u Wedstrijd – aanvang van kompetitie beloften 

Zondag 1 september 15.00 u  

9.15 u 

Wedstrijd – aanvang van kompetitie Eerste elftal + 

U21 

 

 

- Training tijdens seizoen op dinsdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur ( aanwezig om 19.15 uur ) 
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Lidgelden en kledij Eerste elftal, beloften en U21.Lidgelden en kledij Eerste elftal, beloften en U21.Lidgelden en kledij Eerste elftal, beloften en U21.Lidgelden en kledij Eerste elftal, beloften en U21.    
 

Spelers worden dit seizoen 2019-20 ingedeeld in 3 categoriën: 

A. Spelers kern eerste elftal – spelerscontract A  – onder fiscaal stelsel – 200 euro 

B. Spelers beloften –spelerscontract B – vrijwilligersstatuut – 175 euro 

C. Spelers U21 – spelerscontract C – vrijwilligersstatuut – 175 euro 

 

OVER TE SCHRIJVEN volgens de instructie – kostennota die u via PEEPL (mail) wordt verstuurd. 

 

Spelers die geen kledij bestelden op de spelersvergadering, dienen zich DRINGEND aan te melden in de 

sportspeciaalzaak MONTREAL-SPORT te Sint-Andries Brugge. 

Afrekening volgt via overschrijving op rekening van de VZW KSK Snaaskerke – via PEEPL KSK  

 

 

GEGEVENS VAN DE TRAINERS en BEGELEIDERS GEGEVENS VAN DE TRAINERS en BEGELEIDERS GEGEVENS VAN DE TRAINERS en BEGELEIDERS GEGEVENS VAN DE TRAINERS en BEGELEIDERS     
 

NAAM – voornaam FUNCTIE GSM MAILADRES 

Janssens Dominic TRAINER 1  0476/880153 dominicjanssens@skynet.be 

Degrande Stefan TRAINER 2 – beloften 0476/137076 stefan.de.grande@telenet.be 

De Wilde Christophe TRAINER 3 – U21 0497/187346 christophedewilde70@gmail.com 

Finaut Eric Afgevaardigde 1°ploeg 0473/815314 eric.finaut@proximus.be 

Quataert Johan Afgevaardigde beloften 0495/286699 johan@quataert.net 

Mouton Patrick Afgevaardigde U21 0493/506815 Mouton.patrick@telenet.be 

Raes Johan Trainer Doelmannen 0473/398906 Johan.raes4@telenet.be 
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MOSSELFESTIJN MET FRIETJES KSK SNAASKERKE 
 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 2019 
Vanaf  9.00u JEUGDVOETBAL SKS gedurende de ganse dag 

Mosselen vanaf 18.30 uur tot 23.00 uur.  
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019 

Vanaf 11u30 aperitief aansluitend Mosselen tot 14 u  

terug mosselen vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur 
 

Om 16 u  Wedstrijd BEKER VAN WEST-VLAANDEREN op ZONDAG 

KSK SNAASKERKE –  KSV JABBEKE 
 

FLINKE PORTIE MOSSELEN  

met sausjes en frietjes voor de prijs van 18 euro. 

Of een halve kip met frietjes voor 15 euro 

Voor de kinderen voorzien we 1 frikandel met frietjes voor 4.00 euro 

Nodig zo veel mogelijk mensen uit om ook dit jaar van de 

mosselfeesten terug een succes te maken. 

Dit evenement is noodzakelijk voor de financiële werking 

en is de ‘grootste sponsor’ van de vereniging. 

Onze hoofdsponsors bieden u deze infofolder aan 

       


