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Algemene info 

 

➢ Stamnummer : 8988 

➢ Kleuren : geel-blauw-geel 

➢ Adres vzw : Hongerije 17, Ename 

➢ Correspondentieadres : Wolvenberg 40, Volkegem 

➢ Website : www.vvvolkegem.peeple.be/site/home   

➢ Online platform - Community : vvvolkegem.peepl.be  

➢ Facebookpagina VV Volkegem:  https://www.facebook.com/vvvolkegem  

➢ Facebookgroep VV Volkegem (open groep): 

https://www.facebook.com/groups/121918594497598  

➢ Facebookgroep VVV jeugd (enkel voor leden en ouders): 

https://www.facebook.com/groups/546892808720788  

➢ Terreinen: 

Farmer Fox I   : Hongerije 17, Ename 

Farmer Fox II  : Pelikaanstraat 51, Nederename 

Farmer Fox III : Lammekensstraat 4/8, Leupegem 

 

  

http://www.vvvolkegem.peeple.be/site/home
https://www.facebook.com/vvvolkegem
https://www.facebook.com/groups/121918594497598
https://www.facebook.com/groups/546892808720788
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Woord vooraf 
Met deze infobrochure wil de club elke speler en ouder informeren over de jeugdwerking 
van VV Volkegem.  Vooreerst wensen wij de nieuwe spelers en hun ouders van harte 
welkom bij onze club. Ook de spelers en hun ouders die al langer tot onze VV-familie 
behoren, danken we voor het vertrouwen in onze club.  

Net als de school, de jeugdbeweging, e.a. is onze voetbalclub een ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Hij brengt kinderen, jongeren, ouders én ouders samen in een ongedwongen 
sfeer. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven. Zo wil onze club een belangrijke sociale 
en opvoedkundige rol spelen. 

Jongeren een boeiende tijd bezorgen is onze hoofdbekommernis. Ze krijgen de kans om 
door het voetbal hun fysieke conditie en motorische vaardigheden te verbeteren, maar ook 
de karakter- en persoonlijkheidsvorming krijgt de aandacht. Daarnaast betrachten we 
uiteraard via de trainingen en de wedstrijden de sportieve en de lichamelijke ontwikkeling 
van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, te stimuleren. Uiteraard ligt de klemtoon op 
het verbeteren van de voetbalskills. 

Het voorbije decennium kon de club dankzij de inzet van zovele vrijwilligers haar imago van 
familieclub alle eer aandoen en groeide de jeugdafdeling gestaag. Het imago van warme 
familieclub, waar iedereen welkom is, willen we blijven koesteren. De aantrekkingskracht 
van de club is ongezien in de clubgeschiedenis. Zo starten we het seizoen 2022-23 met meer 
dan 400 leden. VV Volkegem heeft zo een belangrijke plaats ingenomen in het Oudenaardse 
sportgebeuren. 

VV Volkegem is een club waarop we terecht fier zijn. Daar waar heel wat streekploegen 
geen eigen jeugdwerking meer hebben, slagen we er nu al geruime tijd in om voor elke 
leeftijdscategorie minstens één ploeg in te schrijven. Zo brengen we in totaal 19 
jeugdploegen in competitie. Dit is enkel mogelijk door de inzet van heel wat mensen die 
‘leven’ voor de club… en jaar in jaar uit, dag na dag, paraat staan om hun bijdrage te leveren 
aan de groei en bloei van onze club. Dank! Dank! 

In de loop van vorig seizoen nam de club voor het eerst in zijn bestaan deel aan een audit 
van Voetbal Vlaanderen. Het resultaat van deze audit was bemoedigend. De club haalde het 
kwaliteitslabel ‘Gewestelijk-BASIC QUALITY’. Tijdens de komende seizoenen zal de club 
inzetten op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle voetbalopleiding.   

De forse aangroei van het aantal jeugdspelers vormt een uitdaging die de club niet uit de 
weg gaat. De zovele ouders die hun vertrouwen stellen in de club willen we niet 
ontgoochelen. Onze groep jeugdtrainers kreeg ook nu weer een serieuze kwaliteitsinjectie 
met 8 nieuwe trainers. Enkelen onder hen volgden één of meerdere trainersopleidingen. 
Een achttal jeugdspelers van U17 en U21 deed vorig seizoen al ervaring op onder 
begeleiding van Eric Van Eeckhout en Arnaud Blommaert. Enkelen haalden vorig seizoen al 
het getuigschrift Initiator C. Na nieuwjaar start op de club een opleiding tot Initiator C. De 
interesse bij onze jonge trainers is groot om deze opleiding te volgen.   

Het A-elftal start nu het derde seizoen op rij in 3de provinciale onder de leiding van trainer 
Tom Lodens. Het B-elftal speelt in 4de provinciale onder leiding van Stijn De Bleeker. Beide 
trainers delen de ambitie van de club om de eigen opgeleide jeugd snel te laten instromen 
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in het eerste elftal. Dat de club daarop echt inzet, blijkt uit het feit dat bij de audit hiervoor 
de maximumscore van 100% werd toegekend!  

Een knelpunt voor de club blijft de ‘verouderde’ accommodatie verspreid over drie locaties. 
Dit belemmert een optimale organisatie van trainingen en wedstrijden en zorgt voor 
aanzienlijke ‘dubbele of drievoudige’ kosten. Sinds een vijftal jaar onderzoekt de ‘werkgroep 
VVV 2022’ de mogelijkheden om het sportcomplex in Leupegem  verder uit te bouwen en te 
renoveren. Corona strooide eerst roet in het eten en stedenbouwkundig is dit geen 
eenvoudig dossier. De terreinen in Leupegem liggen immers in signaalgebied. Sinds de 
zware overstromingen van 2010 vormt heel de site van de terreinen een bufferbekken om 
overstroming van de huizen in de wijk te vermijden. Op de andere twee locaties is te weinig 
ruimte of zijn er andere bezwaren om een volwaardig complex uit te bouwen. De werkgroep 
hoopte om over dit dossier bij aanvang  van het seizoen positief nieuws te kunnen brengen. 
Jammer genoeg heeft recent overleg met de burgemeester, de schepen van sport en de 
bevoegde stadsdiensten nog niks opgeleverd. De werkgroep onderzoekt nu andere pistes 
om binnen afzienbare tijd toch op één locatie een modern voetbalcomplex uit te bouwen. 
Onze mooie club verdient een eigentijds voetbalcomplex. Daar blijven we voor ijveren, maar 
intussen blijven we roeien met de riemen die we hebben.  

VVV is een vereniging die drijft op de inzet van veel vrijwilligers, voetballers en niet- 
voetballers. Ook de ouders van onze jeugdspelers zijn betrokken. Zonder hun inzet en 
engagement kan er geen voetbalplezier zijn voor spelers en begeleiders. Iedere bijdrage aan 
het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de 
vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.  

Samen met jullie kijk ik uit naar een nieuw seizoen. Het wordt weer genieten  
van de eerste voetbalstappen van de allerjongsten, van de vorderingen en de spelvreugde 
van de oudere jongens en meisjes, van de gezellige babbels met andere ouders en van een 
drankje en een hap in de kantine. 

Samen met u kijken we uit naar een leuk seizoen met leuke wedstrijden en tal van gezellige 
momenten. 

Wij danken nogmaals voor het vertrouwen en nemen de uitdaging aan om dat vertrouwen 
niet te beschamen. Wij maken er dagelijks werk van!  

De toekomst is aan ons! VVV is springlevend. We zijn blij dat u deel uitmaakt van dit verhaal. 
#weareVVV 

 

september 2022 

 

 

Thierry De Vos 
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Missie & Visie 

VV Volkegem heeft net als elke plaatselijke vereniging een specifieke opdracht en vindt 
daarin ook zijn voornaamste bestaansreden. Met ruim 400 aangesloten leden wil deze 
voetbalvereniging, naast de andere verenigingen, een belangrijke schakel zijn in het 
gemeenschapsleven van Volkegem zelf, maar intussen ook van de buurgemeenschappen 
Ename en Nederename. Net als de school, de jeugdbeweging, e.a. is het voetbal een 
ontmoetingsplaats van jong en oud. Bijgevolg vervult de club - net zoals elke andere sport-, 
jeugd- of culturele vereniging - een belangrijke sociale en opvoedkundige rol.  

Jongeren een boeiende, aangename en sportieve vrije tijd bezorgen is onze 
hoofdbekommernis. Ze krijgen de kans om door het voetbal hun fysieke conditie en hun 
motorische vaardigheden te verbeteren. Ook hun karakter- en persoonlijkheidsvorming 
krijgen ruime ontwikkelkansen. De club brengt kinderen, jongeren en ouders samen in een 
ongedwongen sfeer. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven.  

 

Visie 

VV Volkegem begeleidt en coacht elke (jonge) voetballer vanaf 5 jaar. De Club richt zich 
vooral op kinderen en jongeren uit de nabije omgeving om hen de mogelijkheid te bieden 
om hun voetbaltalent te ontplooien. 

VV Volkegem wil staan voor (eigen) jeugd, voor gezonde sportiviteit, kameraadschap, 
ambiance,… én voor een beleid dat het mogelijk maakt om dit te realiseren. Wij maken er 
werk van om een familiale club te zijn, waar elke jongere (ongeacht niveau, geslacht, 
afkomst, ...) welkom is en aan zijn trekken kan komen. 

VVV tracht in een veilige, warme, vriendschappelijke sfeer toch een uitdagende 
leeromgeving te creëren waar elke speler tot zijn recht kan komen. 

De doorstroming van de eigen jeugd naar het eerste elftal blijft een belangrijke ambitie. Om 

dat te bevorderen, spelen we nu reeds het zesde seizoen met twee eerste elftallen. Zo 

krijgen onze eigen jonge spelers sneller de kans om door te groeien en al vroeg ervaring op 

te doen in een eerste elftal. De doorstroming van de jeugdspelers naar de eerste elftallen is 

niet zomaar een verkooppraatje. Ruim 50% van de ruime kern het A- en B-efltal zijn spelers 

die deel uitmaakten van onze jeugdelftallen. Ook wie niet doorstroomt naar een eerste 

elftal moet bij VVV het spelletje kunnen blijven spelen.  

VVV is een vereniging die drijft op de inzet van veel vrijwilligers, voetballers en niet- 
voetballers. Ook de ouders van onze jeugdspelers zijn betrokken. Zonder hun inzet en 
engagement kan er geen voetbalplezier zijn voor spelers en begeleiders. Iedere bijdrage aan 
het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de 
vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club. 
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Contactgegevens 
• Raad van bestuur vzw 

Etienne De Vos – ere-voorzitter Jan Opsommer - Beheerder 

Koen de Spiegeleer - voorzitter Filip Vandecasteele - beheerder 

Thierry De Vos – secretaris-schatbewaarder Hendrik Vande Cauter - beheerder 

Gunther Botteldoorn - beheerder  

• Dagelijks bestuur 

Naam Functie Opdrachten - werkgroep Contactgegevens 

Koen De Spiegeleer Voorzitter RvB Werkgroep VVV 2022  

Thierry De Vos Gerechtigd correspondent 
Jeugdvoorzitter 

Algemene Organisatie &  
Communicatie Werkgroep 
VVV 2022 

0475 30 82 23 
t.devos@skynet.be 

Luc Dekens Jeugdsecretaris 
AVJO 

Organisatie 
jeugdwedstrijden & 
aangiften sportongevallen 

0499 76 05 88 
luc.dekens@telenet.be 

Xavier De Vos Cel jeugd  Verantwoordelijke kledij 
Kledijsponsoring 

0486 39 21 10 
xavierdv@telenet.be 

Eric Van Eeckhout TVJO & Club API 
Coördinator OB 

Cel Jeugd 0476 239878 
eric.van.eeckhout2@telenet.be  

Mehdi Radaj Coördinator MB en BB  Cel Jeugd 0498 735082 
mehdi.radaj@hotmail.com  

Arnaud Blommaert Coördinatie 
Techniektrainingen 

Cel Jeugd  

Tim Vanderstraeten Verantwoordelijke 
tornooien 

Cel jeugd    

Gunther Botteldoorn RvB - Werkgroep VVV 2022 
Werkgroep jeugdtornooi  

Cel Jeugd  

Giovanni Roman Verantwoordelijke 
Materiaal 

Cel jeugd  

Roderik De Smaele Werkgroep jeugdtornooi Cel jeugd  

Mario Deblock Werkgroep jeugdtornooi Cel jeugd  

Bart De Vos Ondersteuning trainers  Cel jeugd  

Mathieu Mas Sportieve cel  Werkgroep VVV 2022  

Jan Opsommer RvB  Werkgroep VVV 2022  

Filip Vandecasteele RvB - Facturatie Cel Sponsoring  

Kurt De Meester Onderhoud & herstellingen Coördinatie ‘kleine’ 
infrastructuurwerken en 
onderhoud 

 

Marnix Ketsman Kantine – bestellingen  Cafetaria  
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• Trainers 

Ploeg Trainer  Gsm  

U6 Nick Gheenens 

Lennerd Van Houcke 

Keanu Roelens 

Ceriel De Jaegher 

0496 430186 niekgheenens1@gmail.com 

U7 Kristof Catry 

Maurice Ghijselyns 

Lars Vander Haegen  

Miel Opsommer 

0474 945837 kristofcatry@hotmail.com  

U8 Arnaud Blommaert 

Eric Van Eeckhout 

Sam Vandecasteele  

Lomme Slots 

Wout Dhondt 

Wouter Van Geluwe 

0485 103457  

0476 239878 

0468 307994 

   

blommaert.arnaud@gmail.com 

eric.van.eeckhout2@telenet.be 

sam.vandecasteele1@telenet.be  

U9 Thierry Van Caester 

Branko Van Caester 

0497 776490 thierry.van.caester@gmail.com  

U10 Frederic Bourgeois 

Sofiane Zarti 

0475 363976 

0494 593511 

frederic.bourgeois1@telenet.be  

zarti.02@gmail.com  

U11 Bilgin Vragoviç 0486 530849 bilgin.vragovic@gmail.com  

U12 Jarne Devroe 

Jeffrey De Riemaecker 

Nico Ronsse 

0471 490222 

0478 508983 

0472 292847 

jarne_devroe@hotmail.com  

jeffrey.deriemaecker@hotmail.be  

ronssenico@yahoo.nl  

U13 Giovanni Roman 0486 830022 giovanni.romanski@gmail.com  

U15 Kjell De Munster 

Jarne Verpaelst 

0493 528597 

0499 157955 

demunsterkjell@gmail.com   

jarne.ver aelst2001@gmail.com  

U17 Jarich Meurez 

David Servranckx 

Peter Lodens 

0491 524680 

0497 467574 

 

jarich9@hotmail.com 

servranckx.david@telenet.be  

U21 Bert Schietecatte 0478 953838 btschietecatte@gmail.com  

Beloften Xavier Bauwens 0476 289117 xavier.bauwens@telenet.be  

1B Steffen Bordeaud’huy 0495/896511  

1A Tom Lodens 0471 552800  

Keeperstrainers Luc Dekens 

Kjell Vindevogel 

0499 760588 

0474 477066 

luc.dekens@telenet.be  

Techniektraining Eric Van Eeckhout 

Arnaud Blommaert 

0476 239878 

0485 103457 

 

 

mailto:niekgheenens1@gmail.com
mailto:kristofcatry@hotmail.com
mailto:blommaert.arnaud@gmail.com
mailto:eric.van.eeckhout2@telenet.be
mailto:sam.vandecasteele1@telenet.be
mailto:thierry.van.caester@gmail.com
mailto:frederic.bourgeois1@telenet.be
mailto:zarti.02@gmail.com
mailto:bilgin.vragovic@gmail.com
mailto:jarne_devroe@hotmail.com
mailto:jeffrey.deriemaecker@hotmail.be
mailto:ronssenico@yahoo.nl
mailto:giovanni.romanski@gmail.com
mailto:demunsterkjell@gmail.com
mailto:jarne.ver%20aelst2001@gmail.com
mailto:jarich9@hotmail.com
mailto:servranckx.david@telenet.be
mailto:btschietecatte@gmail.com
mailto:xavier.bauwens@telenet.be
mailto:luc.dekens@telenet.be
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Opleidingsvisie  

 
 

MEER VOETBAL, MEER SPELEN en MEER SPELINZICHT 
MORE GAMES, MORE FUN and MORE BRAINS 

• Fun  
Plezier en spelvreugde = het eerste streefdoel 
Daarvoor willen we volgende voorwaarden vervullen:  

- iedere jeugdspeler speelt voetbal;  
- iedere jeugdspeler komt veel aan de bal;  
- iedere jeugdspeler krijgt veel speelkansen (streefdoel = minimum 50% van de 

speeltijd);  
- iedere jeugdspeler mag vrij spelen en ontdekken  
- iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach.  

Voetbal = voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers !!! 

• Opleiding  
De voetbalopleiding richt zich op technische vaardigheid, tactische flexibiliteit en fysieke 
weerbaarheid.  
Iedere speler krijgt een gerichte voetbalopleiding aangepast aan de ontwikkelingsfasen van 
de speler.  

- 5-6 jaar: aanleren van basistechniek in spel- en wedstrijdvormen 2vs2 en 3vs3 
- 7-12 jaar: aanleren, verbeteren en automatiseren van basistechniek en -tactiek in 

wedstrijdechte omstandigheden, ontdekken van de ruimte en spelen in zone 5vs5 of 
8vs8.  

- vanaf 12 jaar: maximale aandacht op individuele verfijning van de basistechniek en 
tactische ontwikkeling binnen zonevoetbal 8vs8 of 11vs11.  

• Opvoeding 
In de omgang met zijn spelers vertrekt de begeleider van een positieve benadering van elke 
speler.  
De opleider hanteert een pedagogische verantwoorde aanpak waarin het kind centraal 
staat. Belangrijke aandachtspunten: 

- Elk kind krijgt een warme ontvangst!  
- Elk kind krijgt de individuele aandacht dat het nodig heeft!  
- Elk kind gedijt in een goede groepssfeer!  
- De trainingen zijn er voor de kinderen, niet voor de trainer die zich wil profileren!  
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• Respect en fair play 
De jeugdspeler, de ouders en de supporters gedragen zich steeds respectvol en zijn een 
voorbeeld van fair play.  
De club verwacht: 

- Respect tegenover trainer & afgevaardigde, scheidsrechter 
- Respect tegenover medespelers en tegenspelers 
- Respect voor materiaal en kledij 
- Respect voor de infrastructuur en de omgeving.  

o Voorkomen van zwerfvuil door gebruik van de vuilnisbakken 
o Lege blikjes, chips- en snoepzakjes en drankflessen laten we niet 

rondslingeren. 
o … 

- Respect voor eigendom van de buren 

Ouder = twaalfde man, geen tweede trainer 
Ouders, grootouders zin er om de kinderen aan te moedigen. We aanvaarden enkel 
positieve reacties zowel naar de eigen spelers als naar de bezoekende ploeg. 
 
De winnaar = wie ook tegen zijn verlies kan. Elke speler zet zich in om te winnen, maar is 
groot in het verlies. Verliezen is geen schande! 
 
Agressiviteit wordt in geen enkel geval getolereerd. Het wordt door de club gesanctioneerd 
met uitsluiting.  

• Discipline 
Van de speler verwacht de club de nodige discipline en beleefdheid. 

- Bij aankomst en vertrek schudt de speler de trainer/begeleider/bestuurslid de hand 
en zegt vriendelijk goeiedag. 

- De speler is tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden 
- De speler of zijn ouders verwittigen tijdig de trainer bij afwezigheid 
- De speler houdt zich aan de afspraken met de trainer 
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Algemene afspraken 

• Communicatie 

➢ Community vvvolkegem.peepl.be 

- Elk lid van VV Volkegem wordt ook lid van onze community. Daarvoor krijgt elke 

speler een persoonlijk profiel op dat platform met een unieke gebruikersnaam. 

Het wachtwoord kiezen de ouders of de speler zelf. De communicatie van de club  

verloopt overwegend via dit online platform.  

- Inloggen op het platform doe je via onze website www.vvvolkegem.peepl.be  

- Langs die weg worden alle mails en aankondigingen verzonden die voor uw kind 
van belang zijn. 

➢ Activiteiten met inschrijving  

- Voor de wedstrijden maken de trainers een activiteit aan met mogelijkheid tot 

inschrijven.  

- De trainers verwachten dat u tijdig te kennen geeft of uw zoon/dochter zal 

deelnemen of niet. 

- Dat kan door in de aankondigingsmail te klikken op  ‘INSCHRIJVEN’ of ‘NIET 

DEELNEMEN’.  DOE DIT ZEKER voor de deadline van de inschrijving. Zo heeft de 

trainer zicht op de beschikbaarheid van de spelers. 

• Trainingen en wedstrijden 

➢ Uurregeling 

- Het trainingsschema vindt u op onze website. Afwijkingen worden tijdig 
meegedeeld via de trainer of per mail.  

- Iedereen wordt verwacht 10 minuten vóór het aanvangsuur van de training.  
- Ten laatste 20 minuten na de training worden de spelers opgehaald of verlaten ze 

de accommodatie. 
- Voor de trainingen worden geen mails of berichten gestuurd. De trainingsuren 

liggen vast. Enkel bij wijzigingen ontvangt u een mail. 
- Bij wedstrijden bepaalt de trainer het uur van samenkomst. Elke speler wordt 

tijdig verwacht. 
- De uitnodiging voor de wedstrijden gebeurt per mail met mogelijkheid tot 

inschrijven  

➢ Afwezigheden en afgelastingen 

- Verwittig ALTIJD zo vlug mogelijk de trainer als uw zoon/dochter niet kan 
deelnemen aan een training of wedstrijd door een persoonlijk bericht of SMS aan 
de trainer.  

- De volledige kalender en informatie over afgelastingen van wedstrijden kan u 
vinden op de App RBFA van de voetbalbond. Voor meer info hierover kan je 
terecht op onze website: https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/ploegen   

http://www.vvvolkegem.peepl.be/
https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/ploegen
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➢ Identiteitsbewijs 

Vanaf de U15 moet elke speler een geldig identiteitsbewijs voorleggen aan de 
scheidsrechter. Elke jeugdspeler zorgt ervoor dat hij steeds zijn identiteitsbewijs bij 
zich heeft voor de wedstrijden. Kinderen ouder dan 12 jaar moeten trouwens altijd  
hun identiteitskaart bij zich hebben.  

➢ Speelkalender 

De beste manier om steeds over de actuele kalender te beschikken is de app ‘RBFA’  
Installeer deze app. Zoek bij FAVORIETEN de ploegen van VV Volkegem die je wenst 
te volgen. Je vindt er steeds de meest actuele kalender van de ploeg. Klik op een 
wedstrijd en je krijgt meer gegevens, waaronder aanvangsuur en adres van het 
sportcomplex waar de wedstrijd gespeeld wordt.  

• Aandachtspunten 
➢ De studies hebben uiteraard voorrang op de training. Toch zijn wij ervan overtuigd 

dat een goede studieplanning kan helpen om weinig of geen trainingen te missen. 
Sport is een goede ontspanning! 

➢ Uitslagen en rangschikkingen zijn belangrijk, maar ondergeschikt aan de sportieve 
ontwikkeling en prestaties van de spelers.  

➢ De ploegopstelling gebeurt door de trainer, afhankelijk van een aantal criteria: 
aanwezigheid op trainingen, luisterbereidheid, ploeggeest, inzet, sportief karakter, 
sportieve kwaliteiten. 

➢ Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan 
bepaalt de trainer of de speler al dan niet bij de volgende wedstrijd zal opgesteld 
worden.  

➢ Trainer en ploegafgevaardigde waken erover dat elke speler minstens 50%, maar 
liefst meer speelkansen krijgt. 

➢ De tegenstrever is uw vijand niet. Respecteer op elk moment uw tegenspelers, de 
scheidsrechter, het publiek en zeker uw medespelers.  

➢ Heb respect voor het (sport)materiaal, de kleedkamers en de sportvelden. Houd het 
ordelijk en net.  

➢ Zorg ervoor dat je steeds voldoende en aangepast sportmateriaal meebrengt naar de 
training en/of wedstrijd (schoenen, beenbeschermers,…) 

➢ De spelers komen in clubtraining die voorzien is in het kledijpakket naar de 
wedstrijd. 

• Ledenbijdrage 
Voor het seizoen 2022-23 bedraagt het lidgeld voor nieuwe spelers 275 euro.  

In de ledenbijdrage is begrepen: 
- een kledijpakket bestaande uit: trainingsvest + trainingsbroek + 1 paar 

voetbalkousen 
- bedrukking van de kledingstukken met de voornaam van de speler 
- de kosten voor trainers, accommodaties, materiaal, wedstrijdkledij, … 
- de kosten voor onderhoud van de terreinen, accommodaties, … 
- verzekering en bijdrage aansluiting aan de KBVB (25 euro) 
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- gratis toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal 
- 25 steunkaarten van 1 euro. De steunkaarten zullen tijdens een training verdeeld 

worden. De speler mag de ontvangsten van zijn verkochte kaarten voor zichzelf 
houden. 

Voor vragen over de kledij en levering ervan kan je terecht bij: 

De Vos Xavier  0486/39.21.10  xavierdv@telenet.be 

• Mutualiteit 
Elke mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld terug. Een formulier vraag je bij uw 

mutualiteit of kan je downloaden van onze website 

https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/documenten .  

Bezorg het op een training of wedstrijd aan Luc of Thierry. Zij vullen het dan meteen 
aan en geven het u ondertekend terug. 

• OK-pas 

VV Volkegem verleent zijn medewerking aan de 
Oudenaardse Kansenpas of OK-pas.  

Zo wil de club bijdragen om sport voor iedereen 
toegankelijk te maken.  

Bent u houder van een OK-pas dan meldt je dat 
best bij inschrijving, zodat er een aangepaste 
financiële regeling kan getroffen worden. 

Je komt hierover meer te weten via 
https://www.oudenaarde.be/nl/welzijn/sociaal-
huis/ok-pas  

• Clubkledij 

In de ledenbijdrage is een basiskledijpakket (trainingsbroek en -jas, voetbalkousen, 
drinkbidon) begrepen. Elk kledingstuk in het pakket wordt bedruk met de naam of 
voornaam van de speler. Dit beperkt het verlies van kledij.  

De drankbidon dient -liefst gevuld- meegebracht te worden naar elke wedstrijd en 
training. Ter plaatse kan er steeds water bijgevuld worden. 

Indien u tijdens het voetbalseizoen graag nog extra kledij bestelt, kunt u deze 
rechtstreeks aankopen via de webshop op onze website. Daar wordt u rechtstreeks 
doorgeschakeld naar onze kledijleverancier https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/page-2  

Voor vragen omtrent het kledijpakket kan u terecht bij Xavier De Vos (0486/39 21 10 of 
xavierdv@telenet.be).  

 

mailto:xavierdv@telenet.be
https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/documenten
https://www.oudenaarde.be/nl/welzijn/sociaal-huis/ok-pas
https://www.oudenaarde.be/nl/welzijn/sociaal-huis/ok-pas
https://vvvolkegem.peepl.be/nl/site/page-2
mailto:xavierdv@telenet.be
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• Sportongeval 

➢ Aangifte 

In het kader van de GDPR-wetgeving worden de sportongevallen door de G-C of een 
gemandateerde digitaal aangegeven via e-kickoff om te vermijden dat "gevoelige" 
gegevens (medische attesten, enz.) via e-mail worden doorgegeven. 

 

PROCEDURE 

1. Gebeurt het ongeval op training of bij een thuiswedstrijd: Vraag aan Luc Dekens 
of aan Thierry De Vos om digitaal aangifte te doen van het ongeval. U ontvangt 
dan meteen een medisch attest dat je door de behandelende geneesheer verder 
laat invullen!    

2. Ben je op verplaatsing of zijn Luc of Thierry niet in de buurt? Vraag aan je 
ploegafgevaardigde of trainer een blanco medisch getuigschrift of druk zelf het 
formulier medisch getuigschrift sportongeval af.  

3. Laat het medisch getuigschrift aanvullen door de dokter. Indien er kine nodig is, 
laat je dit  zeker noteren ! Vraag de behandelende arts om zeker voldoende 
kinébeurten in te vullen zelfs al lijkt op het eerste zicht geen kiné nodig. 

4. Vergeet niet om op het medisch getuigschrift een kleefbriefje van het 
ziekenfonds te kleven. 

5. Bezorg het ingevulde medisch getuigschrift zo gauw mogelijk aan Luc Dekens. 
Indien nog geen digitale aangifte werd gedaan dan gebeurt dit nu. PAS OP! 
Laattijdige aangiften worden door de verzekering van de voetbalbond 
geweigerd!! 

6. Indien er toch kiné zou nodig zijn en dit is niet genoteerd op het 
aangifteformulier, of je hebt bijkomende kiné nodig, dan dien je dit VOORAF aan 
te vragen . Je bezorgt hiervoor een kopie van het doktersvoorschrift aan Luc 
Dekens die de aanvraag aan de verzekering zal doen. 

7. De kiné zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming 
van je ontvangstbewijs staat. 

8. Als je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het 
secretariaat een ontvangstbewijs krijgen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig 
te bewaren tot je genezen bent en/of weer mag spelen. Bij genezing of herspelen 
laat je het voorziene vak door een dokter valideren. 

➢ Terugbetaling  

- Laat je eerst terugbetalen door je mutualiteit en desgevallend je 
hospitalisatieverzekering. Je vraagt aan je mutualiteit een attest voor de 
sommen die ten laste blijven van de verzekerde. 

- Bezorg aan Luc Dekens: 
o het ingevuld en ondertekend ontvangstbewijs 
o het overzicht van de mutualiteit of facturen van het ziekenhuis met 

vermelding van de kosten ten laste van de patiënt (opleg) 
o andere ORIGINELE facturen die ten laste blijven van je zelf  

https://vvvolkegem.peepl.be/nl/admin/files/documents/4096/
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- na ontvangst van deze documenten wordt het verschuldigde bedrag op onze 
rekening-courant bij Voetbal Vlaanderen overgeboekt en ontvangt het 
secretariaat een overzicht van de terugbetaling. 

- Zo gauw mogelijk na ontvangst, betalen we u het verschuldigde bedrag uit via 
overschrijving op uw rekening! Gelieve uw rekeningnummer aan het secretariaat 
te bezorgen. 

➢ OPGEPAST bij verlenging KINE! 

- Vraag aan de behandelende geneesheer een medisch voorschrift voor elke 
nieuwe reeks van 10 beurten of vraag meteen 20 beurten. 

- Bezorg een kopie van het voorschrift aan Luc Dekens. De behandeling mag pas 
opgestart worden na het overmaken van die kopie aan de bond. 

 

Gedragsregels 

• Speler 

➢ is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 
medespelers in het veld 

➢ draagt voor, tijdens en na de wedstrijden het tenue van VV Volkegem volgens 
afspraak met de trainer (training, regenvest, opwarmingstrui) 

➢ heeft respect voor de tegenstander, de spelleider, het publiek en zeker de 
medespelers 

➢ accepteert de beslissingen van de scheidsrechter 
➢ respecteert het ter beschikking gestelde materiaal, de accommodaties en zijn/haar 

eigen materiaal en kledij 
➢ houdt de kleedkamer netjes en laat geen rommel achter 
➢ gebruikt de borstels buiten de kleedkamer om de vuile schoenen proper te maken 
➢ neemt na training en wedstrijd een stortbad. Het is aan te raden om badslippers te 

dragen bij het nemen van een douche ter voorkoming van wratten, 
schimmelinfecties, e.a. 

➢ helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer 
➢ meldt aan de trainer als iets kapot is gegaan 
➢ laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in 

bewaring bij de trainer of begeleider 
➢ helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.  

• De ouder: 

➢ vertoont een voorbeeldig gedrag en toont respect voor iedereen op en om het veld 
➢ blijft tijdens de wedstrijd achter de veldomheining/reclameborden en komt onder 

geen enkele omstandigheid op het veld 
➢ komt niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van 

de begeleiding.  
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➢ heeft positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties 
van zijn/haar zoon/dochter. Steunt ze bij tegenslagen en relativeert de goede 
prestaties 

➢ geeft geen technische en tactische aanwijzingen. Laat de coaching over aan de 
trainers. 

➢ geeft geen negatieve kritiek in het bijzijn van de speler, maar bespreekt deze met 
de trainer of coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip 

➢ Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn van harte welkom langs de velden 
en in de kantine 

➢ Aanwezigheid van de ouders op wedstrijden en trainingen is stimulerend voor de 
spelers. Wij waarderen ten zeerste gejuich langs de zijlijn. Negatief gedrag 
tegenover scheidsrechter, tegenpartij en eigen spelers kan niet. 
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• Respect voor onze omgeving 

De ligging van onze terreinen in de nabijheid van woningen vraagt om bijzondere 
aandacht voor het onderhouden van goede relaties met onze buren.  
Wij doen daarom een oproep tot alle ouders, spelers en kinderen om respect te 
betonen voor het eigendom en de rust van de buren.  
Aan de ouders vragen we: 
➢ om er bij het parkeren op te letten dat de bewoners voldoende ruimte krijgen om 

hun oprit af en op te rijden, 
➢ om ’s avonds bij het verlaten van het sportterrein de rust en stilte te bewaren 
➢ er de kinderen op te wijzen om geen snoeppapiertjes of lege drankblikjes over de 

haag, in de tuin of op het gazon van de buren te gooien,  
➢ er de kinderen op te wijzen dat het terrein en de omgeving geen sluikstort is en 

daar dus ook geen afval achter te laten. 

Fair play 
VV Volkegem onderschrijft de regels van de FAIRPLAY.  VV Volkegem zegt NEE tegen 
RACISME en DISCRIMINATIE. 
Spelers, trainers en begeleiders, maar ook de ouders worden opgeroepen om deze regels te 
respecteren!  
 

 
 

 

 

 

 

De 8 principes van respect = FAIRPLAY 
 

1. Respect voor de regels 
2. Respect voor de scheidsrechter en de officials 
3. Respect voor je eigen club 
4. Respect voor de tegenstrever 
5. Respect voor je medespelers 
6. Respect voor ALLE collega-voetballers 
7. Respect voor de supporters van andere ploegen 
8. Respect voor jezelf (= geen alcohol en drugs, niet roken) 
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Grensoverschrijdend gedrag, discriminatie 

en racisme 

• Actieplan Come Together 

Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van 
huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden 
of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een 
diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal 
regelmatig de kop opsteekt.  

Als club veroordelen we elke vorm van discriminatie en racisme. Onze club wil een 
echte familieclub blijven waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Het is toch 
fantastisch om zien hoe onze kinderen plezier beleven aan samen spelen. Laat het ons 
zo houden.  

Onze club engageert zich om een positieve en veilige voetbalomgeving te creëren, 
zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Daarom roepen we iedereen op om op een 
respectvolle manier met elkaar om te gaan.  

VV Volkegem onderschrijft daarom het actieplan ‘Come together’ van Voetbal 
Vlaanderen. 

➢ Meldpunt discriminatie en racisme 

Om te kunnen inspelen op zaken die op en naast het terrein in de club gebeuren 
werd een meldpunt opgericht. Wil je in alle vertrouwen je verhaal kwijt?  
Meldpunt discriminatie en racisme  Je kan ook terecht op het meldpunt 
via meldpunt@voetbalvlaanderen.be   of 02/4771222.  

 

https://www.voetbalvlaanderen.be/cometogether-vv
mailto:meldpunt@voetbalvlaanderen.be
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• Grensoverschrijdend gedrag  
Grensoverschrijdend gedrag gaat veel verder dan de verschillende vormen van 
ongewenst seksueel gedrag. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, 
diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, 
intimidatie, mishandeling, chantage, ...  

Als club zeggen we UITDRUKKELIJK NEEN tegen dergelijk gedrag!  

Om van VV Volkegem een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen 
centraal staan heeft onze club een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) 
aangesteld.  

Bij vaststellen van overtredingen kan dit leiden tot zware straffen voor de club en voor 
betrokken spelers. 

• Aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API)  
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, 
hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, 
vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele 
integriteit. 
Mocht je hier toch mee te maken krijgen dan zijn er verschillende meldpunten waar je 
met je verhaal terecht kan om ... 

• een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen; 
• te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten; 
• een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de 

betrokkene op te starten. 

➢ Mogelijke meldpunten 

• Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101; 
• de Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712; 
• of onze CLUB – API ‘Club-API’   

Eric Van Eeckhout    eric.van.eeckhout2@telenet.be  0476 239878 
 

Melden kan desgewenst anoniem. 

Alle meldingen worden ernstig genomen en behandeld in alle discretie en 
objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming! 

 

 

 

AAN IEDEREEN VEEL VOETBALVREUGDE 


