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KW-Cup … Wie, wat en waarom?

• Regionale (jeugd)sport is en blijft zéér belangrijk voor 
Krant van West-Vlaanderen.

– Voetbal, volleybal, basketbal, wielrennen, …

• Overgang van papier naar digitaal!

– Investeren in de toekomst

• Met de KW-Cup brengt KW jeugdvoetballers samen!

– KW-Cup zorgt voor een nieuwe & unieke beleving

– Community

• Spelers, trainers, bestuursleden, ouders, supporters, …

– Alle West-Vlaamse jeugdploegen (U6 t.e.m. U13)



KW-Cup … Hoe werkt het?
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• Download de KW Cup app uit App Store of Google Play Store

• Doorloop eerst de welkomschermen

KW-Cup app – Hoe gebruiken?



KW-Cup app – Hoe gebruiken?

• Registreren  
– Geef eerst uw e-mailadres en wachtwoord op

– Vervolledig door uw naam, familienaam, woonplaats, geboortedatum en voetbalploeg op te geven



KW-Cup app – Hoe gebruiken?

• Activeer camera, microfoon, geolocatie en pushberichten

• Je ontvangt een pushbericht zodra de eerste opdracht klaar staat

• Open het pushbericht en bekijk de details van de opdracht, start nu met filmen



KWcup.be 

• Alle inzendingen worden door de redactie geverifieerd en nadien gepubliceerd op 
kwcup.be 

http://ontw-steps.rmg.be/default/acties/kw/cup/takeover/index.html


Een korte demonstratie …



Privacy

• Krant van West-Vlaanderen respecteert de privacy van iedereen!

• Iedere club brengt zijn/haar leden op de hoogte van KW-Cup.

– Clubs informeren alle leden, spelers en ouders

• Club staat garant dat iedereen op de hoogte is van de KW-Cup en hiermee akkoord gaat

• Eén document per club ondertekend terug bezorgen aan Krant van West-Vlaanderen

– Voor 25 januari 2019

– 2019-2020

• Tekenen van een GDPR-clausule bij inschrijvingen

• Club dient op de hoogte te zijn indien iemand niet op de foto/video wilt

• Vraag om KW-Cup meenemen in privacy-clausule

General Data Protection Regulation



Privacy

General Data Protection Regulation



• Jeugdvoetbal  GU10
1. K.S.V. Oostkamp

2. S.K. Dennenheem Hertsberge

3. Stormvogels Loppem

4. K.F.C. Heist

5. Jong Male V.V.

6. Kon. Dosko Sint-Kruis

7. K. Eendracht De Haan

8. Torhout 1992 KM

KW-Cup … De testfase!



Timing

2 februari 2019 • Start test

februari 2019 • Testperiode

maart 2019 • Testperiode (o.v.b.)

voorjaar 2019 • Wedstrijd Rode Duivels

25 januari 2019 • KW-Cup app live



Bedankt!

• Onze waardering voor jullie medewerking
• Ga met jullie ploeg naar een wedstrijd van de Rode Duivels

 België – Kazachstan of België - Schotland

• 15 tickets per deelnemende ploeg (spelers + trainer)
+ 5 bestuurs- of andere leden van de club

• Voorwaarde: minimum 8 video uploads per opdracht (speeldag)



Praktisch

• 10 januari tot 25 januari 2019

– Informeren clubbestuur + GU10

• Indien nodig: per speler de ouder/voogd een privacy document laten ondertekenen.

– Ondertekenen privacy document per club en terug bezorgen aan KW

• 25 januari 2019  installeren van de KW-Cup app

– Document: Installatie KW-Cup app

• 2 februari 2019  start KW-Cup

– Upload van minimum 8 video’s per opdracht /per ploeg /per speeldag

• Vragen & opmerkingen

– feedback@kwcup.be (algemeen KW-Cup)

– ilse.delmotte@kw.be (marketing KW)

mailto:feedback@kwcup.be
mailto:ilse.delmotte@kw.be


Bedankt voor jullie aanwezigheid!


