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Beste ouders en spelers, 

 

Nu het huidig voetbalseizoen, waar Corona ons nog lelijk parten heeft gespeeld, op zijn 

einde loopt,  is het jeugdbestuur al volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Het spreekt voor zich dat, omwille van deze epidemie, het voorbije seizoen allesbehalve 

ideaal is verlopen,  niet op sportief als op financieel vlak. Dit noopt ons ertoe om als club de 

beslissing te nemen de lidgelden enigszins te verhogen.  

Onze jeugdverantwoordelijken zullen terug hun uiterste best doen om het komende seizoen 

zo leerrijk, aangenaam en succesvol mogelijk te maken. 

Creativiteit, speldeterminatie, techniek en teambuilding krijgen de grootste prioriteit tijdens 

onze trainingen. Bij onze jeugdwerking wordt er immers altijd voor een voetballende 

oplossing gekozen: in eerste instantie kan deze manier een negatieve invloed hebben op de 

resultaten, maar wij zullen op lange termijn zeker en vast de vruchten hiervan plukken. Voor 

deze manier van werken, maken wij gebruik van het boek ‘Leren Voetballen’: hierin wordt 

een visie gebruikt die op universitair niveau is ontworpen en specifiek op het jeugdvoetbal is 

gericht . Deze manier van werken vraagt dan ook een grote discipline van zowel de spelers, 

de trainers als de afgevaardigden.  

Uiteraard verwachten we van de ouders eveneens een  positieve en open houding . 

 

Om de voorbereiding op het nieuwe seizoen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, zullen 

onze jeugdtrainers hun spelers en respectievelijke ouders persoonlijk contacteren. Het is de 

bedoeling dat deze opgestelde bundel dan samen doorgenomen wordt en eventuele vragen 

en /of opmerkingen onmiddellijk beantwoord of besproken kunnen  worden. 

 

 

JEUGDTRAININGEN STARTEN VANAF MAANDAG 8 augustus 2022, 

 afh. Van leeftijdscategorie 

                                             S.V. Zaffelare V.Z.W. 

           K.B.V.B.7326    B.T.W.0462 899 836   Bank : BE26 7470 1822 6529 

Jeugdcoördinator :  Johan Dellaert : johan.dellaert@telenet.be 

Voorzitter : Luc de Waele   :  ldw.lucdewaele@gmail.com 

Gerechtelijke verant. : Janick Biddelo  :   janick.biddelo@gmail.com                                           
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Sportief beleid: 

 

Het sportief beleid van de jeugdwerking bij SV Zaffelare moet in het teken staan van de 

individuele ontwikkeling van de speler(s) tijdens zijn/haar jeugdopleiding. Deze klemtoon 

moet als gevolg hebben dat het eerste elftal grotendeels uit eigen opgeleide spelers zou 

moeten bestaan. Dit is de enige manier voor SV Zaffelare om succes te boeken. 

Veel te vaak wordt tijdens de jeugdopleiding de nadruk gelegd op resultaten en de positie 

binnen het klassement. Uiteraard moeten een trainer en zijn spelers het plein betreden met 

de intentie om te winnen, maar dit is niet prioritair. Veel belangrijker is de manier waarmee 

men een resultaat tracht te behalen, steeds in het teken van de ontwikkeling van de speler. 

De manier die wij zullen vooropstellen, zal bestaan uit het brengen van verzorgd 

combinatievoetbal met eveneens oog voor de individuele actie.  

Deze langetermijnvisie is de enige manier om succes te boeken. Het uitstippelen van deze 

toekomstgerichte aanpak betekent dat op korte termijn wel enkele zogenaamde nadelen 

optreden. Het belangrijkste nadeel zullen ontegensprekelijke enkele nefaste resultaten zijn. 

Zoals reeds vermeld zijn resultaten niet prioritair binnen de jeugdopleiding, ook al is dit soms 

moeilijk te begrijpen en te aanvaarden voor de omgeving van een speler. Het enige resultaat 

dat van belang is, is het eindresultaat van de individuele ontwikkeling bij een speler aan het 

einde van zijn jeugdopleiding. Deze aanpak betekent ook dat een speler niet altijd in zijn 

leeftijdscategorie zal spelen, maar ook bij een hogere leeftijdscategorie kan terecht komen.  

Hiervoor kunnen 2 redenen aangehaald worden:  

Een eerste geval zou kunnen zijn dat een speler in zijn leeftijdscategorie door zijn eigen 

kwaliteiten geen grote individuele vooruitgang meer kan boeken. Hierdoor is het 

aangewezen zulke spelers door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie waar deze 

spelers met sterkere tegenstanders zullen geconfronteerd worden.  

Een 2de reden kan zijn omwille van organisatorische redenen. Hierbij zal men een aantal 

spelers doorschuiven om de ploegindelingen te optimaliseren. Iedereen moet immers aan 

spelen toe kunnen komen. 

Ook is er de mogelijkheid om spelers een leeftijdscategorie lager te laten spelen (dit zonder 

medisch attest!), dit enkel in samenspraak met trainers, speler en ouders. 

Als we spreken over individuele ontwikkeling, gaat het vooral om de voetbaltechnische 

aspecten. Trainingen zullen dan vooral in het teken van dit item staan. De opkomst van het 

computertijdperk heeft immers gezorgd voor de teloorgang van het ‘straatvoetbal’ bij de 

jeugd dat in belangrijke mate verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van de 

basistechnieken. Daarom zullen tijdens de trainingen vaak wedstrijdvormen terug te vinden 

zijn, steeds met een vooropgestelde doelstelling.  
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Het spreekt voor zich dat een speler naast de trainingen op de club zijn vaardigheden op 

individuele basis nog tracht bij te schaven. De totaalsom van gemiddeld 3 à 4 uur/week 

(trainingen + match) clubactiviteit is eigenlijk onvoldoende om de individuele kwaliteiten 

aanzienlijk te verbeteren. Hierin spelen ook de ouders een belangrijke rol: zij moeten hun 

kinderen hiertoe aanzetten. 

Ook hadden we graag even de attitude van de supporter willen benadrukken. 

• Blijf jullie kinderen steeds positief aanmoedigen  

• Geef geen richtlijnen aan spelers op het plein  

• Blijf respectvol naar tegenstanders, scheidsrechters en andere supporters 

• De speler kan geschorst worden bij niet naleven van deze regels 

Aangezien we als club actief zijn op een bescheiden niveau en de meeste spelers en 

medewerkers uit de nabije omgeving afkomstig zijn, mogen we niet blind zijn voor de sociale 

rol die SV Zaffelare speelt voor de jeugd. Het moet steeds de bedoeling zijn dat iedereen 

steeds met plezier richting de club gaat en met een brede glimlach terug huiswaarts keert.  

We trekken ons sportief beleid ook door tot de arbitrage. Zo zal er voor wedstijden bij U7 

t.e.m. U9 geen scheidsrechter worden toegewezen. We werken hier volgens het Fair Play 

principe, waarbij we de spelers willen aanmoedigen om hun gemaakte fouten te erkennen. 

Voor wedstrijden van U10 t.e.m. U13 zal er een scheidsrechter toegewezen worden uit de 

eigen club. Hiervoor komen spelers vanaf U17 t.e.m. spelers uit de 1ste ploeg in aanmerking. 

Er wordt gewerkt met een beurtrol zodat iedereen 1 wedstrijd per seizoen arbitreert.   

Voor de leeftijdsgroepen U 15 en U 17 zal er wel een competitie opgemaakt worden met 

rangschikking en arbitrage door de KBVB of aangeduid door de club verantwoordelijke . 
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Privacy beleid: 
 

Sinds 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - ook wel 

afgekort als GDPR) van kracht in alle Europese lidstaten. Aangezien deze wet bindend is voor 

alle Europese bedrijven en verenigingen hebben wij eveneens de plicht u hierover te 

informeren. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om de werking van de club SV Zaffelare en de 

overkoepelende organisatie Voetbal Vlaanderen en de KBVB te verzekeren. 

Dit laat ons toe om een tornooi te organiseren, uitnodigingen voor evenementen en 

nieuwsbrieven te sturen. In geen geval zullen wij uw gegevens aan een andere organisatie 

aanbieden of vermelden op enig kanaal zodat deze eventueel kan misbruikt worden. 

Graag merken wij op dat foto's eveneens onder deze wetgeving vallen. De foto’s genomen 

tijdens de activiteiten van de club worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, maar 

kunnen gepubliceerd worden op onze website of op bepaalde facebookpagina’s.  

 

 

Communicatie via Pro Soccer Data (PSD) 
Om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen in onze club maken we gebruik van onze nieuwe 

app genaamd Pro Soccer Data. Dit zal in de 1ste plaats gebruikt worden door de club voor trainings- en 

wedstrijdmomenten en activiteiten mee te geven aan de spelers en ouders. Ook worden eventuele 

afgelastingen meegedeeld via de PSD-app. Daarnaast zal dit gebruikt worden om info van activiteiten mee 

te delen, eventuele wedstrijdselecties door te geven, …. 

Deze app zal ook  gebruikt worden door de spelers en ouders. Het is belangrijk om via deze weg de trainer 

tijdig in te lichten van hun afwezigheden op trainingen en wedstrijden. De berichtgevingen of vragen over 

het voetbal zal dan ook zo veel mogelijk verlopen via de app. 
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Varia: 

 

• Identiteitskaart 

Inschrijven met de identiteitskaart of kids -ID is verplicht! Als deze niet kan worden 

voorgelegd, zal speler niet mogen aantreden. 

• Wedstrijdkledij 

De spelers zijn verplicht hun training, short en kousen van de club te dragen op 

wedstrijden. De Shirts worden door trainer voor de wedstrijd uitgedeeld en na de 

wedstrijd terug verzameld om gezamenlijk gewassen te worden. 

Doelmannen hebben per seizoen recht op een paar keeperhandschoenen voor gebruik 

tijdens de wedstrijden. 

Aangezien iedereen een trainingsvest en - broek ter beschikking heeft, gelieve deze ook 

te dragen bij wedstrijden ter uitstraling van onze vereniging. (Indien niet: geen 

consumptie). Om verwarring met elkaars uitrusting te voorkomen, gelieve deze 

trainingspakken te naamtekenen. 

• Vervoer bij uitwedstrijden 

Indien er onvoldoende vervoermiddelen beschikbaar zijn om veilig en reglementair  de 

verplaatsing te maken, zal de verplaatsing niet doorgaan. 

Controleer daarom steeds op voorhand of er voldoende mogelijkheden zijn voor het 

vervoer van het aantal spelers en begeleiders. 

• Lidgeld 2022-2023 

   Zie bijlage (laatste blad), dient ingevuld terug bezorgd te worden aan  jeugdcoördinator. 

• Adreswijziging 

Gelieve adreswijzigingen steeds door te geven aan de clubsecretaris, trainer en de 

ploegafgevaardigde. 

• Kledij 

− Draag steeds kledij van S.V. Zaffelare op wedstrijddagen. 

− Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan! 

− Gebruik van slippers is het verplicht tijdens het douchen. 

− Scheenbeschermers verplicht: zowel op training als op wedstrijd! 

 

• Tuchtmaatregelen 

− Slecht gedrag van spelers wordt gestraft met schorsingen!!! 

− Baldadigheden en diefstal worden gestraft met uitsluiting!!! 
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Stipt na te volgen bij een sportongeval: 

 

1. Na de wedstrijd of training moet de afgevaardigde of trainer op de hoogte gebracht 
worden. 

 
2. Ten laatste de dag na het ongeval: 

-Ongevallenformulier afhalen bij de clubsecretaris (normaal zal de afgevaardigde ook 
in het bezit zijn van dit formulier), dit formulier kan ook worden gedownload op onze 
website https://www.sv-zaffelare.be/wp-
content/uploads/2018/10/AANGIFTE_ONGEVAL.pdf   

−     Het zo volledige mogelijk ingevulde formulier met HANDTEKENING , samen met een 
klevertje van de mutualiteit bezorgen aan de clubsecretaris. 
 

3. Wie alleen verzekerd is voor grote risico’s, moet dit laten bevestigen door zijn 
mutualiteit. De bevestiging is af te geven aan de clubsecretaris. 

 
4. Spelers die een beroep doen op de verzekering mogen in geen geval trainen of spelen. 

 
5. Na genezing moet een “attest van genezing” afgehaald worden op het secretariaat en 

dit laten invullen door de behandelende arts. 
De doktersbriefjes leg je voor aan de mutualiteit, die je een afrekening zal 

overhandigen. Deze afrekening moet samen met het uittreksel van de apotheek en het 

ingevuld attest van genezing afgeleverd worden op het secretariaat. De traingingen en 

de wedstrijden mogen pas hervat worden na de dag die vermeld staat op het 

formulier“attest van genezing” .  

6. Laat kinesitherapie noteren bij het eerste doktersbezoek en neemt contact op met de 
clubsecretaris alvorens een kinesist te raadplegen. 
Volgende kinesitherapeuten werken vaak samen met onze club en kunnen volledig 
vrijblijvend gecontacteerd worden: 

o Frederick Schepens : Berkenstraat 18, 9080 Zaffelare 
o Simon De Wilde : Persijzerstraat 15, 9080 Zaffelare 

 
7. Contactgegevens clubsecretarissen:  

Janick  Biddelo :  0479/284755 
Anthony Van De Sompele: 0491/071742 
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INSCHRIJVINGEN  JEUGDSEIZOEN 2022 - 2023 

 

Gelieve het inschrijvingsgeld  voor het seizoen 2022 - 2023 te  betalen   vóór 30 juni  2022  . 

Door het steeds groeiende succes van het jeugdvoetbal worden we geconfronteerd met een 

enorme stijging van het aantal jeugdspelers die zich willen aansluiten bij onze 

voetbalvereniging. Bovendien heeft de voetbalclub slechts een beperkte accommodatie (1 

terrein, beperkt aantal kleedkamers,…) ter beschikking. Hierdoor moeten we gebruik maken 

van wachtlijsten. Reeds aangesloten spelers krijgen natuurlijk voorrang. 

We willen eind juni een compleet overzicht hebben van het aantal spelers voor het seizoen  

2022-2023 zodat we het juiste aantal ploegen kunnen inschrijven bij de KBVB. 

Hoe sneller we voldoende info hierover hebben, hoe sneller we ons kunnen organiseren en hoe 

sneller we duidelijke info kunnen verschaffen aan de spelers die nu op de wachtlijst staan. 

Indien we het inschrijvingsgeld pas ontvangen na 30 juni 2022 zal er een bijkomende 

administratieve kost aangerekend worden van 25€/speler . 

Indien er bepaalde reden zouden zijn waarom het inschrijvingsgeld niet vóór 30 juni 2022  kan 

betaald worden, kan u hiervoor contact op te nemen met onze jeugdcoördinator, Johan 

Dellaert (0477/94.06.93 – johan.dellaert@telenet.be). 

 

Gelieve € 220 over te schrijven op volgende bankrekeningnummer: 

 

IBAN: BE26 7470 1822 6529 

BIC: KREDBEBB 

Met vermelding van: NAAM SPELER + GEBOORTEDATUM 

 

Voor spelers uit hetzelfde gezin: 2de speler betaalt € 170 ; 3de speler betaalt € 120 

 

 

 

mailto:johan.dellaert@telenet.be
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INVULBLAD 2022-2023 (dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden!) 

 

Gelieve dit ingevulde document aan de jeugdcoördinator te bezorgen  

 

Naam  speler/speelster:   

Voornaam  speler/speelster:  

Geboortedatum : 

Straat + nummer:  

Gemeente:  

Telefoonnummers ( spelers/speelsters en ouders): 

  

E-mail ( spelers/speelsters en ouders): 

 

 

Opmerking: 

 

 

Ik, als ouder of verantwoordelijke van bovenstaand speler, ga akkoord met het privacy 

beleid en het sportief beleid van SV Zaffelare.  

Voor akkoord, 

 

Naam: 

Datum: 

 

 

PS. Om uw trainer voor geen onaangename verrassingen te stellen tijdens het seizoen, is het belangrijk dat hij weet 

wanneer en over wie hij kan beschikken. Geef tijdig  gekende afwezigheden door (bijvoorbeeld weekendjes, uitstappen, …) 


