Brochure jeugdopleiding KSVO (versie 6/2021)O
0. INLEIDING
In deze brochure gaan we wat dieper in op de rollen van alle betrokken partijen binnen
onze jeugdopleiding. Onder het motto “Goede afspraken maken goede vrienden”
hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld die de basis vormen van ons intern
huishoudelijk reglement en dat een vlotte werking en een aangenaam verblijf op onze
club moet mogelijk maken. Het naleven van dit huishoudelijk reglement is essentieel om
een goede werking te kunnen garanderen. Lid worden van de KSVO familie betekent
dat iedereen zich akkoord verklaart met dit intern reglement en zich ten volle schaart
achter de visie en aanpak. We hopen om op die manier onze doelstellingen zo goed
mogelijk te behalen.
Iedereen die lid wordt van KSV Oostkamp wordt verondersteld de missie en visie te
kennen en is op de hoogte van de normen en waarden die voor onze club zeer
belangrijk zijn. Vanaf augustus zullen wij trouwens op regelmatige basis een norm of
een waarde uitpikken die bijzondere aandacht zal krijgen.
Wij verwijzen ook graag naar onze vernieuwde website waar er onder de rubriek
‘documenten’ interessante info staat. Je kan er de diverse charters lezen. De
Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” en de visietekst “ethisch verantwoord
scouten”, die wij als club onderschreven hebben, kan je er ook terugvinden.
1. Rol van de trainers en de ploegverantwoordelijke
In onze jeugdopleiding vervullen de trainers een heel belangrijke rol. Ze zijn voor hun
team sportief verantwoordelijk maar hun taak omvat veel meer dan "training" geven. Ze
zijn ook voor een groot deel opleider en moeten de spelers diverse waarden en normen
bijbrengen.
Hun hoofdtaak is het opleiden en vormen van jonge voetballers waarbij het individu
centraal staat binnen een collectief geheel.
De spelers hebben het recht om fouten te maken want uit die fouten kan men juist heel
goed leren.
Geef de spelers voldoende ruimte om zelf iets te ontdekken en om iets te ‘durven’:
durven spelen, durven initiatief nemen, durven beslissen, durven spreken… In deze
optiek is het niet nodig om constant te coachen en al zeker niet door de ouders.
We verwachten dat de trainer aan de ene kant dicht bij de spelers staat maar indien
nodig ook duidelijk afstand kan nemen. Een open communicatie is essentieel.
Onze trainers zijn altijd aanspreekbaar, stralen vertrouwen uit en zorgen voor FUN,
binnen de grenzen die door de club worden bepaald.
De trainer wordt hierin bijgestaan door de ploegverantwoordelijke die mee instaat
voor de extra-sportieve begeleiding.
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2. Rol van de spelers
Spelers zijn leden van onze club en wij eisen van hen een sportief en gedisciplineerd
gedrag binnen het kader dat door de club werd uitgetekend. Plezier is essentieel maar
mag nooit een excuus zijn om de waarden en normen te verloochenen.
Dit intern reglement probeert duidelijk te maken hoe wij wensen samen te werken of om
het in voetbaltermen te zeggen bepalen wij hier de krijtlijnen van onze samenwerking.
Deze werden mooi samengevat in een document met richtlijnen, tips en praktische
afspraken: de 10 geboden voor de speler en de 10 geboden van de (voetbal)ouder. Dit
is verplichte lectuur voor alle leden van de KSVO familie.
De 10 geboden voor de speler
1. RESPECT draag ik hoog in het vaandel: trainers, begeleiders, medespelers,
scheidsrechters, tegenstanders, vrijwilligers … waardeer ik ten zeerste. Als speler
ben ik trouwens een voorbeeld van fairplay.
2. Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal en dat van mijn medespelers maar ook voor
de infrastructuur en het materiaal van KSVO. Ik ken en volg de richtlijnen voor het
gebruik van onze kunstgrasvelden.
3. Bij aankomst en vertrek worden trainers, begeleiders en aanwezige personen
steeds begroet. Ik ga met iedereen op een beleefde manier om en verzorg mijn
taalgebruik. Op wedstrijddagen draag ik steevast de KSVO-training (broek en vest)
voor en na de wedstrijd.
4. Via PSD en de website van KSVO hou ik mij van alles op de hoogte.
5. Stiptheid is belangrijk: voor elke training of wedstrijd ben ik ruim op tijd aanwezig.
Indien ik een zeldzame keer niet kan komen, wordt de trainer ruim op voorhand
verwittigd.
6. Voetbal is een ploegsport en ik ben één van de schakels in de ploeg. We streven
naar een sterk geheel, op en naast het veld, want samen zijn we sterker.
7. Ik ben leergierig en wil bijleren. Op training en tijdens de wedstrijden doe ik mijn
uiterste best. Ik toon veel inzet en ben gedreven. Samen met mijn teamgenoten
willen we plezier hebben in het voetbalspelletje. Er is bij ons absoluut geen plaats
voor pestgedrag en daar zal ik ook over waken.
8. Voor mijn eigen veiligheid en gezondheid draag ik steeds aangepaste kledij. Ik train
en speel altijd met scheenbeschermers. Ik let op mijn voeding en zorg dat ik goed
uitgerust en superfit aan de aftrap verschijn. Na de wedstrijd of training neem ik een
verfrissende douche. Bovendien zorg ik ervoor dat de kleedkamers steeds netjes
blijven.
9. Ik aanvaard dat de trainer de leiding heeft en ik volg zijn instructies tijdens
trainingen en wedstrijden. Een wedstrijdselectie moet ik verdienen en daarvoor is
talent alleen niet voldoende. Bij de selecties wordt er ook rekening gehouden met
aanwezigheden op trainingen, inzet, toewijding en gedrag… want je speelt zoals je
traint. Ik zorg dat ik steeds mijn originele identiteitskaart mee heb want zonder kan
ik niet spelen.
10. Ik weet dat ik geëvalueerd word en deze evaluatie zal mijn toekomst bij KSVO
verder bepalen, dus ik besef dat ik mijn uiterste best moet doen.
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We willen ook nog meegeven dat
•

de trainer steeds wordt aangesproken met ‘trainer’.

•

de spelers op wedstrijddagen moeten zorgen dat ze hun kousen en ID bij
hebben.

•

de spelers op trainingsdagen de trainingskledij van de club moeten dragen.

•

gekwetste en niet-geselecteerde spelers altijd welkom zijn maar ze mogen niet
binnen de neutrale zone staan, want die is enkel voorbehouden voor zij die op
het wedstrijdblad staan. De referee-ambassador is gemachtigd om hierop toe te
zien. Het is ook de taak van onze trainers om daarover te waken.

•

in de bovenbouw en postformatie de bankzitters zich gedragen, de wedstrijd
geconcentreerd volgen, geen commentaar geven en niet recht gaan staan.

•

zaalvoetbal en/of minivoetbal worden toegelaten maar de club (TVJO en sportief
coördinatoren) moet hiervan wel op de hoogte gebracht worden.

•

storend gedrag of pesterijen streng worden aangepakt. De ombudsdienst, de
trainers, de sportief coördinatoren en de TVJO zullen na gezamenlijk overleg
sancties treffen.

•

roken en alcoholgebruik binnen het complex van KSV Oostkamp niet zijn
toegestaan. De ombudsdienst, de trainers, de sportief coördinatoren en de TVJO
zullen ook hier na gezamenlijk overleg sancties treffen.

•

drugs gebruiken of dealen gelijk staat met de onmiddellijke uitsluiting uit de club.

•

RESPECT één van onze belangrijkste waarden is en we daar heel veel belang
aan hechten. Wanneer een speler een rode kaart krijgt wegens protest of
wangedrag zullen de sportief coördinatoren en de TVJO gepaste sancties treffen.
Eén van de mogelijke sancties is de verplichting om op zaterdagvoormiddag
wedstrijdjes te fluiten van onze onder- of middenbouw.

•

elke vorm van publiek geuite negatieve kritiek die de club schaadt door de
sportieve cel en het bestuur kan worden bestraft.

•

de spelers voorzichtig moeten zijn met de sociale media want dit kan snel leiden
tot ongewenst gedrag. Misbruiken zullen door het bestuur en de sportieve cel
bestraft worden.

•

wie materiële schade toebrengt aan de eigendommen van de club of die van de
tegenstrever hiervoor steeds aansprakelijk zal gesteld worden.
•
om iedereen zo maximaal mogelijk te beschermen tegen het corona-virus
houden wij ons als club aan de door het overlegcomité en de voetbalbond
opgelegde maatregelen. Gelieve deze ook strikt op te volgen.
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3. Rol van de ouders
Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen, hebben we de totale medewerking
van de ouders nodig. Het gedrag en de houding van de ouders en derden naast het
veld spelen een even grote rol want die hebben een grote impact op de sportieve
ontwikkeling van een kind. Bindende afspraken met de ouders zijn onontbeerlijk.
De krijtlijnen van onze samenwerking werden mooi samengevat in onderstaande 10
geboden van de (voetbal)ouder en aanvullende richtlijnen.
De 10 geboden voor de (voetbal)ouders
1. Een (voetbal)ouder gedraagt zich langs de zijlijn en heeft RESPECT voor trainers,
begeleiders, medespelers, scheidsrechters, tegenstanders, vrijwilligers… Zonder
hen is er geen sprake van voetbal.
2. Voetbal is een teamsport. Moedig iedereen aan en blijf positief tegenover alle
spelers. KSVO kiest ook bewust om spelers die laat matuur zijn gelijke kansen te
geven.
3. Hou rekening met het algemeen belang en relativeer. Winnen is leuk, maar verliezen
hoort bij het spel en is noodzakelijk om je als speler sterker te maken.
4. Zorg ervoor dat jullie kinderen respect hebben voor de infrastructuur en het
materiaal van KSVO alsook voor hun eigen materiaal en dat van hun medespelers.
Best alles zoveel mogelijk naamtekenen.
5. Jullie kinderen hebben aangepaste kledij nodig om te trainen en te spelen. Douchen
is verplicht. Op wedstrijddagen dragen de kinderen steeds hun KSVO training (broek
en vest). Kousen, opwarmingsshirt en originele identiteitskaart hebben ze bij.
6. Probeer uw kind te motiveren om gezond en gevarieerd te eten, om voldoende
nachtrust te hebben, om zo weinig mogelijk trainingen te missen en om stipt te zijn.
Steun uw kind als het wat minder loopt, karakter vormt de topper.
7. KSVO zal streng optreden tegen pestgedrag. Wij hopen hierin voldoende steun te
vinden bij de ouders.
8. De trainer heeft de leiding en hij coacht de speler en de ploeg, niet de ouders!
KSVO wil spelers opleiden met het oog op doorstroming naar een eerste ploeg.
Resultaatgericht spelen strookt niet met onze visie.
9. Met sportieve vragen of problemen kunnen ouders steeds terecht bij de trainers of
één van de sportief verantwoordelijken. Voor extra sportieve problemen mogen de
ouders steeds de ombudsdienst of de club-API contacteren.
10. Ouders weten dat hun kind geëvalueerd wordt. Deze evaluaties zijn de basis voor
de verdere evolutie bij KSVO of bij een andere ploeg.
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We willen ook nog meegeven dat
•

wij verwachten dat de ouders zorgen dat hun zoon of dochter op trainingsdagen
de trainingskledij van de club draagt.

•

van de ouders verwacht wordt dat ze langs de lijn staan maar buiten de
neutrale zones, die enkel voorbehouden zijn voor zij die op het wedstrijdblad
staan. De referee-ambassador is gemachtigd om hierop toe te zien. Het is ook
de taak van onze trainers om daarover te waken.

•

opmerkingen t.a.v. de scheidsrechter niet getolereerd worden. De refereeambassador is ook gemachtigd om hierop toe te zien.

•

de ouders van de doelmannen niet achter het doel plaatsnemen om hun zoon of
dochter te coachen. Coaching is enkel voorbehouden aan de trainers en sportief
verantwoordelijken.

•

twisten tussen ouders onderling niet gewenst zijn, want dat kan voor veel onrust
zorgen bij spelers, trainers en begeleiders. De clubleiding behoudt zich het recht
voor om hieromtrent tussen te komen en sanctionerend op te treden.

•

we adviseren om meningsverschillen tussen spelers/ouders en
trainers/begeleiders/sportief verantwoordelijken best een dag te laten bezinken
om te vermijden dat de negatieve emotionele uitlatingen zeer veel schade
kunnen aanrichten waar echt niemand beter van wordt.

•

ouders, familie, vrienden en kennissen altijd welkom zijn op onze club. Zij
bepalen mee de uitstraling van KSVO en hebben daarom ook een niet te
onderschatten voorbeeldfunctie. Wij willen niet alleen trots zijn op onze spelers
en begeleiders maar zeker en vast ook op onze supporters.

•

we van de ouders verwachten dat ze voorzichtig omgaan met de sociale media
om te vermijden dat de club hierdoor schade zou kunnen lijden.

•

bij sportieve vragen er best eerst met de trainer en de sportief coördinator wordt
gesproken. Indien noodzakelijk zullen zij een onderhoud met de TVJO regelen.

•

ouders de thuiswedstrijden gratis kunnen bijwonen. Bij deze een oproep om dit
zoveel mogelijk te doen.

•

om iedereen zo maximaal mogelijk te beschermen tegen het corona-virus
houden wij ons als club aan de door het overlegcomité en de voetbalbond
opgelegde maatregelen. Gelieve deze ook strikt op te volgen.
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4. Praktische afspraken
AFWEZIGHEDEN
De speler contacteert tijdig alle trainers van de groep waartoe hij behoort en dit het liefst
via PSD met de reden van afwezigheid. Indien ze de dag zelf nog moeten verwittigen,
kunnen de trainers vragen om dit via een ander kanaal te doen.
Indien de speler de trainer(s) niet kan bereiken wordt de sportief coördinator of de TVJO
verwittigd.
Spelers die geregeld afwezig zijn, hypothekeren hun speelkansen.
WEDSTRIJDEN
De uitnodiging voor de wedstrijden gebeurt via PSD. Trainers kunnen ook kiezen om dit
te doen via een ander medium (bijv. gesloten facebookgroep) maar dit ontlast hen niet
van de verplichting om dit te doen via PSD.
Iedere ploeg heeft een ploegverantwoordelijke die onze trainer ondersteunt en ontlast
van administratieve taken waardoor de trainer zich ten volle kan concentreren op de
sportieve zaken.
Voor de thuiswedstrijden moeten vanaf de middenbouw de spelers ten vroegste 60
minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in uitgaanskledij. In de
bovenbouw kan de trainer beslissen om dit wat vroeger te doen.
Voor de uitwedstrijden wordt er geadviseerd om zoveel mogelijk aan carpooling te doen
en te vertrekken vanaf de parking de Valkaart of de parking van de begraafplaats aan
de overkant van de sporthal.
Het spreekt voor zich dat de trainers, ploegverantwoordelijken en ouders, die andere
spelers meenemen, dit op een veilige manier doen en zich houden aan de wettelijke
verplichtingen.
Wanneer men alleen rijdt moet men ervoor zorgen tijdig aanwezig te zijn. Tijdstip wordt
bepaald door de trainers en de ploegverantwoordelijken.
De terugreis vangt aan maximaal 45 minuten na de wedstrijd.
We willen ook nog eens benadrukken dat het voorleggen van een identiteitskaart een
verplichting is om te kunnen deelnemen aan wedstrijden.
SPEELGELEGENHEID
Onderstaande regels zijn van toepassing voor spelers die maximaal aanwezig zijn op
training en wedstrijden.
• Bij de onderbouw (U7,U8 en U9, wedstrijden 3 tegen 3 of 5 tegen 5) speelt
iedereen evenveel.
• Bij de middenbouw (U10 t.e.m. U13, wedstrijden 8 tegen 8) moet er na iedere 15
min verplicht gewisseld worden en moet er zoveel mogelijk gestreefd worden
naar iedereen evenveel speelminuten.
• Bij de bovenbouw (U14 t.e.m. U19, wedstrijden 11 tegen 11) moet er na iedere
20 min verplicht gewisseld worden waardoor iedereen steeds minstens een halve
wedstrijd mag spelen. Bij de U14 en U15 moet er zoveel mogelijk gestreefd
worden naar iedereen evenveel speelminuten.
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•

Postformatie: trainer heeft veel meer vrijheid maar zorgt er wel voor dat iedereen
(in normale omstandigheden) minstens een halve wedstrijd speelt.
Wij stimuleren en adviseren ook dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met
gelijke startkansen aan een wedstrijd. De trainers kunnen via een beurtrol de spelers
selecteren die niet aan de wedstrijd starten.
EVALUATIES
Bij de lichtingen U6 t.e.m. de U9 worden de spelers niet geëvalueerd.
De spelers van de U10 hebben recht op een evolutiegesprek, ter voorbereiding op de
overgang naar de U11.
Vanaf de U11 worden de spelers tweemaal per seizoen geëvalueerd door de trainer en
de sportief coördinator(en). Vanaf de U13 kan dit aanleiding geven tot de beslissing dat
een langer verblijf bij KSVO niet meer mogelijk is.
Voor spelers waarvan het in december al duidelijk is dat een langer verblijf moeilijk
wordt, zullen de trainer(s) en een sportief coördinator een gesprek hebben met de
speler en of ouders om hen hiervan op de hoogte te brengen.
Voor spelers die niet langer bij ons kunnen blijven adviseren wij steeds om eens langs
te gaan bij de ploeg waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.
Vanaf de U16 wordt van de trainers verwacht dat ze vaak met hun spelers individueel
gaan overleggen over hun functioneren binnen de ploeg en de evolutie die ze maken.
De ploegen zelf worden ook intern geëvalueerd door de trainers, sportief coördinatoren,
TVJO en de hoofdscout. Op basis daarvan wordt gekeken om andere spelers te zoeken
die bij ons uitgenodigd worden voor een aantal proeftrainingen.
JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Spelers vanaf U15 worden op zaterdagvoormiddag ingeschakeld om wedstrijden
5 tegen 5 en 8 tegen 8 te begeleiden.
Dit wordt geregeld via de referee-ambassador Richard Doeven, die deze spelers ook
een verkorte opleiding zal geven.
Iedere speler wordt verplicht om dit minimum 2 keer per seizoen te doen en ze
ontvangen hiervoor een kleine onkostenvergoeding.
Spelers die als sanctie (rode kaart – ongepast gedrag...) moeten fluiten hebben
natuurlijk geen recht op deze vergoeding
TRAINING BIJ DERDEN
Deelnemen aan trainingen bij een andere ploeg zonder toestemming van de
moederclub is in principe verboden want men is niet verzekerd bij eventuele ongevallen.
Vanuit KSVO zijn wij tolerant en willen wij daar niet moeilijk over doen. We wensen
niemand tegen zijn zin bij ons te houden en zijn zelfs trots indien je op een hoger niveau
je verder kan ontwikkelen. We zullen je steeds blijven volgen.
Wanneer je op eigen initiatief je aanbiedt bij een andere club volstaat het om de club op
voorhand in te lichten om toestemming te verkrijgen.
Wanneer een andere ploeg jullie hebben gescout, verwachten we wel een officieel
schrijven van die ploeg met de vraag om toestemming te geven.
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De 2 K’s: KLEEDKAMER en KLEDIJ
Kleedkamer
• De kleedkamer is er om zich om te kleden en te douchen en is geen speelkamer.
Hou ze netjes.
Vanaf de middenbouw zijn de spelers bovendien verantwoordelijk voor het
opruimen van de eigen kleedkamer en na wedstrijden ook deze van de bezoekers.
De trainers en de ploegverantwoordelijken moeten hierover waken.
• Kostbare voorwerpen worden achtergelaten in de kleedkamer op eigen risico.
• Tijdens de wedstrijden kunnen portefeuilles en gsm’s bijgehouden worden door de
ploegverantwoordelijken.
• Het is verboden om foto’s te nemen in de kleedkamer en douches zonder
voorafgaandelijke toestemming van de trainers.
• Vanaf U8 is het verplicht om te douchen na de training en de wedstrijden.
• Ten laatste een half uur na de wedstrijd zijn de kleedkamers proper leeg gemaakt.
Kledij
• Spelers zorgen voor gepast schoeisel en mogen het kunstgrasveld niet betreden
met ijzeren studs.
• Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.
• Voorzie, naast de trainingskledij van de club ook steeds een regenjas.
• Vanaf een bepaalde datum is het verboden om met een korte broek te trainen.
Spelers worden hiervan tijdig ingelicht.
• Om hygiënische redenen en om het uitglijden in de doucheruimte te vermijden zijn
badslippers aan te bevelen.
• De club voorziet niet meer in plastic waterflessen. Wees ook milieubewust en
vermijd zoveel mogelijk eigen meegebrachte plastic flessen. Het gebruik van een
drankbidon is verplicht. Iedere speler zal die op de club zelf kunnen bijvullen aan
de daarvoor speciaal voorziene waterkranen.
Wat te doen bij een ongeval
•
•
•
•
•

Formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” aanvragen bij de ploegverantwoordelijke,
trainer of in de bovenzaal bij het dienstdoende bestuurslid (eventueel bij
bezochte club).
Voorzijde zelf invullen en in het voorziene vakje een kleefbriefje van de
mutualiteit aanbrengen.
Achterzijde laten invullen door behandelende arts. Eventuele kine behandelingen
laten invullen.
Ingevuld formulier binnenbrengen en in de brievenbus steken naast ingangsdeur
van de “56” of bij de verantwoordelijke Roger Vanryckeghem, Marechalstraat 68
Oostkamp.
Om het dossier tijdig te kunnen bezorgen aan de KBVB moet dit binnen de 5
dagen gebeuren. Indien te laat binnen wordt de aangifte niet aanvaard en verlies
je het recht op terugbetaling.

Meer en gedetailleerde info kan je terugvinden op de website.
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5. Administratieve zaken
Voor alles wat met administratie te maken heeft kan er contact opgenomen worden via
het e-mailadres “ administratie@ksvoostkamp.be “
AFGELASTINGEN
Indien trainingen worden afgelast, wordt dit onmiddellijk meegedeeld via PSD en
eventueel ook via een ander medium. Als terrein 2 niet bespeelbaar is, wordt er toch
getraind op terrein 1 en de duivelsvelden. De trainers zijn daarvan op de hoogte en
voorzien een aangepaste training.
Uitgestelde wedstrijden worden eveneens op dezelfde wijze gecommuniceerd.
Dit kan ook steeds nagegaan worden via de officiële website van de KBVB (of de RBFA
app).
INSCHRIJVEN
Onder- en middenbouw:
Nieuwe inschrijvingen tot en met U7 zijn mogelijk tot het maximum aantal wordt bereikt.
Dit aantal wordt bepaald i.f.v. het aantal beschikbare trainers volgens de verhouding 1
trainer per 8 spelers. Ouders hebben steeds de mogelijkheid om eerst een paar
oefentrainingen mee te volgen vooraleer ze beslissen om aan te sluiten.
Bij de U8 zijn proeftrainingen mogelijk maar niet echt verplicht. Inschrijven kan zolang
de vooropgestelde aantallen niet zijn bereikt. Dit is afhankelijk van het aantal
ingeschreven ploegen.
Vanaf de U9 verlangen we dat de spelers een aantal proeftrainingen doen. De
respectievelijke trainer(s) en coördinatoren briefen de TVJO en de hoofdscout die zelf
ook proberen om die betreffende spelers te observeren. Voor de U9, U10 en U11 liggen
onze eisen niet zo hoog.
Voor de U12 en U13 moeten de nieuwe spelers een beoordeling krijgen die boven het
gemiddelde ligt van de ploeg waartoe ze zouden behoren. Pas na de goedkeuring van
de TVJO, de sportief coördinator en de hoofdscout kan de speler worden aangesloten.
Bovenbouw:
Voor de U14 en U15 gelden dezelfde regels als U12 en U13. Ze moeten ook een
beoordeling krijgen die boven het gemiddelde ligt (spelers zijn een meerwaarde).
Binnen de leeftijdscategorieën U16 en U17 moet er veel strenger geëvalueerd worden.
Speler moet merkelijk boven het gemiddelde liggen of speler heeft een interessant
profiel waarover wij niet of onvoldoende beschikken.
Ook hier kan er pas na de goedkeuring van de TVJO, de sportief coördinator en de
hoofdscout een nieuwe speler worden aangesloten.
VERLATEN VAN DE CLUB
Een jeugdspeler kan de club gedurende het seizoen verlaten mits goedkeuring door de
sportieve cel. De basisregel is dat in dit geval het lidgeld niet zal worden terugbetaald.
Enkel indien de club zelf oorzaak heeft aan het vertrek kan mogelijks een deel van het
lidgeld terugbetaald worden. Beslissing ligt bij het bestuur.
Indien een speler tijdens de maand april ontslag neemt en daarna terug aansluit, komt
er 30 euro bovenop het lidgeld voor het nieuwe seizoen om de speler opnieuw bij de
bond aan te sluiten.
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6. Nuttige weetjes
OMBUDSDIENST
De ombudsdienst fungeert als tussenpersoon tussen de ouders/spelers enerzijds en
trainers, begeleiders, TVJO, coördinatoren en bestuur anderzijds. Zij moeten zich
neutraal opstellen om de aangebrachte problemen objectief te kunnen aanpakken.
Tom Teerlinck en Patrick Geers zijn beide bestuursleden die binnen de club alom
gekend zijn en die graag voor jullie ter beschikking staan voor allerhande niet-sportieve
problemen (pesten, moeilijke thuissituatie, problemen op school…).
Indien er toch sportieve problemen zijn, waarvoor jullie liever niet eerst langs gaan bij
de trainers en/of sportief verantwoordelijken, kan je ook bij hen terecht. Zij zoeken dan
de meest geschikte persoon om dit verder af te handelen.
CLUB-API (Nieuw!)
De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, trainers,
bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht
over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De TVJO en bestuurslid Patrick Geers
hebben in het voorjaar 2021 de opleiding gevolgd. Patrick Geers, tevens lid van de
ombudsdienst, heeft van de club het mandaat gekregen om op te treden als club-API
van KSV Oostkamp.
Patrick Geers is dus jullie ‘Aanspreekpersoon Integriteit’.
• Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie,
chantage...?
• Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar
zijn?
• Dan mag je steeds een mailtje sturen naar patrick.geers@ksvoostkamp.be.
Patrick is heel vaak aanwezig op de club waardoor je hem ook gemakkelijk persoonlijk
kan aanspreken. Hij zal luisteren naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in
alle discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.
REFEREE-AMBASSADOR
KSV Oostkamp zet nu al voor het vijfde jaar in op de ontwikkeling van een eigen
referee-academie. Jeugdspelers krijgen de kans om via een verkorte opleiding de
spelregels onder de knie te krijgen en clubscheidsrechter te worden.
We beschikken over een eigen officiële referee-ambassadeur in de persoon van
Richard Doeven. Eén van de belangrijkste taken van Richard is het creëren van een
positief scheidsrechterklimaat op de club. Hij is het aanspreekpunt van de (officiële)
scheidsrechters en hij kan, indien nodig, ook de supporters, spelers, trainers en andere
leden aanspreken op hun gedrag…
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CP+-VOETBAL
KSVO startte vier seizoenen geleden met een CP-voetbalploeg, voor kinderen jonger
dan 14 jaar met enkel een fysieke beperking. De voorbije seizoenen waren erg
succesvol en we zijn zeer tevreden dat de begeleiders Pieter, Jan en Roeland beslist
hebben om dit verder uit te bouwen. De CP werd ondertussen ook omgevormd naar
CP+. Zij trainen iedere zaterdag van 13u tot 14u en werken rond volgende 4 pijlers:
iedereen kan en mag voetballen, iedereen hoort erbij, plezier maken en geloven in
jezelf.
Doe gerust de moeite om eens langs te komen.
EXTRA TRAININGEN
Gedurende het seizoen kunnen de spelers deelnemen aan extra trainingsmomenten via
stages en techniektraining gegeven door externe partners. KSVO ondersteunt deze
extra trainingen maar is niet altijd organisator. De stages en techniektrainingen staan
open voor iedereen en zijn vaak een aangename en interessante aanvulling van de
trainingen op KSVO.
STUDIES
Bij KSVO komen de studies op de eerste plaats. Wij doen ons best om
als club de nodige ondersteuning te bieden op studiegebied. Net zoals de vorige jaren
kan er voor de training van de bovenbouw meestal gebruik worden gemaakt van de
chalet. Wel op voorhand afspraken maken met de trainers en/of de sportief
verantwoordelijken die steeds de TVJO zullen inlichten.
Wij zorgen ook voor een aangepast trainingsschema tijdens de examens maar
verwachten toch een zo groot mogelijke aanwezigheid. Een goede planning is
essentieel en studies hebben aangetoond dat wat sporten tijdens de examens zorgt
voor betere resultaten.
Indien er problemen zouden zijn op school kan men hiervoor steeds terecht bij de
personen van de ombudsdienst of bij één van de sportief verantwoordelijken.
VRIJWILLIGERS
Binnen onze vereniging zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers ter
ondersteuning van het ruime takenpakket. Jeugdtrainers, ploegverantwoordelijken,
scheidsrechters, projectbegeleiders…
Ouders, familie, vrienden of kennissen die zich geroepen voelen en gemotiveerd zijn
mogen zich steeds melden bij onze ombudsdienst.
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