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1. VOORWOORD 

 

Beste spelers, 

Beste ouders, 

Beste medewerkers, 

 

Een nieuw voetbalseizoen kondigt zich (alweer) aan.  Wij wensen de nieuwe spelers van harte 

welkom en danken de ouders voor hun vertrouwen.  Uiteraard heten wij ook de spelers en ouders, 

die hier al langer zijn, van harte welkom. 

Voetbalclub SK SPERMALIE-MIDDELKERKE  heeft sinds enkele jaren een bloeiende jeugdwerking, 

waarin het voetbalplezier nog altijd voorop staat. Onze club met eigen bestuur, een team van 

enthousiaste trainers, ploegafgevaardigden en vrijwilligers staan dan ook wekelijks klaar om onze 

jongens/meisjes het voetbalspel op de terreinen aan te leren. Wij willen onze spelers dan ook niet 

enkel opleiden om een betere voetballer te worden, maar voor ons is het evenzeer belangrijk dat 

onze spelers met plezier en beleving hun sport kunnen beoefenen. Onze doelstelling bestaat erin om 

zoveel mogelijk jeugd voor de club te behouden. Een sportief “huis” creëren waar iedereen zijn kans 

krijgt. 

 

Deze infobrochure helpt u wat vertrouwt te geraken met de club en biedt u heel wat nuttige info. 

Het loont de moeite om even de tijd te nemen om deze brochure na te lezen.  Verder hopen wij dat 

het voor iedereen een sportief en succesrijk seizoen mag worden. 

 

 

 

Alvast veel sportplezier, 

Bestuur SK Spermalie-Middelkerke 
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2. BESTUURSVERANTWOORDELIJKEN JEUGD SKSM 
 

ORGANIGRAM SK SPERMALIE -MIDDELKERKE:  (VZW SK SPERMALIE) 

 

RAAD VAN BESTUUR: 

 Voorzitter: SAP Dirk 

 Bestuurder : DEVEY Nathaniël – hoofd toezicht beheer bovenbouw en transfers 

 Secretaris – G.C.:  BOGAERT Frederik 

 Penningmeester: DE POORTERE Dirk 

 Bestuurder: DESPODT Gerard 

DAGELIJKS BESTUUR: 

 Voorzitter: SAP Dirk 

 Secretaris – G.C.:  BOGAERT Frederik 

 Penningmeester: DE POORTERE Dirk 

BESTUUR: 

 Alle leden van de Raad van Bestuur  

 BUSSCHE Bart: Algemeen verantwoordelijke organisaties en jeugd) 

 SYMOEN Wim: lid toezicht en beheer bovenbouw – organisaties en transfers 

 HEMELEERS Georges 

 OPSTAELE Bert lid toezicht bovenbouw en transfers 

 BRYS Pascal 

 DELOZ Nathalie -lid jeugdcel  

JEUGDCEL 

 Bussche Bart - verantwoordelijke  

 Declercq Thierry (jeugdcoördinator tot U11) 

 Coenije Colin (jeugdcoördinator boven U12) 

 Nathalie Deloz ( medewerker omkadering) 

 Deneve Mario ( medewerker omkadering) 

 Major Cindy (medewerker omkadering) 

 Van Crugten Tessa - kledijbeheer 

 Symoen Wim - materiaal en uitrustingen ploegen 

 Bogaert Frederik ( gerechtigd correspondent) 

 De Poortere Dirk (penningmeester) 

VASTE MEDEWERKERS 

 Slijpe: verantwoordelijken: Opstaele André -Broucke Lena -  Soete Greet 

 Leffinge: Symoen Wim 

 kantine: Vandendriessche Jan - Deschacht Bianca 

 Admin. Kantine en bestellingen: Despodt Gerard 

Organigram binnen de club: 
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3. NUTTIGE INFO - COMMUNICATIE 

Ere-voorzitters: Verstraete Pierre en Loncke Julien

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: SAP Dirk
secretaris-g.c.: Bogaert Frederik

penningmeester: De Poortere Dirk
bestuurder: Despodt Gerard
bestuurder:Devey Nathaniël

BESTUUR: (13)

Raad van bestuur

+
leden:
1 Hemeleers G

2 Opstaele Bert
3 Brys Pascal

4 Deloz Nathalie
5 Symoen Wim
6 Bussche Bart (organisaties en jeugd)

ALGEMENE VERGADERING ( 20 act.leden)

Broucke Johan, 
Broucke Lena, 

Soete Greta, 
Vandendriessche Jan
Vandergunst Nico

Van Cutsem Roland
Opstaele André

Loncke J
Van Welsenaere Steve

+ leden Raad van Bestuur en bestuur

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Sap D

secretaris: Bogaert Frederik
penningmeester: De Poortere D

VASTE MEDEWERKERS:

Slijpe: verantwoordelijken

Sl:  Opstaele André
Sl: Broucke Lena
Sl: Soete Greet

Leffinge: 

Symoen Wim
kantine:
Vandendriessche Jan

Deschacht Bianca

Admin. Kantine en 

bestellingen:
Despodt Gerard

JEUGDCEL

Bussche Bart - verantwoordelijke 
Declercq Thierry (jeugdcoördinator tot U11)

Coenije Colin (jeugdcoördinator boven U12)
Nathalie Deloz ( medewerker omkadering)
Deneve Mario ( medewerker omkadering)

Major Cindy (medewerker omkadering
Van Crugten Tessa - kledijbeheer

Symoen Wim - materiaal en uitrustingen 
ploegen & organisaties
Bogaert Frederik ( gerechtigd correspondent)

TECHNISCHE STAF FANIONS &

BELOFTEN:

T1: Cottry Steve
T2: Deseintebein Kurt
Coördinator : Coenije Collin

T3: Raes Kyran

JEUGDTRAINERS:

bal/bal & U7:

Wylein Eva
U8: Lenaerts John
U9: Vanroose Dimitri

U10: Ghewy Andy
U11: Bogaert Bart

U13: Coenije Colin
U13: Symoen Joshua
U15: Vanhuffel John

U15: 
keepers:   Selimaj
Julijan

TOEZICHT EN BEHEER BOVENBOUW

Devey Nathaniël
Symoen Wim

Opstaele Bert

SPORTKAMPEN

Deloz Nathalie
Symoen Wim

Declercq Thierry

TORNOOIEN:

Bogaert Frederik: ploegen
Symoen Wim: organisatie

De Poortere Dirk: secretariaat en fin.
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Nuttige info: 

 

Kantine Leffinge    

Kantine Slijpe      059/30 00 99 

Algemeen E-mailadres 

E-mailadres gerechtelijke correspondent  frederik.bogaert1@telenet.be 

E-mailadres TVJO Bovenbouw:    colin.coenije@telenet.be 

E-mailadres TVJO Onderbouw:    thierry.declerck2@telenet.be 

Website SK Spermalie-Middelkerke:   www.skspermalie.com 

Facebook SK Spermalie-Middelkerke:   Jeugd SK Spermalie-Middelkerke 

 

Communicatie: 

Alle belangrijke communicatie (evenementen, info,…) zal gebeuren via de website en/of email en/of 

facebook. 

De trainers zullen voor de specifieke communicatie gebruik maken van e-mail, sms,… 
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4. MISSIE EN VISIE 
 

 

Missie: 

Een kwalitatief hoogstaand voetballende opleiding bieden aan alle voetballers met de doelstelling 

om binnen de samenwerking het maximum uit zijn/haar talenten te halen.  Dit dient te gebeuren op 

een pedagogische verantwoorde wijze en in een kindvriendelijke omgeving.  Hierbij zijn morele en 

sociale waarden als respect, discipline en gezonde sportieve strijdlust de hoekstenen.  En dit alles 

onder de belangrijkste noemer: FUN!!!!! 

Visie: 

Het sportief jeugdbeleidsplan/leerplan zal alle aspecten van de opleiding behandelen, bespreken en 

uitwerken zodat iedereen in zijn mogelijkheden kan groeien.  Het succes van het jeugdopleidingsplan 

zal moeten steunen op uniformiteit binnen de club. 

In dit sportief opleidingsplan zullen alle sportieve en extra sportieve mogelijkheden worden 

uitgediept met de intentie om spelers, teamcoaches en andere verantwoordelijken een scenario te 

bieden waardoor alle talenten maximaal kunnen benut worden. 

De evolutie van het voetbal zal vragende partij zijn om regelmatig substantiële wijzigingen door te 

voeren binnen de opleiding zonder daarom de kern en de visie te ondermijnen.  Hierdoor zal er niet 

alleen van de spelers maat tevens van teamcoaches, visieverantwoordelijken en andere begeleiders 

enige flexibiliteit worden gevraagd om de opleiding van de voetballers te blijven stimuleren. 

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus. 

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 

 

 

 

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in 

overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
 

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen die niet botst met het 

pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel 

te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook proactief, dit betekent stimulerend, 

opvoedend en vernieuwend. 

Daarom onderschrijven we formeel het “Panathlon Charter over de rechten van het kind 

in de Sport”. (panathlonvlaanderen.be) 
 

 



 
 

SK Spermalie-Middelkerke Infobrochure Jeugdopleiding  8 
 

5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT - AFSPRAKEN 
 

Als bestuur van SK SPERMALIE vinden we het allen belangrijk dat iedere speler zich volop kan 

ontwikkelen in een positieve sfeer waar ontspanning en inspanning hand in hand gaan. We streven 

ernaar om alle spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, supporters,  kortom iedereen die bij onze 

club betrokken is aan te sporen en te sensibiliseren rondom de normen en waarden die wij belangrijk 

vinden, maar die ook algemeen aanvaard zijn. Om deze normen en waarden invulling te geven vindt 

u dit charter (of huishoudelijk reglement) achteraan terug als bijlage. 

Deze werden opgesteld door de club voor de ouders, spelers en trainers. 
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6. SPORTIEVE STAF – TRAININGSDAGEN 

 

Sportieve staf: 

11 tegen 11     
U15 (1ste jaars) Van Huffel Jonny 0473/79 27 03 jonny.van.huffel@telenet.be  
U15 (2e jaars) Symoen Wim 0489/33 47 20 wim.symoen@yahoo.com  

8 tegen 8     
U13 Coenije Colin 0474/68 45 81 colin.coenije@telenet.be   
U13 Symoen Joshua 

Symoen Wim 
0477/41 88 02 
0489/33 47 20 

joshuatje123@hotmail.com  
wim.symoen@yahoo.com  

 

U11 Bogaert Bart 0486/41 16 52 Bartbogaert1018@hotmail.com  
U10 Ghewy Andy 0476/31 92 91 andyghewy@gmail.com   

5 tegen 5     
U9 Vanroose Dimitri 0496/37 96 42 dimitrivanroose@hotmail.com   
U8 Lenaerts John 0478/63 35 52 John.lenaers@hotmail.com  

U6 & U7 Wylein Eva 0470/82 17 11 wylein.eva@hotmail.com   

Keepertrainer Selimay Julian 0468/16 15 30   

     

 

Trainingsdagen: 

Ploeg Dag en uur terrein 

U6 & U7 Woensdag 17.00 u – 18.15 u 
Tot eind sept, dan u6 & u7 afzonderlijk 

1 

U8 Maandag 17.30 u – 19.00 u 
Woensdag 17.30 u – 19.00 u 

1 
1 

U9 Maandag 17.30 u – 19.00 u 
Woensdag 17.30 u – 19.00 u 

1 
1 

U10 Dinsdag 17.30 u – 19.00 u 
Donderdag 17.30 u – 19.00 u 

2 
2 

U11 Dinsdag 17.30 u – 19.00 u 
Donderdag 17.30 u – 19.00 u 

 

U13 (Joshua) Maandag 18.30 u – 20.00 u 
Woensdag 18.30 u – 20.00 u 

1 
1 

U13 (Colin) Maandag 18.30 u – 20.00 u 
Woensdag 18.30 u – 20.00 u 

1 
1 

U15 (wim) Maandag 18.30 – 20.00 u 
Woensdag 18.30 u – 20.00 u 

 

U15 (Johnny) Dinsdag 19.00 u – 20.30 u 
Donderdag 19.00 u – 20.30 u 

 

Keepertraining   

 

 

 

mailto:jonny.van.huffel@telenet.be
mailto:wim.symoen@yahoo.com
mailto:colin.coenije@telenet.be
mailto:joshuatje123@hotmail.com
mailto:wim.symoen@yahoo.com
mailto:andyghewy@gmail.com
mailto:dimitrivanroose@hotmail.com
mailto:wylein.eva@hotmail.com
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7. LIDGELD - KLEDIJ 

 

Lidgeld !!! 

Het lidgeld blijft 200 euro en deze dient te worden betaald voor 1 augustus 2018 op 

rekeningnummer BE41 8538 1436 1310 van VZW SK Spermalie-Middelkerke met vermelding “naam 

en voornaam kind – lidgeld 18/19” 

 

Korting: Vanaf het tweede kind is er een korting van 25 euro op het lidgeld van het tweede kind. 

Wat zit er nog in het lidgeld inbegrepen : 

- Trainingen en wedstrijden (trainerskosten, onderhoud truitjes…) 

- Bondtaksen, aansluitingskosten, administratiekosten en verzekering bij de KBVB 

- Bij elke wedstrijd 1 gratis consumptie bij de thuiswedstrijden 

- … 

 

TIP : Enkele mutualiteiten betalen een gedeelte van het lidgeld terug voor een sportclub. Attest kan 

worden afgegeven aan jullie trainer of Bogaert Fredrik 

 

Kledij: 

Met ons kledijmerk JAKO loopt de bevoorrading duidelijk beter. Alle bestelde stukken werden door 

onze leverancier Montreal Sport reeds geleverd voorzien van het nieuwe logo van de SK Spermalie-

Middelkerke. Nu worden alle te bedrukken stukken doorgestuurd naar onze drukker zodat we in 

normale omstandigheden alles ten laatste op de eerste training zullen kunnen verdelen.  Het zou 

kunnen dat we hiervoor een afzonderlijk  moment inlassen, we houden jullie op de hoogte. 

 

Winterpreventie: 

Vanaf begin november tot eind februari passen wij, als club, de winterpreventie toe.  D.w.z. dat 

tijdens deze periode het verplicht is om met lange broek of iets gelijkaardigs te trainen. (geen blote 

knieën).  Het is ook aan te raden om steeds een regenjas, muts en handschoenen in je sportzak te 

steken. 
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8. Overzicht activiteiten 

Teneinde iedereen de mogelijkheid te bieden zijn agenda te plannen en op zoveel mogelijk 

activiteiten aanwezig te zijn, geven we hieronder een overzicht van de planning. Laat het duidelijk 

zijn dat iedereen op alle activiteiten welkom is! We vormen één grote club! 

 

 Bierweekend Middelkerke van vrijdag 15.06.2018 tot zondag 17.06.2018 

(op donderdagmiddag 14.06.2018 word tent geplaatst ongeveer 6 

personen nodig en op maandag 18.06.2018 idem ). 

 Maandag 30 juli 2018: begin training voor de jeugd. 

 Zaterdag 18.08.2018 country en western 

 Zaterdag 01.09.2018 beginnen wedstrijden onder- en bovenbouw. 

 Steakfestival weekend van 19.10.2018 – 21.10.2018 (juiste datum wordt 

bepaald door kalender voetbalbond). 

 Kaasverkoop jeugd: start vanaf zaterdag 03.11.2018 tot eind 

voetbalseizoen 2019. 

 Kaas- en wijnavond in de Riviera Middelkerke op zaterdag 01.12.2018. 

 Groot Sinterklaasfeest zondag 09.12.2018 vooraf inschrijven tegen ten 

laatste 01 December 2018 ( informatie volgt ). 

 Nieuwjaarsreceptie voor sponsors en medewerkers club op    

Zaterdagavond 26.01.2019. 

 Verkoop ontbijtmanden met rond deling op 17.02.2019 (bestelling 

voorverkoop van 01.12.2018 tot 02.02.2019). 

 Pralines – verkoop van 23.03.2019 tot eind voetbalseizoen 2019. 

 Scampi avond voor onder- en bovenbouw van zaterdag 20.04.2019                 

tot zondag 21.04.2019  ( inschrijven van 02.03.2019 tot 06.04.2019). 

 Internationaal Jeugdtornooi SKSM in Leffinge                                              

van 11.05.2019 tot 12.05.2019. 

 Fin Du Seizoen Fuif + BBQ Zaterdag 18.05.2019. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SK Spermalie-Middelkerke Infobrochure Jeugdopleiding  12 
 

9. INFO - ALLERLEI 

 

*Beste ouders, reeds vorig seizoen moesten alle clubs hun leden op de ledenlijst van de voetbalbond 

koppelen aan hun identiteitskaart. Dit is ook voor de allerkleinsten dus indien uw kind nog geen 

kids -I.D. heeft, wil dan zo snel mogelijk naar het stadhuis te gaan om er één aan te vragen anders 

zou het wel eens kunnen dat uw kind niet kan ingeschreven worden op de wedstrijdbladen en dus 

niet kan spelen!   

 

*SK Spermalie-Middelkerke hecht belang aan uw privacy en de bescherming van je 

persoonsgegevens.  Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.  SK Spermalie-

Middelkerke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  Meer uitleg in verband met het privacy 

beleid is te lezen achteraan de infobrochure. 

 

Ook dit seizoen kan u als ouder, grootouder, supporter, sympathisant, de jeugd steunen.  Dit kan 

door een wedstrijdbal te sponseren bij de thuiswedstrijden van alle jeugdploegen.  U betaalt hiervoor 

20 Euro en komt samen met de jeugdploeg op de foto.  Zo kan iedereen op een toffe manier zijn 

steentje bijdragen aan de jeugd.  Meer info hieromtrent is te verkrijgen bij Wim Symoen. 

 

*Wat te doen bij een ongeval of blessure: 

Bij een blessure opgelopen tijdens trainingen of wedstrijd, meld je dit steeds aan de trainer en 

gerechtigde correspondent BOGAERT Frederik, binnen de 24 uur. Het document “aangifte van 

ongeval” dient steeds ingevuld te worden.  Ze kunnen bekomen worden bij de trainer en/of 

afgevaardigde. 

Het document “aangifte van ongeval” dient binnen de 7 dagen, ingevuld door de arts, terugbezorgd 

te worden aan de gerechtigde correspondent samen met 2 klevertjes van de mutualiteit.  Dit 

formulier zal worden opgestuurd naar de FSF (federaal solidariteitsfonds). 

De gerechtigde correspondent zal een geneeskundig getuigschrift van herstel en dossiernummer 

krijgen van het FSF.  Dit getuigschrift dient ingevuld te worden door de arts of kinesist.  Het 

getuigschrift wordt terug binnengebracht bij de club samen met de nodige bewijsstukken voor de 

tussenkomst.  (Voor medicamenten dient een factuur aangevraagd te worden, kasticket is niet 

voldoende) 

Een geblesseerde speler mag – indien een dossier sportongeval werd opgezet – pas opnieuw 

beginnen met trainen en spelen nadat het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB. 
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10.BIJLAGEN 

10.1 Intern reglement voor jeugdspelers en ouders 

1.  Inleiding 
 

SK Spermalie-Middelkerke wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier kunnen 
voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen op meerdere gebieden. Normen en waarden 
bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij, als voetbalclub, zeer belangrijk. SK 
Spermalie-Middelkerke wil dan ook actief werken aan de bewustwording bij spelers en 
ouders op dit vlak.  
SK Spermalie-Middelkerke wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters 
gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen en dit zowel voor als na de 
training/match. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. We hebben dan ook gedragsregels 
opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de medewerkers dragen de 
gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en 
bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. 

 

2.  Algemeen 
 

De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met 
de TVJO of indien nog geen voldoening, met het jeugdbestuur indien voorafgaand gesprek 
met de betrokken trainer geen oplossing opleverde. 

 
Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door SK Spermalie-Middelkerke. 
Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers 
worden gemeld. 

 
Spelers kunnen in de loop van het seizoen en in samenspraak met trainer/TVJO/ouders, 
verplaatst worden van niveau (vb.: ploeg 1ste jaars -> ploeg 2de jaars of leeftijdscategorie 
hoger) en dit altijd in functie van de speler, met als bedoeling de speler op zijn niveau te 
laten spelen en voldoende te prikkelen. 

 

3.  Gedragsregels tijdens de trainingen/matchen. 
 

Alle hieronder beschreven gedragsregels moeten strikt gevolgd worden door de spelers: 
 

(De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, 
waarvan zij de spelers op de hoogte brengen) 

 
- Elke afwezigheid bij een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens 

de duur van de afwezigheid gemeld. 
 

- Elke speler is minimaal een kwartier voor het begin van de training aanwezig. 
 

- Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in 
de club. 

 
- Geen onnodige waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, IPod, sieraden, en..) of grote 

hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk 
voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. 

 
- De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers 

en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de 
training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. 

 
- Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers. 
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- Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kleren en schoeisel 
behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de 
weersomstandigheden, in gure weersomstandigheden (ongeveer vanaf november t.e.m. 
februari) wordt getraind met lange broek en lange mouwen. (winterpreventie) 

 
- Geen enkele speler loopt door een trainingsveld waarop een andere ploeg reeds actief is. 

 
- De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. 

Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd. 
 

-   Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden. 
-   Pestgedrag is niet welkom in onze club 

 
- Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt een 

beurtrol. 
- De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor 

het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie 
tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. 

 
- Vooraleer het verkleedcomplex te betreden worden buiten de schoenen en 

eventueel de ballen schoongemaakt, hou de kleedkamers proper!! Het opzettelijk 
bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden. 

 
- Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche. (uitzondering in 

samenspraak met de trainer) 
 
- Het is aan te raden om steeds badslippers mee te hebben voor het douchen en dit om 

hygiënische reden en voor de veiligheid 
 

 
4.  Gedragsregels voor de wedstrijd. 

 
De meeste bovenstaande gedragsregels tijdens de trainingen gelden ook voor de 
wedstrijden: 

 
- Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekend automatisch dat je bankzitter 

wordt tijdens de wedstrijd. 
 

- Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training + polo) 
 

- De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, 
opwarming en wedstrijdbespreking. 

 
- De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van 

de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of 
daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en 
algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met 
de TVJO een sanctie uitspreken. 

 
- Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de 

gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de regels die de 
afgevaardigde hier oplegt. 

 
- Het nuttigen van alcoholische dranken, drugs en roken zijn ten strengste verboden. 

 
-  Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd. 
-  Alle spelers dienen op het gevraagde uur van de trainer aanwezig te zijn op de match. 
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5. Gedragsregels voor ouders 

 
- De ouders van elke SK Spermalie-Middelkerke speler wordt met aandrang gevraagd 

om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz.) voor alle 
jeugdspelers van SK Spermalie-Middelkerke te supporteren.   

 
- Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische aanwijzingen geven, 

want ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door SK Spermalie-
Middelkerke aangestelde trainer/opleider komen. 

 
- Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en scheidsrechterlijke vergissingen 

mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken. 
 

- De ouders blijven tijdens de wedstrijd achter de omheining/reclameborden van het veld. 
 

- De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot 
de activiteiten van een speler. 

 
- Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers van de club. 

 
- Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de TVJO. Op een ernstige en 

rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen. 
 

- Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper! Steun hem ook als het eens 
minder loopt. 

 

 
6.  Allerhande  
 

Aan- of afmelden van het lidmaatschap bij de club dient schriftelijk te gebeuren en gericht te zijn 
naar de gerechtelijke correspondent. 
 
Een algemeen rookverbod geldt in de kantine alsook op het voetbalveld in het bijzijn van  de 
kinderen. 

 
 

10.2 PRIVACYBELEID 

1. Algemeen 

SK Spermalie-Middelkerke hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw 

persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we eerlijke informatie geven over hoe wij omgaan met de 

persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om 

met persoonsgegevens. Deze worden nooit aan derden gegeven SK Spermalie-Middelkerke houdt 

zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (GDPR).  

 Dit zorgt ervoor dat wij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 

Privacyverklaring; 
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 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

je persoonsgegevens; 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 

van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je 

hierop willen attent maken en deze willen  respecteren. 

Indien je meer info wenst inzak deze privacyverklaring, kan je dit steeds terugvinden op hun website. 

(https://gdpr-eu.be)  

De privacyverklaring van de KBVB maakt integraal deel uit van onze privacy verklaring. Deze kan u 

raadplegen op de website van de KBVB.  

2. Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt? 

Je persoonsgegevens worden door SK Spermalie-Middelkerke verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden en rechtsgronden: 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SK Spermalie-Middelkerke (uitvoering 

overeenkomst). 

 Het versturen van interne communicatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd 

belang). 

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting). 

3. Welke gegevens verwerken we en waarom? 

Algemene contactgegevens (adres, telefoonnummer, gsm, email van spelers en ouders, eventueel 

gezinssituatie) en specifieke gegevens (geslacht en kledingmaten van de speler). Deze gegevens 

gebruiken wij voor onze interne communicatie betreffende onze voetbal gerelateerde werking. 

Geboortedatum van de speler om zo onze teams te kunnen samenstellen. Teams worden 

samengesteld op basis van leeftijd (vb U7 – U11 – U15 - …). 

Specifieke voetbalinformatie van de speler zoals positie op het veld, gemaakte doelpunten, assists… 

maar ook sportieve evaluaties en fysieke paraatheid. Dit om een compleet beeld te krijgen van de 

speler als voetballer en om hem/haar op een goede, correcte, best passende manier te kunnen 

begeleiden in zijn/haar opleiding als voetballer zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak. 
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Overzicht van (voetbal gerelateerde) blessures en blessurebehandelingen, eveneens om hem/haar 

op een goede, correcte, best passende manier te kunnen begeleiden in zijn/haar opleiding als 

voetballer zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak. Andere medische gegevens (bv: 

astma, allergie…) worden enkel bijgehouden wanneer dit een invloed kan hebben op de prestaties 

van de speler in kwestie. 

Beeldmateriaal, zowel foto’s als videomateriaal. Videomateriaal van wedstrijden en trainingen 

eveneens om hem/haar op een goede, correcte, best passende manier te kunnen begeleiden in 

zijn/haar opleiding als voetballer zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak. Ander 

beeldmateriaal om het sociaal aspect binnen onze vereniging te bevorderen. Dit kunnen actiefoto’s 

zijn, foto’s/video’s tijdens activiteiten van de club, individuele foto’s, teamfoto’s… en deze enkel te 

gebruiken mits jullie toestemming en dit om op de website, facebookpagina van de club te zetten of 

in de lokale kantine op te hangen 

4. Hoe verwerken we de gegevens? 

De persoonsgegevens worden beheerd door de mensen van het bestuur van SK Spermalie-

Middelkerke en zijn beschermd door persoonlijke inloggegevens. Ditzelfde geldt voor de 

teamgegevens.  Al deze gegevens zijn afgeschermd met een wachtwoord. 

Videomateriaal van wedstrijden en trainingen kunnen bewaard worden op een computer.   Deze is 

enkel toegankelijk voor mensen uit de sportieve leiding. Ze is afgeschermd met een wachtwoord. 

Facebook en website. Deze kanalen zijn openbare kanalen, voor iedereen zichtbaar en vrij 

toegankelijk. Wij publiceren hier enkel foto’s en/of video’s indien uitdrukkelijke toestemming van de 

speler/ouder. 

  

5. Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 

 het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …); 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we 

een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
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Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 

je persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 

en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  

Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

6. Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

7. Bewaartermijn 

SK Spermalie-Middelkerke bewaart persoonsgegevens zolang noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Van spelers die de club verlaten, 

archiveren we alle verzamelde info. De mogelijkheid bestaat dat spelers na verloop van tijd 

terugkeren naar onze club. 

8. Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens 

te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 Alle personen die namens SK Spermalie-Middelkerke van je gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten; 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

9. Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen 

hebben.  Via de hogervermelde contactgegevens kun je ons hiervoor contacteren.  
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Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) 

door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw 

opdracht direct aan een andere partij.  

10. Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover 

direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

11. Wijziging privacyverklaring 

SK Spermalie-Middelkerke kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 

29/05/2018. 

 

10.3 REGLEMENT TRAINERS 

DE 20 GEBODEN VOOR DE JEUGDOPLEIDER ZIJN LEIDRAAD IN ONZE OPLEIDING, DEZE ZIJN DAN OOK 

VERWERKT IN DE AFSPRAKEN TUSSEN DE TRAINERS EN BESTUUR? DEZE DIENEN STRIKT 

GERESPECTEERD TE WORDEN : 

1. Wees een uithangbord voor de club. Blijf steeds positief over de club, alle medewerkers en 

het bestuur. Draag jouw steentje bij tot initiatieven van de club. 

2. De trainers worden gevraagd om ( het leerplan )=( enkel bovenbouw ) te volgen maar er blijft 

steeds ruimte voor een eigen inbreng 

3. Werk steeds in teamverband met collega – trainers . 

4. De speelgelegenheid richtlijnen worden gerespecteerd! Alle spelers die op het wedstrijdblad 

staan, dienen ten minste een halve wedstrijd te spelen. De trainer moet zijn keuzes in de 

wedstrijdvoorbereiding en tijdens de rust duidelijk verklaren aan de spelers. Indien de kern te 

groot is volgens het wedstrijdblad, wordt een beurtrol toegepast. Uitzonderingen worden 

steeds besproken met de jeugd coördinatoren .  

5. De trainers worden gevraagd een minimum half uur voor aanvang van de training aanwezig te 

zijn om de spelers op te vangen en terrein klaar te zetten. In overleg met de afgevaardigde 

dient de trainer na de training erop toe te zien dat de kleedkamers en het veld proper worden 

achter gelaten. 

6. Ga op een positieve manier om met alle spelers en sta open voor de mening van de spelers, 

maar zorg voor de nodige discipline . Elke speler is even belangrijk, dus geven we de uitleg en 
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de demo steeds voor allemaal samen. De trainer zorgt ervoor dat hij iedereen ziet en dat alle 

spelers de uitleg hebben gehoord. 

7. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen. Coach steeds op een positieve manier. 

Geef opbouwende kritiek en sluit steeds af met een positieve toets. Laat spelers zelf tijdens 

de demo de sterk en de zwakke punten van uitvoering vaststellen.  

8. Communiceer op regelmatige tijdstippen met de ouders (bv. via sms, email en facebook). 

9. Draag tijdens de wedstrijden altijd de clubkledij. 

10. Roken tijdens de trainingen en speelwedstrijden of in bij zijn van de kinderen wordt ten 

strengste verboden. 

11. Oefenwedstrijden en tornooien worden aangevraagd via Frederik Bogaert of TVJO. 

12. TVJO verwittigen indien je geen training kan geven of niet aanwezig kan zijn op de match. 

13. Aanwezigheidslijst en wedstrijdverslag steeds invullen. (vanaf bovenbouw) 

14. Bespreek de zaken van de spelers met de ouders persoonlijk. (geen toogpraat) 

15. Mintens 1 of 2 verplichte deelnames aan clubactiviteiten 

16. Aanwezigheid op trainersvergaderingen (VERPLICHT  bij te wonen) 

17. 2x per jaar een evaluatie (januari – april) vanaf bovenbouw 

18. Bij problemen met ouders en/of spelers de TVJO inlichten 

19. De trainers dienen altijd de jeugd coördinators zowel voor onderbouw of bovenbouw op 

hoogte worden gebracht van dergelijke problemen/ incidenten  

        Coördinator onderbouw ; Declercq Thierry  gsm: 0478/783344/ 

        Coordinator bovenbouw ; Coenije Colin        gsm: 0474/684581/ 

20. De trainer beseft dat hij niet voor iedereen goed kan doen! Kritiek is inherent aan de functie 

van een trainer. Weet dat het bestuur jullie inspanningen waardeert!!! 

 

Met Vriendelijke groeten van het Bestuur 
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10.4 INFOFICHE 

 

  

 

 

 De TVJO zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen en de nodige gegevens bezorgen! 

 

Contact gegevens 

TVJO Onderbouw TVJO Bovenbouw 
Teams U6  U11 Teams U12  U21 
Thierry Declerck Colin Coenije 

 In fofiche jeugdspeler  

ALGEMENE INFORMATIE 

Naam:  

Voornaam:  

Geboortedatum:  

Straat:  

Gemeente:  

GSM speler:  

Email speler:  

  

GSM vader:  

Email vader:  

GSM moeder:  

Email moeder:  

  

Opmerkingen:  
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0478/78 33 44 0474/68 45 81 
thierry.declerck2@telenet.be Colin.coenije@telenet.be 

  

 

Medische problemen dienen steeds gemeld te worden. Bij een blessure 

opgelopen tijdens trainingen of wedstrijd, meld je dit steeds aan de 

gerechtigde correspondent BOGAERT Frederik, binnen de 24 uur. De nodige 

documenten dienen steeds ingevuld te worden. Ze kunnen bekomen worden 

bij de trainer en/of afgevaardigde 


