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FC Gullegem 
Jeugd, meer 
dan voetbal 

alleen! 

 

1 WELKOM BIJ FC GULLEGEM! 
 
1.1 Inleiding 
 
Je zit goed bij FC Gullegem!  Na de bevestiging van de eerste ploeg in 2de 
amateurklasse A, zijn we ook met de jeugdwerking niet bij de pakken blijven 
zitten.  We blijven groeien in het aantal leden en ploegen, en spelen voor het 
derde seizoen op rij interprovinciaal voetbal (U10 tem U19) en provinciaal 
voetbal (U8 en U9). Ook blijven we, in de mate van het mogelijke, gewestelijk 
voetbal aanbieden. 
Met jullie steun en vertrouwen kan het in het tiende seizoen alvast niet mis 
lopen! 
 
 

1.2 TIEN redenen waarom je bij FC Gullegem goed zit! 
 
1. omdat FC Gullegem sinds zijn nieuwe start kwaliteit in de jeugdopleiding als belangrijkste troef 
 aanbiedt; 
 
2. omdat we deze kwaliteit ook realiseren door elk seizoen belangrijke elementen als specifieke 
 trainingen  (techniek, coördinatie, ...) aan te bieden; 
 
3. omdat FC Gullegem werkt met Socceronline, waardoor iedere speler op een kwalitatieve manier kan 
 opgevolgd worden; 
 
4. omdat FC Gullegem een sociale club is, waar elke speler met een goed gevoel in groepsverband aan 
 zijn favoriete sport kan doen; 
 
5. omdat we onze samenwerking met Keitoffe Voetbal Kansen nog steeds succesvol verderzetten.  
 Hierdoor hebben we nog meer ervaren en gediplomeerde trainers, wat dan weer resulteert in extra 
 specifieke trainingen, voetbalstages...  
 
6. omdat we bij FC Gullegem sinds het eerste seizoen over een kwaliteitslabel beschikken met een 
 duidelijk gestructureerde organisatie en financieel gezonde club; 
 
7. omdat je altijd bij je trainer, coördinator of iemand van het jeugdbestuur terecht kan met al je vragen; 
 
8. omdat de spelers en ouders effectief tevreden zijn bij FC Gullegem. Wij meten dit trouwens door 
 enquêtes op te zetten naar zowel ouders als spelers en kunnen zo bijsturen waar nodig; 
 
9. omdat we bij FC Gullegem een sterk eerste elftal hebben, een prachtige accommodatie en heel veel 
 uitstraling binnen de regio; 
 
10. omdat we - gesteund door een grote groep jeugdsponsors – zo kunnen aantreden in het 
 Interprovinciaal jeugdvoetbal! 
 

 
BELANGRIJK 
Sedert enkele seizoenen willen we dat alle oudere jeugdspelers van FC Gullegem een 
voorbeeld mogen zijn voor hun jonge collega’s. Daarom blijven we het algemeen 
rookverbod aanhouden voor alle jeugdspelers op de campussen van FC Gullegem. 



 

 

 

1.3  Visie en Missie jeugdwerking 
 
Missie: 
 
Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in 
de structuur van een voetbalclub, willen wij de jeugdafdeling uitbreiden en in 
stand houden. 
 
Wij willen de jeugdafdeling een herkenbaar imago bezorgen en van jeugdvoetbal 
een essentieel onderdeel maken binnen FC Gullegem.  
 
Hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige talenten 
optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1e 
ploeg van de ‘moederclub’ mogelijk wordt. 
 
Streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers inpassen in de senioren. 
 
De jeugdwerking heeft als absolute prioriteit “het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding” en dit in 
nauwe samenwerking met de gemeente en andere relevante partners, bijvoorbeeld collega-clubs in andere 
reeksen. 
 
Daarbij worden enerzijds jeugdspelers voetbal-specifiek opgeleid maar zal hen anderzijds ook attitudes 
worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. Ook zal hen een goede mix 
voorgehouden worden tussen studeren en voetbal. 
 
De jeugdwerking vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis voelen in de jeugdopleiding.  
Het verenigingsleven binnen de jeugdwerking heeft eveneens een hoge prioriteit. 
 
Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moeten leiden tot 1 samenwerkende club en 
moet tevens worden beschouwd als een familiale club binnen de gemeente en de regio. 
 
“FC GULLEGEM meer dan voetbal alleen” 
 
 
Doelstellingen: 
 
We willen elke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij 
hem of haar past! 
Elke speler krijgt op seizoensbasis minimaal 50% speelgelegenheid. Uiteraard op voorwaarde dat spelers 
blessurevrij zijn en zich houden aan overeengekomen afspraken zoals deze voorafgaande aan het seizoen 
aan de spelers zijn overhandigd. 
 
We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen zodat iedereen daar voordeel van heeft: iedere 
speler, iedere club maar ook iedere supporter. Het is voor een trainer, ouder, bestuurslid, supporter 
bijzonder leuk dat je in een wedstrijd spelers ziet die je zelf hebt zien opgroeien en waar je een band mee 
hebt. 
 
Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle 
bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne.  
Er is aandacht voor de sociale vorming (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en 
aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies). 
 



 

 

En last but not least, we willen óók de beter getalenteerde spelers bij onze club houden. We willen de meer 
getalenteerden samen laten trainen zodat ze dan meer met en van elkaar leren en hun talenten zo goed 
mogelijk ontplooien. 
 
We werken volop mee aan het project “Interprovinciale jeugdopleiding” en dit graag in de toekomst 
behouden. 
 
Dit alles willen wij verwezenlijken in een boven alles ‘kindvriendelijke omgeving’ waarin iedere medewerker 
en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle lagen van de club. 
 
Eén niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we onze jeugdspelers ook trachten op te leiden tot een ‘goed’ 
supporter van het eerste elftal en van de club en daarnaast te stimuleren tot ‘vrijwilliger’ binnen de club. 
 
Bij dit alles zullen goede contacten onderhouden worden met de ouders, maar ook met mogelijke sponsors, 
supporters, vrijwilligers en niet in het minst met de Gemeente Wevelgem. 
 
 
 

2 HET JEUGDBESTUUR 
 
Weet dat je altijd bij iemand van het jeugdbestuur terecht kunt.  Aan de hand 
van de functie-omschrijving die je kan terugvinden op onze website kan je zien 
wie je best kan helpen. 
 
 
 

3 DE SPORTIEVE CEL  
 
Een overzicht van de sportieve cel kan je eveneens raadplegen op onze website.  
 



 

 

 

4 LOCATIE 
 
Campus A: FC Gullegem – Poezelhoek 
 
Poezelhoek 12 

8560 Gullegem 

056/414521 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Terrein 1 - kunstgrasterrein     Terrein 2 

 
  Terrein 3       Terrein 4 
 
Campus B: FC Gullegem – LVD 
 
Kasteelweg 

8560 Gullegem 



 

 

 

5 LIDGELD 
 
5.1 Onderbouw 
 
Het lidgeld voor debutanten U7 bedraagt 280 €, voor duivels (U8-U9) 320 €. (2de en volgende speler van  
hetzelfde gezin krijgt 25 euro korting) 
 
In dit lidgeld is het volgende vervat: 
• kledijpakket 

• U7 : ene week 2 trainingen, op dinsdag en woensdag ; de andere week 1 training op woensdag 

• U8-U9 : 2 trainingen per week van augustus 2018 tot mei 2019 

• Wekelijkse wedstrijd in het weekend 

• Deelname aan tornooien 

• Gratis toegang tot thuiswedstrijden eerste elftal  

• Tijdens winterstop, en indien mogelijk, gebruik van indoor infrastructuur 

• Drankje na de thuiswedstrijd  

• Medische begeleiding 

• Verzekering  

• Veel voetbalplezier 

 
Optioneel bij te bestellen: 

• Een trainingstop (30 €), een trainingsbroek (25 €) 

• FCG T-shirt (20 €),  FCG short (15 €) 

• Wedstrijdkousen (7 €)  

• Sweater met kap (20 €) 

• Regenjas (27,5 €) 

• Winterjas (55 €) 

• Rugzak (25 €), sporttas klein (25 €), naamplaatje (4 €) 

 
 

5.2  Middenbouw/Bovenbouw 

 
Het lidgeld voor spelers U10 tem U13 bedraagt 380 €. Het lidgeld voor spelers van U14 tem U19 bedraagt  
440 €. (2de en volgende speler van hetzelfde gezin krijgt 25 euro korting) 

In dit lidgeld is het volgende vervat: 

• kledijpakket 

• U10 tem U13 : 2 trainingen per week van augustus 2018 tot mei 2019  

 U14 tem U19: 3 trainingen per week van augustus 2018 tot mei 2019 

• Wekelijkse wedstrijd in het weekend 

• Gratis toegang tot thuiswedstrijden eerste elftal 

• Tijdens de winterstop, en indien mogelijk, gebruik van indoor infrastructuur.  

 Vanaf U16 worden bijkomend sessies georganiseerd bij “Fit for Fun” (groepslessen) 



 

 

• Alternatieve trainingen voor U14 – U19 (coördinatie oefeningen, rompstabilisatie, fitness, 
 looptrainingen) 

• Drankje en wafel na de thuiswedstrijd  

• Medische begeleiding  

• Verzekering 
  

Optioneel bij te bestellen: 

• Een trainingstop (30 €, vanaf maat S: 35 € ), een trainingsbroek (25 €, vanaf maat S: 30 €) 

• FCG T-shirt (20 €, vanaf maat S: 23,5 €),  FCG short (15 €, vanaf maat S: 17,5 €) 

• Wedstrijdkousen (7 €)  

• Sweater met kap (20 €) 

• Regenjas (27,5 €, vanaf maat S: 32 €) 

• Winterjas (55 €, vanaf maat S: 70 €) 

• Sporttas medium (28 €), sporttas groot (31 €), naamplaatje (4 €) 

 

 
Dit seizoen kunnen ouders die het volledige bedrag betalen tegen 15/06/2018 opnieuw een korting 
krijgen van 20 €. Ook voor het 2de en 3de kind die wordt aangesloten bij FC Gullegem is een korting 
voorzien van 25 €.  
Het lidgeld kan overgeschreven worden op het volgend rekeningnummer : BE95 0015 4548 7458. 
 
Vergeet vooral niet de naam en geboortedatum van de speler te vermelden in de mededeling! 
 
 
 
Korting op je inschrijvingsgeld via de mutualiteit? Het kan! 
 
Zoals iedereen wellicht weet, maar te weinig doet, kun je via de mutualiteit een korting krijgen op het 
inschrijvingsgeld dat je de club betaalde. 
Het bedrag dat je terug kunt krijgen varieert volgens ziekenfonds. De formulieren van de diverse 
ziekenfondsen kan je terugvinden op onze website onder de rubriek “lidgeld”. Vul je formulier in en laat 
het aftekenen door onze jeugdsecretaris. 



 

 

 

6 SOCCERONLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor het zesde seizoen op rij werkt de jeugdwerking van FC Gullegem met SOCCERONLINE. 
Dit systeem is een beheersysteem waarbij de opvolging van onze jeugdspelers binnen de club op een 
efficiënte manier kan gebeuren, wat resulteert in een kwalitatieve opvolging. 
 
Voordelen van socceronline: 

• Stimuleert de clubwerking: alle informatie over spelers en ploegen is centraal opgeslagen en is altijd 
 opvraagbaar via rapportering. Trainers doen hun opvolging en krijgen input van de coördinatoren.   
 Eventueel ook input van de medische cel voor blessures. 
  
 Socceronline is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en uniform. Iedere trainer krijgt dezelfde tool om zijn 
 administratie en opvolging van spelers snel en efficiënt op te volgen. 
 

• Socceronline volgt de beleidsvisie van de Voetbal Vlaanderen en de KBVB (Koninklijke Belgische 
 Voetbalbond). De hervormingen binnen het jeugdvoetbal worden volledig overgenomen. 
 

• De communicatie verloopt volledig vanuit Socceronline. 
 U als ouder kunt ook Socceronline raadplegen via de link op onze website www.fcgullegem.be of via 
 de  app van Socceronline. 
 
 1. Klik de header Socceronline aan 
 
 2. Selecteer de ploeg waar uw kind speelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Raadpleeg de kalender waar wedstrijden, trainingen en eventuele afgelastingen te bekijken zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcgullegem.be/


 

 

 

7 ONDERBOUW 
 

7.1 Welkom 
 
Welkom duiveltje, zowel jongens als meisjes. 
Als nieuw duiveltje of reeds ingeschreven voetballertje, willen wij u (opnieuw) verwelkomen bij onze 
voetbalvereniging FC Gullegem – jeugd en dit voor het komende voetbalseizoen 2018-2019. 
 
 

7.2 Onze drie pijlers 
 
Onze werking voor duiveltjes is gebaseerd op 3 pijlers: 
 
Plezier: voetbal is een spel en moet plezant zijn. 
 
Leren: het aanleren van eenvoudige motorische basisvaardigheden 
(uithouding, snelheid, kracht, lenigheid, coördinatie naar specifieke 
voetbalvaardigheden (passen, dribbel, shot, stoppen van de bal, de bal 
ingooien, enz.). 
 
Opvoeding: discipline, beleefdheid, orde en netheid zijn attitudes die wij heel belangrijk vinden. 
 
Voor kinderen vanaf °2012 tot en met °2010 biedt de club voor de verschillende leeftijdscategorieën 
aangepaste trainingen en wedstrijden op provinciaal (U8 en U9) en regionaal niveau aan. 
Voor al deze voetballertjes staat een uitgebreide ploeg trainers garant. Het zijn mensen die een diploma 
van licentiaat of regent LO op zak hebben of een trainersopleiding voetbal volgden of gaan volgen. 
Tweemaal per week kunnen al deze voetballertjes de trainingen volgen, en op zaterdag- of zondagmorgen 
een wedstrijd spelen.  
 
 

7.3 Trainingen 
 
OPGELET: oefenprogramma maand augustus! (zie schema). 
 

• U7 : ene week 2 trainingen, op dinsdag van 18u00-19u15 en woensdag van 17u45-19u00 ; de andere 
 week 1 training op woensdag van 17u45-19u00  

• U8 : maandag en woensdag van 17u45-19u00 

• U9 : dinsdag van 18u00-19u15 en woensdag van 17u45-19u00 

• De spelertjes moeten 10’ voor aanvang van de training aanwezig zijn. Bij ziekte of belet, gelieve de 
 trainer te verwittigen. 

 

Voor de maand augustus wordt er geen rekening gehouden met voorgaande uren. 

Gelieve het uurschema voor de maand augustus te raadplegen. 

Er kan wel eens worden afgeweken van het gebruikelijke uur omwille van wedstrijden of 

andere omstandigheden. U wordt tijdig verwittigd !!!!!!!! 



 

 

7.4 Recreatief voetbal 
 
Voor de leeftijdscategorie U5-U6-U7 hebben wij recreatief voetbal opgericht. Hier kunnen spelers terecht 
die graag voetballen maar nog niet klaar zijn om wedstrijden in competitieverband te spelen of die, naast 
het voetbal, ook nog andere hobby’s hebben.  
 
De trainingen zullen doorgaan op woensdag. 

• U6 & U7: van 14u45 tot 15u45 

• U5: van 16u00 tot 17u00 

 

Lidgeld 

• U5: 80 € per lessenreeks (2 x 10 lessen) 

• U6 & U7: 210 € / seizoen (25 trainingen)  

 
Inbegrepen in het lidgeld : 

• verzekering 

• aansluiting bij voetbalbond (U6 &U7) 

• sweater FC Gullegem (U6 & U7) 

• Sintfeest 

• Veel voetbalplezier 
 
 

7.5 Wedstrijden 
 
Wanneer : 
De thuiswedstrijden voor U7, U8 en U9 worden gespeeld op zaterdagmorgen. 
Opgelet, door de vele wijzigingen kunnen de tijdstippen wel eens veranderen!!! 
 
De wedstrijden op verplaatsing worden meestal gespeeld op zaterdagmorgen maar is afhankelijk van de 
tegenstander.  
 
Kleedkamer op wedstrijddag : 
De kleedkamer is op een wedstrijddag enkel toegankelijk voor de trainer, de begeleider en de spelers. Bij de 
duiveltjes helpen de trainer en begeleider bij het aankleden. Bij de U7 kunnen uitzonderingen worden 
toegestaan. 
 
Uitnodiging : 
Alle duiveltjes U7, U8 en U9 worden via de Socceronline verwittigd met een mail of sms.  
 
Kledij: 
In training van de club! 
Spelers krijgen trui en broekje van de club. 
Spelers brengen zelf hun kousen, schoenen en beenbeschermers mee. 
 
Schoenen/beenbeschermers: 
De duiveltjes mogen enkel spelen en trainen met schoenen met vaste noppen ! 
Schoenen met wisselbare noppen zijn absoluut niet toegelaten. 
Nieuwe schoenen moeten ingelopen zijn vooraleer ze tijdens een wedstrijd worden gebruikt. 
Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de wedstrijd en trainingen ! 
De meeste contactletsels zijn ter hoogte van het onderbeen. Door het gebruik van beschermers kan de 
kracht op het scheenbeen aanzienlijk verminderd worden. 



 

 

 
 
Verplaatsingen: 
De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer !!!!!!!!! 
Via de wedstrijduitnodiging kom je te weten op welk uur wij vertrekken richting 
tegenstander. Zorg steeds dat je stipt op de afspraak bent. Zorg dat je de verantwoordelijke 
trainer hebt verwittigd indien je van thuis uit rechtstreeks naar de wedstrijd gaat.  
Wij hopen op jullie te kunnen rekenen voor de verplaatsingen van de uitwedstrijden. 
 
Indien je voor bepaalde data reeds op voorhand weet dat je niet kan aanwezig zijn, gelieve de 
verantwoordelijke trainer zo vroeg mogelijk in te lichten. Dit bespaart de trainer enkele organisatorische 
problemen. 
 
Wanneer uw kind niet kan spelen komend weekend, gelieve de trainer op de hoogte te brengen op de 
maandagtraining. 
 

De kleedkamer is op een wedstrijddag enkel toegankelijk voor de trainer, de begeleider en de spelers. Bij 
de duiveltjes helpen de trainer en begeleider bij het aankleden. 

 



 

 

 

7.6 Trainers  
 
 
U7  
Bram Deprettere bram.deprettere@fcgullegem.be 
  
U8  
Bruno Sabbe bruno.sabbe@fcgullegem.be 
Bryan Lintermans bryan.lintermans@fcgullegem.be 
Guylian Segers guylian.segers@fcgullegem.be 
Jo Esprit jo.esprit@fcgullegem.be 
Kurt Carpentier kurt.carpentier@fcgullegem.be 
  
U9  
Sebastien Himpe sebastien.himpe@fcgullegem.be 
Curd Taillieu curd.taillieu@fcgullegem.be 
Arne Warlop arne.warlop@fcgullegem.be 
Wim Vandromme wim.vandromme@fcgullegem.be 
  
Keepertrainer  
Ringo Haemers ringo.haemers@fcgullegem.be 
 
 
 
 



 

 

  

8 MIDDENBOUW/BOVENBOUW 
 

8.1 Welkom 
 
Welkom pré-miniem, miniem, knaap, scholier en junior ! 
 
Als nieuwe speler of reeds ingeschreven speler bij onze U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 of U19 
heten wij U van harte welkom bij onze voetbalvereniging FC Gullegem voor het seizoen 2018-2019! 
We maken van komend voetbalseizoen weer een FC Gullegem feest! 
 
 

8.2 Onze drie pijlers 
 
Fun:    
❖ Voetbal is een spel en moet plezant blijven! 
❖ Al spelend leren moet de doelstelling zijn van elke trainer. 
❖ Iedere speler moet zich goed voelen bij FCG ! 
❖ Winnen is belangrijk maar nooit ten koste van de opleiding ! 
 
Formation:     
❖ De vorming van een jeugdspeler steunt op 4 pijlers:  
❖ techniek , tactiek, fysiek en mentaal ! 
❖ Het aandeel van deze 4 eigenschappen binnen de training varieert naargelang de leeftijd. 
❖ Onze missie is technisch en attractief voetbal brengen ! 
 
Education :  
❖ Naast de voetbalopleiding wordt evenveel aandacht besteed aan de opvoeding van iedere speler! 
❖ Discipline, respect, orde en netheid en fairplay zijn heel belangrijk binnen FCG –jeugd! 
 
 

8.3 Ploegen 
 
Dit seizoen wordt er gespeeld in de Interprovinciale reeksen met onze A-ploegen en de Gewestelijke 
reeksen met onze B-ploegen ! 
 
 

8.4 Trainingen (vanaf 01 september) 
 

U10 IProv + Gew Maandag en woensdag van 17u45 tot 19u00 op de Poezelhoek 

U11 IProv + Gew Dinsdag en donderdag van 18u00 tot 19u15 op de Poezelhoek 

U12 IProv. Dinsdag en donderdag van 18u00 tot 19u15 op de Poezelhoek 

U13 IProv. + Gew Dinsdag en donderdag van 18u00 tot 19u15 op de Poezelhoek  

U14 IProv. 
Dinsdag van 18u00 tot 19u15 op campus LVD 
Woensdag van 19u15 tot 20u30 op campus LVD 
Donderdag van 18u tot 19u15 op de Poezelhoek 

U15 IProv. 
Dinsdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Woensdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Vrijdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek  

 

 



 

 

U16 IProv 
Maandag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Dinsdag van 19u15 tot 20u30 op campus LVD 
Donderdag van 19u15 tot 20u30 op campus LVD 

U17 IProv. 
Maandag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek  
Dinsdag van 19u15 tot 20u30 op campus LVD 
Donderdag van 19u15 tot 20u30 op campus LVD 

U17 gew. 
Maandag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Dinsdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Donderdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 

U19 IProv. 
Maandag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Woensdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 
Vrijdag van 19u15 tot 20u30 op de Poezelhoek 

Keepertraining steeds op maandag of woensdag ! 

 

 
OPGELET: 
❖ Alle ploegen bovenbouw trainen in augustus zoveel mogelijk op campus LVD 
❖ Indien afgeweken wordt van de gebruikelijke uren en/of dagen wordt U op tijd  verwittigd.  
 Zie ook Socceronline 
❖ Elke training start STIPT! 
❖ Bij afwezigheid of belet steeds de trainer verwittigen! 
❖ Niet komen trainen zonder verwittigen kan betekenen dat je niet speelt in het weekend 

 
 

8.5 Wedstrijden thuis 
 
Wedstrijden U10 IProv: zondagvoormiddag, U10 gew: zaterdagvoormiddag 
Wedstrijden U11 IProv: zondagvoormiddag, U11 gew: zaterdagvoormiddag 
Wedstrijden U12 IProv: zaterdagmiddag 
Wedstrijden U13 IProv: zondagvoormiddag, U13 gew: zaterdagvoormiddag 
Wedstrijden U14 IProv: zondagvoormiddag   
Wedstrijden U15 IProv: zaterdagnamiddag 
Wedstrijden U15 Gew: zaterdagmiddag 
Wedstrijden U16 IProv: zaterdagnamiddag 
Wedstrijden U17 IProv: zaterdagnamiddag 
Wedstrijden U17 Gew: zaterdagvoormiddag 
Wedstrijden U19 IProv: zaterdagnamiddag 
 
 

8.6 Blessurepreventie 
 
Voor blessurepreventie verwijzen we naar onze website, waar alles in detail staat uitgewerkt hoe blessures 
kunnen vermeden worden. Zie link http://www.fcgullegem.be/index.php/medisch 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcgullegem.be/index.php/medisch


 

 

 

8.7 Trainers 
 
 
U10  
Mathieu Moenens mathieu.moenens@fcgullegem.be 
Arne Scheldeman arne.scheldeman@fcgullegem.be 
  
U11  
Gaëtan Cottenier gaetan.cottenier@fcgullegem.be 
Roberto Ramos roberto.ramos@fcgullegem.be 
  
U12  
Dirk Lampaert dirk.lampaert@fcgullegem.be 
Bryan Segers bryan.segers@fcgullegem.be 
  
U13 IP  
Christophe Van Landuyt christophe.vanlanduyt@fcgullegem.be 
Marnix Oosterlinck marnix.oosterlinck@fcgullegem.be 
  
U13 gew  
Philippe Bostoen philippe.bostoen@fcgullegem.be 
  
U14  
Jean-Pierre Feys jeanpierre.feys@fcgullegem.be 
  
U15 IP  
Kenneth Waelkens kenneth.waelkens@fcgullegem.be 
  
U15 gew  
Nn  
  
U16 IP  
Didier Bargibant didier.bargibant@fcgullegem.be 
Jaouad Roukiba jaouad.roukiba@fcgullegem.be 
  
U17 IP  
Steven Degrande steven.degrande@fcgullegem.be 
  
U17 gew  
Jonas Couckuyt jonas.couckuyt@fcgullegem.be 
  
U19 IP  
Joffrey Quartier joffrey.quartier@fcgullegem.be 
  
Keepertrainer  
Jonas Derynck jonas.derynck@fcgullegem.be 



 

 

 
8.8 Algemene opmerkingen 
 
• Absoluut rookverbod spelers op de campussen! 

• Steeds in uitgangstraining  naar de wedstrijden: andere kledij verboden. Spelers die naar 
 de wedstrijd komen NIET in uitgangstraining spelen NIET! 

• Geen petjes of piercings naar de wedstrijden!  

• Toon respect voor tegenstander en scheidsrechter, indien niet dan kunnen sancties 
 genomen worden door de coördinator! 

• Eerste aanspreekpunt voor de speler is de trainer, daarna pas de coördinator! 

 

 

9 INTERN REGLEMENT/CODE OF CONDUCT 
 
9.1 Inleiding 

Gedragsregels lijken op het eerste zicht misschien kinderachtig, maar behelst niet meer dan een aantal 
afspraken op papier waar ieder lid van FC Gullegem zich aan te houden heeft. Hierdoor weten wij precies 
wat wij aan elkaar hebben en wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Door die duidelijkheid te 
verschaffen brengen wij een hoop rust rondom datgene waar wij ons echt mee bezig moeten houden, 
namelijk voetballen! 

De gedragsregels Jeugdafdeling zijn bedoeld voor de jeugdspelers en zijn ook op hen gericht. 
Vanzelfsprekend zijn niet alle genoemde regels voor elke leeftijdscategorie even relevant. De opleiders en 
trainers zijn de eerste die het naleven van de gedragsregels bij de jeugd bevorderen, maar wij verwachten 
dat ook de ouders deze met hun kinderen doornemen.  

Het is uiteraard de bedoeling dat de gedragsregels door iedereen worden nageleefd. Als dat niet gebeurt 
dupeer je niet alleen jezelf, maar vooral ook anderen. 

Wij verwachten van ouders, verzorgers en supporters dat zij het goede voorbeeld geven. Om ervoor te 
zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd, ontkomen wij er niet aan dat er in voorkomende gevallen 
sancties worden opgelegd. 

 
 

9.2 Wat verwachten we van de spelers? 

9.2.1 Algemeen 
 

• Van de leden van FC Gullegem, ouders, afgevaardigden en supporters verwachten wij dat zij zich 
 correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden; 

• Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil; 

• Ieder lid van FC Gullegem dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen; 

• Communiceer met in achtneming van beleefdheidsvormen. Het gebruik van schuttingstaal is 
 verboden; 

• Elk lid handelt overeenkomstig de KBVB voetbalregels; 

• Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij FC Gullegem niet toegestaan voor jeugd tot en met de 
 leeftijd van 16 jaar; 

• Drugsgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan; 

• In de kantine en het jeugdcomplex geldt een algeheel rookverbod; 

• Elk lid, ouder, verzorger, trainer en opleider wordt geacht de gedragsregels te kennen. Dit document 
 wordt gepubliceerd op de website en dient als bijlage van het Jeugdbeleidsplan 2018-2019. 



 

 

9.2.2 Gedrag 
 

• Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel op als naast het veld. Dit is niet alleen uit sociaal 
 oogpunt ten opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van onze vereniging. Gedraag je 
 dus correct naar je medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, trainers, opleiders, 
 commissieleden, bestuursleden en het publiek. Daarnaast zijn ook de normale maatschappelijke regels 
 van toepassing. Diefstal, vandalisme of geweld worden niet getolereerd. Spreek elkaar aan op het 
 naleven van de regels. 

• Voetbal is een teamsport. Daarbij gaat het voornamelijk om samenwerking en daar horen ook fouten 
 bij. Accepteer fouten van je medespelers, maar maak ze achteraf bespreekbaar. Leg je neer bij 
 beslissingen van anderen die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals scheids- en grensrechters, trainers 
 en opleiders. 
 

9.2.3 Accommodatie 
 
Met betrekking tot het gebruik van kleedkamers gelden voor en na de trainingen en wedstrijden, thuis 
maar ook uit, de volgende gedragsregels: 

• Kleedkamers mogen uitsluitend worden betreden na toestemming van de trainer/leider; 

• Niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als deze bezet is; 

• Spelers gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer; 

• Trainers/leiders houden toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer; 

• Gebruik sanitaire voorzieningen, zoals je ze thuis ook gebruikt; 

• Het besmeuren van muren, deuren en tegels alsook het aanrichten van vernielingen is ten strengste 
verboden; 

• Voetbalschoenen en andere voetbalspullen worden niet onder de kraan in de kleedkamer afgewassen.  
 Het vuil en gras dient buiten met gebruik van de aanwezige borstels verwijderd te worden; 

• Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de  
 hiervoor bestemde en in ruime mate aanwezige afvalbakken. Dit geldt uiteraard ook op de 
 sportparken van de verenigingen waar wij te gast zijn. 
 

9.2.4 Trainingen 
 
Door het volgen van trainingen nemen de tactische en technische vaardigheden toe en beleven de 
jongens/meisjes zodoende meer plezier in hun sport. Het jeugdbeleidsplan is dan ook gebaseerd op 
maximaal trainingsbezoek. 

Het uitgangspunt is dan ook dat deelname aan alle geplande trainingen verplicht is voor iedereen!  
Voetbal is een teamsport: een speler die niet deelneemt aan de training benadeelt het team 

• Spelers dienen op tijd en trainingsklaar op het trainingsveld aanwezig te zijn; 

• Bij verhindering ben je verplicht dit tijdig vooraf te melden aan de bevoegde trainer, tenzij er sprake is 
van overmacht; 

• Aanwezigheid bij de training is voor alle teams een criterium voor de opstelling bij wedstrijden; 

• Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit; 

• Tijdens de training vindt er geen discussie plaats met de trainer over de oefenstof. In principe past de 
oefenstof binnen de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan. Indien bepaalde oefenstof niet door 
spelers wordt opgepakt, kan na de training hierover op een rustige manier met de trainer worden 
gesproken; 

• Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn; 

• Wangedrag naar medespelers en trainer(s) is verboden. 
 
 

 



 

 

 

9.2.5 Wedstrijden 

 

• Vanaf de duiveltjes (7 jaar) wordt in wedstrijdverband gevoetbald. Het kan hierbij gaan om 
wedstrijden in (beker)competitieverband, oefenwedstrijden en tornooien. De thuiswedstrijden 
worden gespeeld op het FC Gullegem complex; 

• De aanvangstijd van de thuiswedstrijden wordt vooraf door de KBVB vastgesteld en is meestal het 
gehele voetbalseizoen van kracht. ‘s Morgens beginnen de duiveltjes, waarna op de latere tijdstippen 
de junioren aan bod komen. Bij uitwedstrijden zijn de aanvangstijden wisselend. De voetbalcompetitie 
loopt vanaf begin september tot eind april; 

• Spelers dienen op het door de opleider/trainer aangegeven tijdstip aanwezig te zijn; 

• Bij verhindering ben je verplicht dit aan de trainer of opleider te melden tenzij er sprake is van 
overmacht; 

• Indien je verhinderd bent door een blessure, meld je dit bij de trainer/opleider en laat je de blessure 
vakkundig behandelen; 

• Afmelden voor een wedstrijd wordt tot een minimum beperkt; 

• Tijdens de voorbespreking luister je naar de trainer/opleider; 

• De opstelling wordt door alle spelers aanvaard; 

• Kledij en schoeisel zijn goed verzorgd. Tijdens de wedstrijd moet het shirt in de broek en de kousen 
omhoog; 

• Deelname aan de warming-up is voor alle spelers vanaf de duiveltjes verplicht 

• De opwarming voor de wedstrijd vindt buiten de doelgebieden plaats 

• De speler kent de spelregels en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, zonder hierop te 
reageren in woord of gebaar; 

• Alle vormen van wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd (schelden, vechten, pesten, treiteren, 
discriminatie of gemeen spel) t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainer, opleider, publiek, scheids- 
en/of grensrechters wordt niet getolereerd; 

• Indien spelers last ondervinden van negatief gedrag van tegenstanders en/of publiek, wordt dit direct 
gemeld bij de trainer/opleider. De trainer/opleider onderneemt hierop actie richting de 
opleider/trainer van de tegenstander en de scheidsrechter; 

• Het aanmoedigen gebeurt op een positieve manier; 

• Na de wedstrijd worden tegenstander, de scheids- en/of grensrechter de hand geschud, ongeacht het 
wedstrijdverloop. 
 

9.2.6 Tornooien 

 
Naast (beker)competitie- en oefenwedstrijden worden ook jaarlijks jeugdtornooien georganiseerd. Naast 
onze thuistornooien, worden teams van FC Gullegem ook elders uitgenodigd om deel te nemen. Deze 
tornooien bestaan uit een aantal korte wedstrijdjes in een poulesysteem, afgewisseld door rustperiodes. De 
duur van een jeugdtornooi is vaak langer dan gebruikelijk is bij competitiewedstrijden. 

Het is vanzelfsprekend dat eerdergenoemde gedragsregels ook gelden bij tornooien. 



 

 

 

9.2.7 Medische gedragsregels 
 
Sporthygiëne:  
Hygiëne is onlosmakelijk verbonden aan sport. Douchen met zeep direct na de trainingen en wedstrijden is 
verplicht voor alle leeftijdscategorieën. Hierbij is het aangeraden om badslippers te dragen. 
 
Attentie: 
Na de wedstrijd is het verplicht dat de kinderen zich douchen. Bij de duiveltjes U6 en U7 is het toegestaan 
dat de ouders daarbij aanwezig zijn in de kleedkamer. Vanaf U8 is het voor de ouders verboden om in de 
kleedkamer te komen. Het douchen, afdrogen en aankleden zal door de spelers zelf (samen met de leiders) 
geregeld moeten worden. De coach heeft dan ook de gelegenheid om nog even in alle rust wat over de 
wedstrijd te zeggen. 

 

9.2.8 Trainen bij een andere club 

 
Wanneer spelers in de loop van het seizoen een test wensen te doen bij een andere club, kan dit enkel 
mits toestemming van FCG. Deze toestemming kan worden verkregen via de COÖRDINATOR. Hij bekijkt 
dan in overleg met de JC en / of trainers of deze toestemming wordt gegeven.  
 
DEZE TOELATING WORDT VOOR NIEUWJAAR NIET TOEGESTAAN! 

 

9.2.9 Verlaten van de club 

 
Wanneer een speler het volgend seizoen de club wenst te verlaten, vragen we om dit steeds te 
komen melden. Dit zal geen sportieve gevolgen hebben voor de speler maar stelt ons wel in de 
mogelijkheid om een vervanger te zoeken.  
We pleiten voor open communicatie. Dit is zowel voor de speler als voor de club de beste keuze. 



 

 

 

9.3 Wat verwachten van de jeugdtrainers/opleiders ? 

9.3.1  Richtlijnen 

 
De jeugdtrainer handelt conform de gedragsregels en bevordert naleving hiervan bij de jeugd. 
 

• De trainer/opleider houdt toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer en zorgt ervoor dat deze na 
 gebruik in goede staat wordt achtergelaten; 

• De trainer/opleider voert overleg met de leiding van de tegenstander en/of scheidsrechter indien bij 
 spelers hinder wordt ondervonden van gedrag bij de tegenstander; 

• Wangedrag van spelers en/of tegenstanders dient te worden gemeld aan het jeugdbestuur; 

• Het trainingsschema (kleedkamers en terreinen) zoals opgesteld door de planningsverantwoordelijke 
 wordt gerespecteerd; 

• Elke trainer/opleider of afgevaardigde controleert na de training en wedstrijd de kleedkamers (bvb. 
 lopende waterkranen, lichten, achtergelaten kledij, … ); 

• Zorg ervoor dat in alle lokalen, kleedkamers, materiaalruimte, bureel, scheidsrechterslokaal ea. de 
 lichten worden gedoofd en de deuren worden afgesloten na de laatste training of wedstrijd; 

• Het wedstrijdblad (bij vriendenwedstrijd) moet bij een thuismatch onmiddellijk na de wedstrijd 
 binnengebracht worden in het secretariaat; bij een uitwedstrijd ten laatste op zondagmiddag! 

• De vuile kledij moet bij een thuismatch onmiddellijk na de wedstrijd in het washok geplaatst worden; 
 bij een uitwedstrijd dezelfde dag! 

• Let er zeker op dat gedurende de training en/of wedstrijd de kleedkamers gesloten worden om 
 diefstallen te voorkomen; 

• Op begeleidingsvlak dienen de trainers bij “hun” spelers te blijven en dit van bij de opwarming tot na 
 het verlaten van de kleedkamers na de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de ploegafgevaardigde: die 
 hoort bij zijn spelers en trainer te zijn, voor, tijdens en na de wedstrijd en dit tot iedereen de 
 kleedkamer verlaten heeft; 

• Na de laatste training van de week worden de selecties voor de komende wedstrijd bekend gemaakt.  
 De ploegopstelling zal gebeuren op basis van een hele reeks criteria zoals de aanwezigheid, 
 voetbalkwaliteiten, het aantal trainingen, de fysische ontwikkeling, de luisterbereidheid, de 
 ploeggeest, de inzet, enz… de eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer; 

• Iedereen tem U15 moet minstens 50% spelen, berekend over 4 wedstrijden. Uitzonderingen 
 hiervoor zijn: terug na kwetsuur, afwezig op training, disciplinaire maatregel, … De spelers die niet of 
 minder getraind hebben, kunnen op de bank starten. Spelers vanaf U16 moeten evenveel speelkans 
 krijgen. 

 
9.3.2 Materiaal 
 
Materialen worden door de vereniging aan de trainers ter beschikking gesteld. Het is voor de vereniging 
van groot belang dat met het ter beschikking gestelde materiaal zorgvuldig wordt omgegaan. Defecten 
dienen direct gemeld te worden, zodat gezorgd kan worden voor vervanging. Indien behoefte bestaat aan 
aanvullend materiaal, dan kan hiertoe een onderbouwd verzoek worden ingediend bij het jeugdbestuur. 
 

• Gebruikte doelen dienen steeds terug geplaatst te worden op de voorziene en veilige plaatsen achter 
 de  omheining. Let hier vooral op tijdens de wedstrijden! 

• Doelen dienen tijdens trainingen en wedstrijden steeds vastgehaakt te worden om ongevallen te 
 voorkomen. 

• Al het gebruikte materiaal zoals ballen, kegels, topjes, hesjes, ea. moeten netjes door of onder 
 toezicht van de trainer na de training of wedstrijd terug op hun voorziene plaats gelegd worden.  
 De materiaalruimte dient altijd te worden gesloten. 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. Wees ervan bewust: sportmateriaal kost geld! 



 

 

 

9.4 Wat verwachten we van de ouders? 
 

9.4.1 Algemeen 
 
Als ouder/verzorger heeft u bij het lezen van deze info inmiddels begrepen 
dat wij uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze 
jeugdafdeling te verbeteren en er voor te zorgen dat de gedragsregels 
worden nageleefd. Wij vragen u de gedragsregels door te nemen met uw 
kind. Voetbal is een leuke sport, maar de ervaring leert dat kinderen zich er 
niet steeds van bewust zijn dat lid zijn van een vereniging ook 
verplichtingen met zich meebrengen.  

Het komt nog al eens voor dat kinderen: 

• Geen zin hebben om te trainen of wedstrijden te spelen, 

• Geen fut hebben om de kleedruimte op te ruimen, 

• Balen van een trainer/leider, die eisen stelt, 

• Moeite hebben om op tijd te komen, 

• Problemen hebben met teamgenoten. 

Dit zijn zaken waar iedere club mee te maken heeft en die vaak van invloed zijn op het gebeuren binnen 
een team. Het is niet leuk voor een trainer en teamgenoten als maar de helft komt opdagen bij de training. 
De sfeer bij een vereniging en zeker binnen een team wordt in hoge mate bepaald door spelers en 
ouders/verzorgers. 

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie hebben en hun kind erop wijzen dat lid 
zijn van FC Gullegem betekent dat hij/zij zich houdt aan de regels en een positieve bijdrage levert aan het 
teamgebeuren. 

9.4.2 Tips voor ouders 
 
Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar trainingen en wedstrijden. 
Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/dochter en medespelers;  
Uw kind niet geldelijk belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de 
juiste teamgeest. 

 

• Voor en na de wedstrijden worden de ouders niet toegelaten in de  kleedkamers (behalve voor de  
 duiveltjes); 

• Uw aanwezigheid op wedstrijden werkt zeker stimulerend op de jongens. Wij waarderen daarbij ten 
 zeerste een gezonde geestdrift en gejuich langs de  zijlijn, maar zeker geen negatief gedrag tegenover 
 de scheidsrechter, de tegenpartij en de eigen spelers; 

• Niemand is perfect, dus ook de begeleider of trainer niet.  Indien je  niet akkoord bent met genomen 
 beslissingen kan je altijd eerst bij de trainer terecht, dan bij de coördinator of iemand van het 
 jeugdbestuur; 

• We hopen op jullie te kunnen rekenen voor de verplaatsingen van de uitwedstrijden; 

• Het is ten strengste verboden om als ouder de velden te betreden en dit zowel op trainingen als 
 wedstrijden; 

• De grasvelden en dug-outs zijn neutrale zones. Wanneer ouders deze betreden kan de scheidsrechter 
 het spel stilleggen en zwaait er ook een ferme boete voor de club. 

• Ook de dug-out waar spelers kunnen plaatsnemen zijn verboden terrein voor de ouders; 

• Ouders kunnen dus geen training of wedstrijd volgen op de stoelen van de dug-out. 



 

 

9.4.3 Mededelingen voor ouders 

 

• Breng ons tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die 
 mogelijk een invloed kunnen hebben op zijn/haar functioneren binnen groepsverband en waaraan 
 vanuit de vereniging speciale aandacht gewenst is; 

• Zonder tegenbericht van de leider of trainer gaat het voetballen altijd door. Dit geldt zowel voor de 
 trainingen als de wedstrijden. Valt er om wat voor reden ook een training uit, dan wordt iedereen door 
 de trainer daarvan op de hoogte gebracht. Ook bij slechter weer of tijdens vakanties gaat de training 
 in principe  gewoon door. Wanneer de wedstrijd wordt afgelast ontvangen jullie hierover een 
 telefoontje/e-mail; 

• Het deelnemen van uw kind aan de training is verplicht. Bij verhindering dient dit tijdig vooraf 
 doorgegeven te worden aan de trainer/opleider. Dit geldt eveneens bij het afmelden voor een 
 (oefen)wedstrijd of tornooi; 

• Tijdens wedstrijden is het dragen van FC Gullegem kledij verplicht. Zorg ook voor goede kledij en 
 scheenbeschermers tijdens de training. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk in de kleuren van de 
 club te trainen; 

• Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn voor de training en wedstrijd; 

• Te laat komen werkt uitermate storend bij trainers en spelers die wel op tijd zijn; 

• Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij FC Gullegem niet toegestaan. Ouders hebben hierin 
 een toezichthoudende rol; 

• Laat uw kind geen waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden…) of grote hoeveelheden geld 
 meenemen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging aan
 persoonlijke zaken. 

 
9.4.4 Vervoer 
 
Wij verwachten dat ouders die in het bezit zijn van een auto, om beurt 
meerijden naar uitwedstrijden en tornooien. Als men om beurt rijdt is er 
altijd genoeg vervoer. Het is van belang dat u beschikt over een goede 
inzittendenverzekering. 

BELANGRIJK: Nieuwe verkeersregels per 1 april 2008: 
 
Passagiers – dus ook spelers – mogen alleen vervoerd worden conform wat 
toegelaten is volgens de inschrijving van het voertuig. Dit kan gemakkelijk gecontroleerd worden aan de 
hand van de voorziene autogordels (voor de meeste voertuigen zal dit 5 zijn, zijnde de chauffeur en 4 
passagiers).  
Uiteraard dient u zich ook altijd te schikken naar alle verkeersreglementen ter zake. 

 
9.4.5 Boetes en sancties KBVB 
 

In het geval van individuele sancties, zoals bij een gele of rode kaart, worden of kunnen de kosten, die 
hieraan verbonden zijn, op de betreffende speler verhaald. 

Indien sprake is van een collectieve boete opgelegd aan een team, dan wordt deze verhaald op degene(n) 
die zich binnen het team schuldig heeft/hebben gemaakt aan wangedrag op grond waarvan de KBVB heeft 
besloten deze collectieve boete op te leggen. 

Mocht blijken dat er sprake is van collectief wangedrag dan zullen alle spelers van het team aangeschreven 
worden inzake de betaling van de opgelegde boete. 



 

 

 

9.4.6 Boetes en sancties FC Gullegem 
 
Sancties kunnen ook door trainers worden opgelegd, naast de door de K.B.V.B. opgelegde boetes en 
sancties. Hiervan wordt melding gemaakt aan de Jeugdcommissie. Indien er sprake is van herhaaldelijke 
en/of ernstige overtredingen beoordeelt de Jeugdcommissie op basis van de beschikbare informatie welke 
sancties zullen worden opgelegd. 

De trainer informeert de Jeugdcommissie wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. De Jeugdcommissie 
bespreekt het geval, voert zo nodig een gesprek met de betreffende speler(s) en zijn/haar ouders en kan 
overgaan tot disciplinaire maatregelen. 

Ouders/verzorgers worden mondeling en zo nodig schriftelijk geïnformeerd over het wangedrag van hun 
kind. Bij diefstal, vandalisme en/of fysiek of verbaal geweld, wordt door de club aangifte gedaan bij de 
politie. Daarnaast leidt dit tot onmiddellijke schorsing, en kan dit zelfs leiden tot het opzeggen van het 
lidmaatschap bij FC Gullegem. 

 

9.4.7 Spelersraad 

Zoals de scholen een leerlingenraad hebben heeft onze club een spelersraad. 
In deze raad worden de spelers opgenomen vanaf U11 tot en met U19 (zowel de interprovinciale en 
gewestelijke reeksen worden hiervoor uitgenodigd). 
De leden komen een drietal keer per jaar samen om de problemen en verzuchtingen aan te kaarten bij onze 
verantwoordelijke en zoeken samen met de verantwoordelijke en het jeugdbestuur naar een oplossing. 
 

9.4.8 Tot slot 

Ondanks het feit dat FC Gullegem er alles aan doet om de voetbalopleiding van uw kind optimaal gestalte 
te geven, zou het kunnen gebeuren dat u opmerkingen of klachten heeft. Aarzel niet hiermee naar de 
mensen te gaan die hier mogelijk iets aan zouden kunnen doen: de betreffende trainer of de 
jeugdcoördinator. Het heeft geen zin deze opmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren. De 
bovengenoemde personen zijn te allen tijde bereidt naar u te luisteren en zo nodig toelichting te geven of 
samen met u naar oplossingen te zoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heel wat ouders nemen foto’s op tornooien en evenementen, je kunt deze altijd doorsturen naar: 
 

• onze facebook en website verantwoordelijke Nancy Christiaens: nancy.christiaens@fcgullegem.be 



 

 

 
9.5 Wat verwachten we van de afgevaardigden? 
 
Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van FC Gullegem wil steunen: 
soms uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon deel uitmaakt van één van de jeugdploegen.  
De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar elftal, naar 
de ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van de club is het belangrijk dat alle 
ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed mogelijk uitvoeren.  
De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie want dit is de taak van de trainer.  
  
Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij FC Gullegem 
verplicht. 
 

• De sportieve richtlijnen zijn de verantwoordelijkheid van de trainer. In onderlinge afspraak met de 
trainer kan je (bijvoorbeeld aan de overkant van het terrein) spelers mee aan deze richtlijnen helpen 
herinneren.  
Probeer de spelers positief aan te moedigen: zo creëert men een vriendschapsrelatie met de spelers.  
Spelers worden immers graag opgehemeld. We dienen hier echter op te merken dat u niet de trainer 
moet spelen, maar dat u zowel de zalvende als de strenge begeleider kunt zijn maar een 
schouderklopje aan de spelers doet wonderen; 

• Houdt steeds het verzorgingsmateriaal bij de hand. Tracht op de hoogte te zijn van behandeling van 
blessures.  Een handleiding is eventueel bij de Jeugdcoördinator te verkrijgen. Tevens richt FCG op 
regelmatige basis bijscholingen EHBO in; 

• FCG beschikt over een defibrillator. Ook hiervoor zullen op regelmatige basis infoavonden worden 
gegeven; 

• Wijs ouders op onsportief gedrag of afbrekende kritiek! Tracht de supporters aan te manen 
opbouwende kritiek te geven en geef hierbij vooral het voorbeeld. Geef geen kritiek op de 
scheidsrechter en wees aandachtig dat de spelers dit ook niet doen (dit keert zich toch altijd tegen u). 

 
Mocht u als ouder interesse hebben om te fungeren als ploegafgevaardigde kan u dit altijd melden bij de 
betrokken trainer en/of coördinator. 
 
 

9.6 Gedragscode sociale media 
 
Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de 
mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. 
Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van de 
sportvereniging FC GULLEGEM. 

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van 
de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt FC GULLEGEM 
van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan. 

Wat FC GULLEGEM daaronder verstaat, is in grote lijnen: 

1. op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect; 
2. op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander; 
3. je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je 
 berichten dus erg zorgvuldig; 
4. sociale media gebruik je tijdens de training niet; 
5. heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat 
 niet met anderen via sociale media; 



 

 

6. wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan 
 mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven; 
7. FC GULLEGEM accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, 
 te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen. 

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de vereniging maatregelen genomen. 

FC GULLEGEM vraagt alle trainers ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen 
bespreekbaar te maken in jullie team. 

FC GULLEGEM neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huisregels van de vereniging. 

De communicatieverantwoordelijke van de club brengt deze ‘Gedragscode sociale media’ onder de 
aandacht tijdens de jaarlijkse meeting met trainers en afgevaardigden bij de start van ieder nieuw 
voetbalseizoen. 

 
 

9.7 Nee tegen pesten 
 
Gedragscode voor ouders 
 
Wanneer u bij uw kind signalen opvangt over pesten, over gepest worden en/of 
wanneer uw kind vertelt over pestgedrag bij anderen, weet dan dat de club open staat 
voor deze problemen.  
FC Gullegem staat open voor het signaleren van pesten !  
 
Meldingspunten 
- Ombudsman: Jean-Pierre Laverge – tel. 0477/55.14.19 of jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 
- bevoegde trainer 
 
U bent soms beter geïnformeerd over het pesten dan onze trainers. Daarom willen wij met u samenwerken 
en samen met u zoeken hoe uw kind geholpen kan worden.  
U kan steeds met de trainer of ombudsman contact opnemen voor een afspraak of via bovenstaande 
communicatiemiddelen contact opnemen. Op deze wijze kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het 
oog van het publiek op de club moet verschijnen.  
Bij elk pestgedrag wordt van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de situatie herstelt.  
 
Stappenplan 
a)  Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken spelers, de trainer en/of de ombudsman.  
b)  Wanneer dit gesprek niet volstaat, dan volgt een tweede gesprek met de betrokken spelers, de trainer, 
de  coördinator, de ouders, de ombudsman en het jeugdbestuur.  
c)  Wanneer dit nog niet helpt, volgt een sanctie opgelegd door de ethische cel (jeugdbestuur, coördinator 
 en ombudsman).  
 



 

 

 
Gedragscode voor de spelers 
 
Alle trainers, coördinators en jeugdbestuursleden van onze club zullen onmiddellijk ingrijpen wanneer er 
gepest wordt, zij pesten zien, daarvan op de hoogte gebracht worden of een sterk vermoeden hebben  
 
Stappenplan 
a)  Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken spelers, de trainer en/of de ombudsman.  
b)  Wanneer dit gesprek niet volstaat, dan volgt een tweede gesprek met de betrokken spelers, de trainer, 
de  coördinator, de ouders, de ombudsman en het jeugdbestuur.  
c)  Wanneer dit nog niet helpt, volgt een sanctie opgelegd door de ethische cel (jeugdbestuur, coördinator 
en  ombudsman).  
 
 
Meepesten ?  
Zeg neen en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is iedereen de pester.  
Spelers die niet durven weigeren of hun afkeer laten blijken, maken het pesten mogelijk.  
En dat is even erg als pesten ! Toon duidelijk dat je het niet eens bent dat er gepest wordt en ontferm je 
over de gepeste medespeler.  
 
Word je gepest ?  
Vecht of scheld nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen.  
Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem of praat met anderen (medespeler, ouders, 
trainer…) 
Of je kan dit melden via:  
- Ombudsman: Jean-Pierre Laverge – tel. 0477/55.14.19 of jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 
- bevoegde trainer 
 
Ben je zelf de pester ?  
Dan ben je in de fout !!! Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. 
Geen mooie praatjes, je moet het echt menen zodat je het pesten stopt. 



 

 

 

10 AFGELASTINGEN – ZIEKTE - BELET 
 
In een periode met kans op afgelastingen van wedstrijden of trainingen, en dit vanwege de staat van de 
terreinen of het slechte weer, wordt u hiervoor normaal niet persoonlijk op de hoogte gebracht door de 
trainer.  
 
Afgelastingen worden gemeld via Soccer online en de website. 
 
 
 
 

Uitzondering: bij belet of afwezigheid van uw zoon voor deelname aan een wedstrijd, 
gelieve dit zo vroeg mogelijk te melden aan de verantwoordelijke trainer die op die dag de 
wedstrijd begeleidt. Mailen kan niet om een afwezigheid te melden ! 

 
Indien u twijfelt of een wedstrijd al dan niet zal doorgaan dan kunt u ook het volgende doen : 

• www.fcgullegem.be  (Socceronline) 

• www.belgianfootball.be en klik op de rubriek “afgelastingen” 

• bel zelf naar de verantwoordelijke trainer, naar het secretariaat of jeugdkantine 

• bericht via Socceronline. 
 
 

Het beste is eigenlijk steeds eens te bellen naar de verantwoordelijke trainer, misschien is 
er een vervangprogramma voorzien ! 
Probeer ook stipt aanwezig te zijn op training of een wedstrijd. 

 

http://www.fcgullegem.be/
http://www.belgianfootball.be/


 

 

11 WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OF BLESSURE? 
 
Bij een ongeval of een blessure van een speler of medewerker dienen de nodige documenten te worden 
ingevuld zodat de speler (ouders) zou kunnen genieten van terugbetaling van de gezondheidszorgen. 
 
Er dienen twee documenten te worden ingevuld: 
Ongevalverklaring: dit document dient door de trainer, ploegafgevaardigde of bestuurslid van F.C. 
Gullegem te worden ingevuld en zo vlug mogelijk worden afgegeven in het secretariaat van de club. Dit 
document is intern en dient voor opvolging van het dossier. 
Medisch getuigschrift: dit document wordt meegegeven aan de speler en moet volledig worden ingevuld 
door de behandelende dokter. Dit document moet zo spoedig mogelijk worden afgegeven in het 
secretariaat van de club. Anders kan er geen terugbetaling gebeuren van de geneeskundige zorgen door de 
Voetbalbond. 
 

 
Belangrijk: KLEEFZEGEL ZIEKENFONDS BIJVOEGEN 
 
Aangifte van ongeval: Dit wordt enkel ingevul door de gerechtigde correspondent !!!!!!!!! 
Beide documenten zijn te vinden in het secretariaat of bij de ploegtrainer/-afgevaardigde, 
alsook op de website van F.C. Gullegem. 
 
Belangrijk is dat de trainer en/of ploegafgevaardigde in het bezit zijn van deze 
documenten, zeker bij uitwedstrijden. 
 
Belangrijk: Gelieve de speler en/of de ouders ervan te verwittigen, indien er bij de 
revalidatie nood is aan kinesitherapie (per 9 beurten), dan moet dit worden vermeld op het 
medisch getuigschrift of een bijkomend doktersattest toegevoegd worden. Anders worden 
die kosten niet terugbetaald. 
 

 
 
Enkele richtlijnen: 

• Bij aangifte met deze documenten wordt er een dossier geopend; 

• De Bond rekent 9,30 € administratieve kosten aan. Opmaken van een dossier ongevalsaangifte; 

• De originele ziektebriefjes die men krijgt van de Mutualiteit alsook de apothekerbriefjes dienen te 
 worden afgegeven in het secretariaat; 

• Wanneer de speler spelensklaar is dient de dokter het “geneeskundig attest van herstel” in te vullen 
 met de bevestiging dat de betrokkene mag spelen. Dit formulier wordt afgegeven in het secretariaat 
 en wordt door de G.C. opgestuurd naar de Bond; 

• Van de Bond uit krijgt men dan de bevestiging terug te mogen spelen en wordt het dossier afgesloten; 

• In die periode ( minimum 2 à 3 weken ) mag er NIET worden gespeeld !!! 
 
 
 
 
 



 

 

12 VARIA  
 

12.1 Wat doen bij problemen?  Ombudsman 
 
Niemand is perfect, dus ook de begeleider of trainer niet. Indien je niet akkoord bent met genomen 
beslissingen kan je altijd eerst bij de trainer terecht. Hopelijk valt dit niet voor. Indien ouders op een 
verantwoorde manier naar tekst en uitleg vragen, zal de trainer zijn verantwoordelijkheid opnemen. De 
trainer zal u een beleefd en afdoend antwoord geven. Ouders vragen best geen onderhoud aan direct na 
een wedstrijd. 
Neem contact op met de trainer en vraag hem om een gesprek voor of na de training.  
De jeugdkantine is absoluut geen plaats om problemen op te lossen of een discussie aan te gaan met de 
trainer. De trainer zal u ook op die plaats geen antwoord geven. 
 
In tweede instantie kunnen de ouders bij de jeugdcoördinator en/of TVJO terecht. Hier gelden dezelfde 
regels als hierboven. In laatste instantie wordt de jeugdvoorzitter op de hoogte gebracht. 
 
Vragen rond sportieve problemen die rechtstreeks bij bestuursleden terecht komen, worden niet door de 
bestuursleden behandeld, maar worden doorgestuurd naar de sportieve cel. U hoeft dus absoluut geen 
mails te sturen naar het jeugdbestuur vooraleer bovenstaande stappen werden genomen. 
 
Persoonlijke, niet-sportief gerelateerde problemen, kunnen bij de ombudsman Jean-Pierre Laverge 
aangekaart worden via volgend emailadres jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 
 
 

12.2 Evaluaties 
 
Iedere jeugdspeler van FCG wordt tweemaal per seizoen grondig geëvalueerd door de verantwoordelijke  
trainer(-s). Deze evaluaties worden op contactavonden met de ouders en de spelers besproken. Geleidelijk 
wensen we de normen op het technische, tactische, fysische en mentale domein te verhogen. Onze 
voornaamste betrachting is om elke speler op zijn niveau de kans te bieden het maximum uit zichzelf te 
halen.  
 
 

12.3 De scheidsrechter is baas! 
 
De scheidsrechter is baas op het terrein. Weet dat zonder scheidsrechters wedstrijden, 
competities en tornooien onmogelijk zijn. Als ouder, trainer en als speler gedragen wij ons 
zowel op als naast het veld als voorname, voorbeeldige mensen en supporters. Beleefdheid en 
fairplay vormen de basis van elk succes, respecteer je tegenstrevers en uw trainer. Gedraag je 
waardig en sportief ! 
Vanaf de U14 spelers (knapen) kan een speler die een gele of rode kaart krijgt wegens 
wangedrag, verbale agressie tegenover tegenstander of scheidsrechter of grof en vuil spel tijdens een 
wedstrijd door de club worden gesanctioneerd. 
 
De sanctie kan één van de volgende zijn: 

• op zaterdagmorgen bij de onderbouw fungeren als scheidsrechter of reservescheidsrechter bij één van 
 de  wedstrijden 5/5; 

• als bonnetjesverkoper lotjes ten voordele van de jeugdwerking verkopen gedurende meerdere 
 wedstrijden. 

 
Het niet opvolgen van deze sanctie zal leiden tot het niet opstellen van de speler in kwestie bij de volgende 
competitiewedstrijd van zijn ploeg. 



 

 

 

12.4 Aanwerving scheidsrechters 
 

Er schuilt een scheidsrechter in jou ! 
 
4 jaar geleden is onze Sportieve cel gestart met het 
werven van jeugdspelers die graag enkele 
thuiswedstrijden van de U7 t/m U13 willen leiden. Met 
ongeveer 20 opgeleide jeugdscheidsrechters hebben we 
toen bijna alle thuiswedstrijden van de jongste jeugd 
kunnen invullen, wat een regelrecht succes is! 
 
FC Gullegem groeit gestaag en zal dit seizoen met een recordaantal Duiveltjes en Preminiemen deelnemen 
aan de competitie. Met meer geplande thuiswedstrijden en het feit dat enkele scheidsrechters zelf ook 
wedstrijden moeten spelen,  is een nieuwe lichting jeugdscheidsrechters meer dan welkom. 
 
Daarom organiseert de club reeds 5 jaar, ieder seizoen, een korte scheidsrechtercursus voor U15 - spelers. 
 
Heb je wel zin om leiding te geven aan wedstrijden van onze jongste jeugd, maar aarzel je nog? Dan willen 
we je het volgende meegeven: 
Als beginnend scheidsrechter wordt je niet direct voor de leeuwen geworpen. Op de club krijg je een korte, 
praktische opleiding van een ervaren scheidsrechter. Hij leert je enkele praktische kneepjes van 
scheidsrechtervak, waardoor je met vertrouwen op het veld zult staan. Tijdens je eerste wedstrijden zal je 
voldoende begeleid worden. Je staat er niet alleen voor! 
 
Verder kunnen we melden dat je dit niet gratis moet doen. 
Hiervoor krijg je 10 euro en 1 drankbonnetje. 
 
Ben je U15 of U17 en je ziet het wel zitten om enkele wedstrijden van de jongste jeugd van FC Gullegem te 
leiden, maar je hebt nog vragen? Aarzel niet, en neem gerust contact op met Martine Henry, 
verantwoordelijke scheidsrechters FC Gullegem - martine.henry@fcgullegem.be 



 

 

 

14 EVENEMENTEN 
 
Hieronder vind je alvast een lijstje van de geplande evenementen.  
Deze zal je ook kunnen consulteren op onze website www.fcgullegem.be 
 
Onderbouw matcht 31/10/2018 
FC Gullegem Halloween 31/10/2018 
 
Sinterklaasfeest   05/12/2018 
 
Kerstboomverbranding januari 2019 
 
Onderbouw matcht 06/03/2019 
 
Voetbalstage   8 – 12/04/2019 (niet op woensdag) 
 
Miniementornooi 20/04/2019 
 
Preminiementornooi  22/04/2019 
 
Beker van België ½ finales  01/05/2019 
 
Beker van België finales 04/05/2019 
 
Duiveltjestornooi  11/05/2019 
 
Eindeseizoensactiviteit juni 2019 
 
Voetbalkamp  1 – 5 juli 2019 
 
Zomerstage  19 – 23/08/2019 (niet op woensdag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcgullegem.be/


 

 

 
OPROEP NAAR HELPENDE HANDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Jouw zoon is zo een 9 maanden aan een stuk, 3 maal per week actief met sport bezig op de velden van FC 
Gullegem. 
Naast de trainingen en matchen komt hier heel veel bij kijken.  Daarnaast vinden we het sociale aspect van 
je favoriete sportclub ook heel belangrijk. Het spreekt voor zich dat we met plezier een werkjaar vol met 
evenementen aanbieden om het allemaal financieel haalbaar te houden. Het jeugdbestuur neemt ook op 
deze evenementen de leiding, maar wil graag voor die enkele momenten kunnen rekenen op enkele uurtjes 
hulp van jullie. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar heel wat hulp! 
Ook voor een paar uurtjes van één evenement betekent dit voor ons al heel veel. Immers, hoe meer 
helpende handen, hoe lichter het werk. 
 
Contacteer iemand van het jeugdbestuur als je hiertoe bereid bent, we nemen dan contact met jou op 
een tijdje voor het evenement. 
 

Ondervoorzitter Bart Van Hoorde 
GSM 0477 345265 bart.vanhoorde@fcgullegem.be 
 
Jeugdsecretaris Nancy Christiaens 
GSM 0472 262031 nancy.christiaens@fcgullegem.be 
 
Administratie & Nationale Beker Jean-Pierre Laverge 
GSM 0477 551419 jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 

mailto:bart.vanhoorde@fcgullegem.be
mailto:nancy.christiaens@fcgullegem.be
mailto:jean-pierre.laverge@fcgullegem.be

