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1.1 Voorwoord 
 

Hartelijk welkom bij KSW wildert. Naar aanleiding van een nieuw voetbalseizoen 
presenteren wij onze onthaalbrochure. Hiermee willen wij aan alle spelers, ouders, 
supporters en sympathisanten onze kijk op de werking van de jeugd voorstellen. 
Het is onmogelijk alles in deze brochure te zetten, maar wij doen hierin een poging om een 
antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. 
 
Ook bieden we jullie ons huishoudelijk reglement aan. Het doel hiervan is een goede 
samenwerking te krijgen tussen alle betrokken partijen die bij onze club vrijwillig aan het 
werk zijn. Dit alles ten voordele van onze jeugdopleiding. 
In afwachting wensen wij iedereen alvast een gezellig en sportief voetbalseizoen toe. 

 
 

1.2 Missie en visie 

 
 
 

 
 
Met bovenstaande slagzin in het achterhoofd als visie hebben we toch een gezamenlijk doel. 
Door zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen, willen we een 
belangrijke bijdrage leveren tot het succes van het eerste elftal en van de gehele club.  
Het eerste elftal streeft er naar om het niveau van 3e provinciale te handhaven om zo de 
kwaliteit van de jeugdopleiding niet in het gedrang te brengen en een aantrekkingspool te 
zijn voor jonge spelers.  

 
 

KSV Wildert wil jongeren de kans geven zich sportief uit te 
leven, met evenveel aandacht voor alle spelers, begeleid 
door deskundige en gemotiveerde trainers, die bijdragen 

tot fair play, een gezonde discipline en respect 
 

KSV Wildert heeft als duidelijk doel zoveel mogelijk spelers 
te laten doorstromen naar het eerste elftal, dat uit eigen 

jeugd bestaat. 
 

KSV Wildert wil zeer open communiceren met alle 
betrokkenen (spelers, ouders, supporters, sponsors, 

gemeente…) en deze visie waarmaken op een 
transparante, financieel gezonde manier 
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Het transferbeleid van de club wordt hierbij gestuurd om enkel gerichte aankopen te doen 
voor posities die niet voldoende door eigen spelers kunnen worden ingevuld, waarbij het 
eerste elftal een weerspiegeling blijft van onze gehele club. 
Om dit doel te bereiken moeten we starten met een clubreglement voor zowel spelers, 
ouders, trainers en andere leden. Aan de hand van deze leidraad maakt het de werking veel 
duidelijker en efficiënter. 
 
 

1.3 Clubreglement  
 

1.3.1 Training 

 

Voor een voetballer is, net als voor elke andere sporter, regelmatige oefening zeer 
belangrijk. Wij vinden het dan ook een must dat elke speler maximaal tracht alle trainingen 
bij te wonen. Uiteraard zal het wel eens voorkomen dat je om een of andere reden de 
training niet (tijdig) haalt en daar hebben wij alle begrip voor.  
Wij staan er echter op dat de speler zelf zijn trainer verwittigt als hij een training gaat 
missen of te laat gaat komen. Dit versterkt de communicatie tussen de trainer en zijn 
spelers en leert de speler zelfstandig te worden en zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
 
De spelers zorgen ervoor dat ze tijdig en voorzien van de nodige uitrusting op het 
sportcomplex zijn opdat stipt op het afgesproken uur met de training kan worden 
aangevangen.  
 
Het afzetten van je zoon of dochter aan de poort van het trainingscomplex voor de training 
is niet voldoende.  Kijk zelf even na of de trainer er is en of de training al dan niet doorgaat.  
Trainers kunnen immers ook ziek worden, of het terrein kan ook plots onbespeelbaar zijn 
geworden. 
 
De regel is dat een speler de ganse training mee traint. Mocht om uitzonderlijke reden een 
speler de training toch vroeger moeten verlaten moet dit vooraf duidelijk afgesproken 
worden tussen trainer en speler/ouders. Zoniet mag de speler de training onder geen 
beding vroeger verlaten.   
 
Het dragen van scheenbeschermers is -net als bij wedstrijden- op de training verplicht. 
 
De club bied iedereen de mogelijkheid om te douchen na de training. 
 
Voor de ouders van onze jongste leden, zorg dat je na de training tijdig aanwezig bent om 
je zoon of dochter op te halen.  
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1.3.2 Wedstrijd 

 

Je kind zal op de laatste training voor de wedstrijd verwittigd worden waar en wanneer hij 
moet spelen.  In de jeugdreeksen doen we dit via onze website www.ksvwildert.be met de 
rubriek “Nieuws van de trainer”.  
 
 
 

 
 
Wat voor een training geldt, geldt minstens evenzeer voor een wedstrijd. Zorg eerst en 
vooral dat je op tijd aanwezig bent. Lukt dit niet of kan je niet komen, verwittig dan zelf je 
trainer. Ook als je vroeger door moet, maak je hierover vooraf afspraken met je trainer. 
Een speler krijgt een shirt en short ter beschikking, maar moet zelf zorgen voor 
scheenbeschermers en voetbalschoenen. Ook voor voetbalkousen staat hij zelf in. 
 
Verder zorgt hij ervoor dat hij op alle weersomstandigheden voorzien is. 
Wij vinden het ook een must dat spelers zich na de wedstrijd douchen op de club. Om 
hygiënische redenen vragen wij om hiervoor badslippers te voorzien. 
 
 
 
1.3.3 Spelgelegenheidsprincipes 

 

De trainers worden vanuit de club spelgelegenheidsprincipes opgelegd die zij moeten 
toepassen. Bedoeling is maximaal te trachten iedere speler evenveel speeltijd te gunnen. 
Een ‘mindere’ speler die te weinig speelgelegenheid krijgt kan zich immers niet voldoende 
ontwikkelen. Dit betekent wel dat ook de ‘betere’ spelers er zich bij zullen moeten 
neerleggen dat zij gewisseld zullen worden. 
 
Aan de betere spelers moet echter wel de mogelijkheid worden geboden, indien een gebrek 
aan spelers zich voordoet, om een leeftijdscategorie hoger te spelen. Daarbij niet vergetend 
dat elke speler in zijn leeftijdscategorie dient te spelen. Doorschuiven op basis van kwaliteit 
kan enkel in uitzonderlijke gevallen en steeds in onderling overleg. De individuele 
ontwikkeling van de speler krijgt voorrang op de plaats in het klassement. Winnen mag 
uiteraard, maar steeds vanuit positieve voetbalideeën, individuele mogelijkheden van de 
spelers en het collectieve. Vanuit de club zal eerst op deze criteria worden beoordeeld en 
pas als hieraan is voldaan zal ook winst door de club worden toegejuicht. 
Bij deze dan ook de uitdrukkelijke oproep aan spelers, ouders en entourage om zich 
hiernaar te schikken. 
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1.3.4 Ploegindeling 

 

• Duivels en Pre-miniemen 

 
Voor duivels en pre-miniemen zullen de ploegen ingedeeld worden enkel en alleen op 
basis van Leeftijd. Er wordt voor deze groepen dus geen enkel onderscheid gemaakt 
op basis van kwaliteit. Indien er verschillende ploegen binnen éénzelfde leeftijd 
moeten worden opgesteld, zal de samenstelling van deze ploegen zo gekozen 
worden dat deze ploegen steeds een gelijkwaardig niveau bereiken. Tevens opteren 
we hier voor de polyvalente inzet van alle spelers  op alle posities, inclusief de 
doelman.  

 

• Miniemen en knapen 

 
Idem duiveltjes en pre-miniemen, uitgezonderd de polyvalente inzet. 
Indien we een gebrek aan spelers hebben in de categorie werken we met de 
 volgende criteria : 
1. Eerst en vooral geven we iedereen de mogelijkheid te spelen binnen zijn eigen 
 categorie van miniem of knaap. 
2. Enkel indien aan voorwaarde 1 is voldaan moet men de voorkeur geven om 
 de betere spelers van een lagere leeftijd twee wedstrijden te laten spelen. Dit 
 heeft op termijn een meerwaarde dan een speler van een oudere 
 leeftijdscategorie dubbel te laten spelen. 
 

• Scholieren en junioren 
 

Voor scholieren geldt ook nog de regel dat zij op hun eigen leeftijdscategorie spelen, 
indien er meerdere elftallen zijn ingeschreven. Vanaf deze leeftijd mag echter al 
meer resultaatsgebonden worden gespeeld. Hierbij niet uit het oog verliezend dat we 
iedere speler voldoende speelgerechtigheid geven. Een speler die dus tijdens een 
bepaalde wedstrijd minder aan bod komt, om één of andere reden, dient de 
volgende wedstrijd meer speelgelegenheid te krijgen. 

 
Los van deze principes verwachten wij van alle betrokkenen begrip en flexibiliteit wanneer 
in uitzonderlijke omstandigheden en voor een zo kort mogelijke periode zou 
afgeweken worden van deze principes ter bevordering en bescherming van de sportieve 
belangen van onze club. 
 
 
1.3.5 Spelers 

 

KSV Wildert stelt alles in het werk om de spelers hun geliefkoosde sport in ideale 
omstandigheden te laten uitoefenen. Dit is het resultaat van de tomeloze inzet van vele 
vrijwilligers. 
Wij eisen hiervoor dan ook het nodige respect. Niets is immers vanzelfsprekend. 
Wees beleefd tegen uw medespelers, maar ook tegen uw tegenspelers, tegen uw trainers 
en afgevaardigden, maar ook tegen die van de tegenstrever. Heb respect voor het werk van 
de terrein- en accomodatieverantwoordelijken, ook op verplaatsing.  
 
Gun de kantine-uitbaters de tijd om uw bestelling te maken, ook buitenshuis. Wees blij dat 
er supporters langs de lijn staan en ga niet in op eventuele provocaties. Waardeer het werk 
van de vele vrijwilligers, ook van andere clubs. 
 
Alleszins zal streng opgetreden worden tegen verbaal en fysiek geweld, hetzij op personen, 
hetzij op materieel. Dit kan gaan van onbeleefdheid en pesten, over vandalenstreken tot 
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vechtpartijen. Al naar gelang de ernst en herhaling van de feiten zal gesanctioneerd 
worden, gaande van bankzitten over schorsingen, tot in het uiterste geval verwijdering uit 
de club. Spelers die een sanctie hebben gekregen moeten zich ook gaan excuseren bij hun 
begeleider alvorens ze terug bij de groep kunnen aanpikken. Als men het moeilijk heeft met 
een bepaalde beslissing dient hierover contact met de betreffende begeleider te worden 
genomen om dit door te praten. Zorg ervoor dat dit steeds in een serene sfeer 
en rustige omgeving kan gebeuren. Geraak je er niet uit, neem dan contact met het 
bestuur. 
 
1.3.6 Ouders 

 

De betrokkenheid van de ouders vinden wij zeer belangrijk bij een club als KSV Wildert. 
Wij verwelkomen u dan ook van harte. Maar weet dat u ook een belangrijke rol te vervullen 
hebt. 
Toon belangstelling voor uw kind, moedig het aan, positief en in een sportieve sfeer. Leer 
het ook om te gaan met verlies. Beperk u zelf tot het aanmoedigen van de ploeg. Meng u 
niet in het speltechnische debat. Dat is het werk van de trainer, en van de trainer alleen.  
 
Maan uw kind aan zich naar het reglement te gedragen en te luisteren naar de 
trainer/begeleider. Supporters/ouders horen overigens niet thuis in de kleedkamer. Enkel 
trainers en afgevaardigden mogen op het terrein of in de dug-out tijdens de wedstrijd.  
Ouders horen tijdens de wedstrijd achter de omheining. 
Enkel voor duiveltjes onder de 8 jaar mag slechts 1 ouder mee in de kleedkamer om hun 
speler om te kleden. 
 
De club houdt zich ook het recht voor ouders de toegang tot de terreinen (tijdelijk) te 
weigeren als zij zich hier niet naar gedragen. 
En laat ook eens zien dat je het werk van de vrijwilligers apprecieert door hen een handje te 
helpen.  Zet het terrein mee klaar, of ruim het mee op. Fluit eens een wedstrijdje als er 
geen arbiter is, neem eens spontaan de was mee … 
Je zal zien, vele handen maken licht werk en des te sneller kan iedereen mee een pintje 
gaan drinken. 
 
Bij meningsverschillen kan je ten alle tijden terecht bij de trainer of de verantwoordelijke 
jeugdcoordinator.  Doe dit in alle discretie en op een geschikte plaats. 

 

1.3.7 Veiligheid 

 

De veiligheid van onze spelers en entourage gaat voor alles. Daarom dringen wij er 
uitdrukkelijk op aan hiervoor de nodige aandacht te hebben. 
Voor spelers die met de fiets naar de terreinen komen, zorg ervoor dat je voldoende 
zichtbaar bent; draag een fluovestje, zorg ervoor dat uw fietsverlichting werkt en voorzie 
reflectoren. Rij voorzichtig! 
Voor mensen die met de wagen komen, hou er rekening mee dat er lopende of fietsende 
kinderen over de parking bewegen. Beperk uw snelheid op de parking tot max. 20 km/u. Rij 
voorzichtig! 
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1.3.8 Carpooling 

 

Met spijt moeten wij vaststellen dat bij wedstrijden op verplaatsing zeer weinig wordt 
samen gereden. Met het gevolg dat er ellenlange collones zich richting de uitploeg begeven. 
Dit maakt het niet alleen moeilijk om in groep ter plaatse te geraken, maar bemoeilijkt ook 
het parkeren daar. 
Wij doen dan ook een nadrukkelijke oproep om te carpoolen bij wedstrijden op verplaatsing. 
Er moet naar gestreefd worden om alle zitplaatsen van de rijdende voertuigen te benutten. 
Ook het milieu zal er wel bij varen. 
 

 
 
 

1.3.9 Wedstrijdverslagen 

 

Het opstellen van een wedstrijdverslag is de taak van de afgevaardigde.  
De betrokkenheid van ouders, sympathisanten enz bij onze club vinden we zeer belangrijk. 
Daarom kan de afgevaardigde aan betrokken mensen vragen een verslag te schrijven.  
Dit verslag moet objectief geschreven worden. Voor de jongste spelertjes onder ons zijn 
enkel positieve en aanmoedigende woorden toegelaten. Betrek ook elke speler even in je 
verslag en eindig met een positieve noot, ook al hebben ze flink verloren. Het verslag mag 
je doormailen via onze website http://www.ksvwildert.be/index.php/verslagen. 
Verslagen kan je nalezen op www.ksvwildert.be 
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1.4 10 cynische voetbaltips voor ouders 
 
 

1. Natuurlijk is uw kind de beste speler van de ploeg.De rest  
  begrijpt hem niet. Zorg dat iedereen in uw nabijheid dat weet 

 
2. Voed het kind zo op dat het zich altijd de grote uitblinker vindt 

 
3. Als de trainer uw kind op de bank zet, laat hem dan merken dat 

  u hem een stommerik vindt 
 

4. Ga gerust in discussie met de scheidsrechter, ...uiteindelijk ziet u 
   als toeschouwer alles veel beter 

  
5. Beloof uw kind een euro voor elk gescoord doelpunt ...dat  

  stimuleert de scoringsdrift en ploeggeest 
 

6. Ga dicht bij de trainers staan ...dat is de beste plaats om hem in 
  de gaten te houden en hem luidkeels op zijn fouten te wijzen 

 
7. Vertel uw oogappel dat uw aanwijzingen veel waardevoller zijn  

  dan die van de trainer 
 

8. Maak het jeugdbestuur duidelijk dat uw kind in een veel te laag  
  team speelt 

 
9. Beweeg u tijdig op de transfermarkt, ...er zijn altijd clubs die uw 

  getalenteerde spruit willen inschrijven voor een paar   
  voetbalschoenen of een trainingspak 

 
10. Word ook eens een jaartje jeugdtrainer, ... dat helpt ! 
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1.5 Allerlei Praktische zaken  

 
1.5.1 Nieuwe spelers 

 

Op onze website www.ksvwildert.be  vind je allerhande informatie waaronder het 
clubreglement en deze onthaalbrochure.  
Iedereen die overweegt om zich aan te sluiten bij KSV Wildert mag zich aanmelden bij de 
trainer voor een training van zijn leeftijdscategorie. Elke speler krijgt een proefperiode van 
3 weken waarna beslist al dan niet aan te sluiten. 
 
Om aan te sluiten moeten een aantal zaken in orde worden gebracht: 

• er moet een officiële aansluiting gebeuren bij de KBVB. Dit moet gebeuren door onze 
gerechtigde correspondent Erland Beernaert.  

 Zijn coördinaten zijn : erland.Beernaert@telenet.be  of 0475 65 10 93 
• het lidgeld moet voldaan worden op rekening van KSVW met vermelding van naam, 

voornaam en geboortedatum van de speler. 
 
Let op : pas als men van de KBVB de bevestiging van aansluiting heeft thuis gestuurd 
  gekregen is men speelgerechtigd voor wedstrijden. Zolang traint men  
  overigens ook nog op eigen risico. 

 
Nieuwe spelers garanderen we overigens niet dat zij al onmiddellijk voor wedstrijden in 
aanmerking komen. Men moet immers eerst leren gaan alvorens te kunnen lopen. Pas als 
zij door de trainer(s)wedstrijdklaar worden geacht zullen zij worden opgeroepen voor 
wedstrijden. 
Men kan zich aansluiten bij de club vanaf dat men de volle leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. 
De jongste spelertjes van onze club (t/m 1e leerjaar) spelen geen competitie.  
 
1.5.2 Lidgeld 

 

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2013-2014 voor de jeugd t/m scholieren 120 €, voor 
de junioren en senioren 165 €. Voor de dames is dit 130 €. 
Indien je voor 15 juli betaalt krijg je een korting van 5 €.  Met andere woorden, de snelle 
betalers betalen slechts 115 € voor de jeugd t/m scholieren, en 160 € voor de junioren en 
senioren. De dames betalen dan 125 €. 
 
Wat krijg je hiervoor ? 
 

• aansluiting bij de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) 
• verzekering via de KBVB 
• wedstrijdkalender 
• bij aansluiting éénmalig één paar kousen. 
• om de 2 jaar een nieuw trainingspak 
• gratis toegang op KSV Wildert 
• gebruik van de accomodatie 
• begeleiding van deskundige en gemotiveerde trainers. 
• Voor de jongste :  * Sinterklaasfeestje 
          * Kerstfeest met een sportief  
       geschenkje. 

Gouden tips : 
 

• lidgeld kan je betalen met “kobie” checks aangeboden door de gemeente Essen. 
• Je kan via je ziekenfonds jaarlijks een financiële tussenkomst aanvragen. 
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1.5.3 Verzekering 

 

Bij een ongeval blijft uw mutualiteit altijd het eerste orgaan waar een tussenkomst voor 
medische kosten moet worden gevraagd. Voor de eventuele opleg (het gedeelte dat niet 
door de ziekenkas wordt terugbetaald) kan een tussenkomst gevraagd worden via onze club 
bij de Belgische Voetbalbond.  
Indien een speler medische verzorging nodig heeft, dienen tijdig de verzekerings-
documenten ingevuld en doorgestuurd te worden. Dit om aanspraak te kunnen maken op 
de gedeeltelijke terugbetaling van de gemaakte kosten na verrekening door het 
ziekenfonds. 
Samengevat: 
 

1. Breng je trainer op de hoogte van je kwetsuur 
2. Vraag bij een ongeval het formulier “Aangifte van ongeval”  aan de afgevaardigde of 

verantwoordelijke op de club. Dit nog voor het bezoek aan de dokter, daar deze dit 
formulier moet mee invullen. 

3. Zorg er voor dat minimum volgende gegevens vermeld staan: 
• Persoonlijke gegevens van de speler 
• Nam van het ziekenfonds 
• Inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds 
• Indien van toepassing, gegevens over de werkgever 

4. Indien kine- of fysiotherapie nodig zijn, dient hiervan melding gemaakt te worden op 
dit formulier of dient een briefje hiervoor te worden gevraagd bij je dokter. Bij het 
ontbreken van deze melding op het aangifteformulier worden géén onkosten voor dit 
terugbetaald. 

5. Ingevulde formulieren dienen zo spoedig mogelijk terug bezorgd te worden bij de 
verantwoordelijke voor de verzekeringen bij onze club.  

 
Gerechtigde correspondent Andre Van Loon.  
Zijn coordinaten zijn : Kalmthoutsesteenweg 284, 2910 Wildert-Essen  
andre.van.loon1@telenet.be  of Tel.: 0472/94.14.99. 
Meer hierover ook op onze website : 
http://www.ksvwildert.be/documents/pdf/club/Assurantie_2013-2014.pdf 
 
1.5.4 Afgelastingen van wedstrijden 

 

De Voetbalbond is het enige erkende infokanaal omtrent de afgelasting van wedstrijden.  
Je kan dit volgen op hun website www.footbel.be of bellen naar het nummer 0900-

00081. Vergis je echter niet in de menukeuze. Wij horen bij provincie Antwerpen en niet 
Nationaal.  Ook op onze eigen website kan je deze informatie terugvinden. 
http://www.ksvwildert.be/index.php/afgelastingen 
 
 
1.5.5 Uitrusting 

 

Elke ploeg krijgt een tenue bestaande uit shirt en broek ter beschikking van de club.  De 
trainer en/of afgevaardigde is hiervoor verantwoordelijk. 
Elke speler dient wel zelf in te staan voor de aanschaf en was van zijn wedstrijdkousen. 
Enkel voor nieuwe leden wordt één exemplaar gratis ter beschikking gesteld. Voor de 
uniformiteit bij wedstrijden kunnen deze enkel op de club aangekocht worden.  
Verder dient de speler zelf te zorgen voor scheenbeschermers, voetbalschoenen, 
badslippers en een uitrusting om te komen trainen (zowel voor warm, als koud, als nat 
weer). Om de 2 jaar krijg je ook een trainingspak van de club. 
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Voetbalschoenen dienen ook door de spelers zelf te worden aangeschaft. Voor de 
doelmannen vanaf preminiemen (voor duiveltjes wordt dit voorzien in de teamtas) voorziet 
de club max. 30€ voor keepershandschoenen. per seizoen. Omdat het wel eens mis loopt 
met deze aankoop vragen wij met aandrang als volgt tewerk te gaan :  
 
Vraag via uw afgevaardigde of trainer een standaard document aan de materiaal 
verantwoordelijke. Met dit formulier kan uw bij Sterkens Sport één paar handschoenen 
bekomen, waarbij KSV Wildert automatisch de factuur van 30€ bekomt. 

 
 

1.5.6 Inkomprijzen en Abonnementen 

 

Inkomprijzen worden aan het begin van de competitie bepaald door het bestuur. 
 

• De inkomprijs voor een jeugdwedstrijd bedraagt 2,00 euro. 
  
• Wij bieden ook een jaarabonnement aan waarmee je alle jeugdwedstrijden kan 

bijwonen. Dit kost 20,00 euro. 
 
• Je kan ook een jaarabonnement nemen waarmee je ook toegang krijgt tot de 

wedstrijden van het eerste elftal. Hiervoor betaal je 65,00 euro.  
 
• Een inkomticket voor het eerste elftal kost 5,00 euro.  

 
De abonnementen kan men bekomen aan de inkom van ons complex of in de kantine.  

 
 

 
 
 
 
1.5.7 Supporters club “Weer of geen weer” 

 
KSV Wildert heeft een eigen onafhankelijke supportersvereniging waarvan je lid kan 
worden. Deze vereniging steunt verschillende jeugdactiviteiten. Voor 15 € per seizoen kan 
je hiervan lid worden. Informatie of contactpersoon hiervoor is Marcel Van Brecht (0499 35 
56 08). 
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1.6 Coördinaten van de verantwoordelijken 

 

 
1.6.1 kernbestuur 

 

 

 

Voorzitter:  

Patrick Kustermans         0476 81 31 94              patrick.kustermans@telenet.be  

 

Ondervoorzitter:  

Erwin Hintjens                         0496 63 05 05            erwin.hintjens@telenet.be 

 

Secretaris:  

Erland Beernaert                0475 65 10 93            erland.Beernaert@telenet.be 

Erik De Crom                         0494 71 64 55             erik.de.crom1@telenet.be 

 

Penningmeester:  

Michel Denissen                0498 64 88 59             michel.denissen@telenet.be 

Marc Gommeren                    0497 58 33 52              marc.gommeren@telenet.be 

 

Sportief:  

Marc Present                         0479 88 02 63    marc.present@myonline.be 

Herman Van Den Bergh        0496 03 78 96             herman.voetbalksvw@skynet.be 

 

Kantine:  

Achiel Van Loon                     03 677 24 10 

Ricardo Brouwers                  0470 57 29 70              debelskes@skynet.be 
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1.6.2 Jeugdwerking 

 

 
Functie Verantwoordelijke ���� ����

trainers scholieren A               
(1997)

Lambrechts Dirk 0497 86 19 16 dirk.lambrechts@telenet.be

afgevaardigden      Milbou Dirk    0486 13 91 80   dmilbou@gmail.com

trainers scholieren B               
(1998)

Vermeulen Adri 0478 60 93 29 adri.vermeulen@skynet.be

afgevaardigden Hintjens Erwin 0496 63 05 05 erwin.hintjens@telenet.be

trainer Knapen                           
(2000-1999)

Aarts Johan              
Konings Patrick

0497 30 27 96                    
03 677 14 38

aarts.johan@telenet.be                           
patrick.konings@scarlet.be

afgevaardigden Kustermans Patrick 0476 81 31 94 patrick.kustermans@telenet.be

trainers Miniemen A                 
(2001)

   Brouwers Riccardo        
Raats John

  0470 57 29 70             
0475 38 92 33

        debelskes@skynet.be            
johnraats@live.be

afgevaardigden Van Loon Bart              
Van Hooijdonk Paul 

 0475 45 60 96        
0471 83 43 22   

 vanloon.bart@telenet.be   
paul.van.hooijdonk@telenet.be

trainers Miniemen B + C                 
(2002)

Van Loon Erwin               
Littel Michel

0472 24 89 21                      
+31651575242

erwin.vanloon@skynet.be                         
michel.littel@telenet.be

afgevaardigden Vloemans Danny               
Van Hooijdonk Dick

0476 23 42 96                           
0486 74 05 05

             linda.brant@telenet.be           
danny.vloemans@telenet.be

trainers préminiemen                             
A,B,C en D                              

(2003-2004)

Konings Joris         
Cauberghs Geert       

Marc Van Ginderen      
Peter Verhulst            

0474 51 10 95        
0485 58 36 29      
0478 66 03 08      
0476 43 77 36

        vanloon.konings@telenet.be        
geert.cauberghs@telenet.be       

marc.van.ginderen1@telenet.be     
peterenbritt@telenet.be

afgevaardigden Van Hooijdonk Dick                
Van Aert Peter                    
Bogaert Bart    

Bastiaensen Johan

 0486 74 05 05             
0475 91 14 50                  
+31615209822           
0472 73 64 84

             linda.brant@telenet.be           
p.van.aert@skynet.be                 

bartbogaert1@gmail.com            
johan.bastiaensen1@telenet.be

trainers Duiveltjes 2005        
A & B

Van Den Broek Richard      
Bastianen Frank

0476 31 02 24                               
0498 33 41 13                

richard.vandenbroek@hotmail.com                           
f.bastianen@telenet.be

afgevaardigden Mertens Bart                
Raeymackers Wim

0472 74 63 58                   
0477 42 87 72

epb@exellent.be     
ingrid.wim@telenet.be

trainers Duiveltjes 2006       
C & D

Kempeneers Filip             
Van Dyck Tim            

0497 64 27 68           
0479 57 77 21         

filip_kempeneers@hotmail.com           
van-dyck-luyckx@telenet.be                        

afgevaardigden Brosens Tom                 
Paul Boden

0475 61 16 54        
0471 91 45 46

tom.brosens@village.uunet.be       
vicky_bevers01@hotmail.com

trainers Duiveltjes 2007       
E

Brugmans Mark              
Van Hoydonck Luc

0472 73 27 08         
0497 65 43 81

mark.brugmans@telenet.be              
luc.vanhooijdonk@skynet.be

afgevaardigden Van Tichelen Wim 0495 58 30 65 Wim.Van.Tichelen@staff.telenet.be
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1.7 Niet te missen 

 
 

 

• Jeugdtornooi 
 
• frietjesweekends 

 
• Mosselweekend 
 
• voetbaluitstapje 

 
• Sinterklaasfeest 
 
• Kerstfeest 

 
• Quizavond 

 
• Familiedag 

 

 


