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Voorwoord 
 

Beste speler 

Beste ouders 

 

Sommige leden van FC Bosdam Beveren vertoeven reeds verschillende seizoenen bij de club en 

kennen de werking al goed; anderen zijn pas nieuw en moeten nog een beetje afwachten hoe alles 

zal verlopen.  

Als club willen wij er alles aan doen opdat elke speler, ouder en medewerker zich ‘thuis’ zou voelen 

bij onze vereniging. Wie zich goed voelt in zijn vel, presteert immers beter! 

Deze brochure bevat heel wat informatie die je zal helpen om je weg te vinden op binnen de 

clubwerking. Ze bevat immers heel wat antwoorden op vragen waarmee je zou kunnen zitten. Als je 

nog meer wil weten over onze club, bezoek dan zeker onze website www.bosdam.be of de 

Facebookpagina van de club. 

 

We wensen je een goede start en een aangename tijd bij FC Bosdam Beveren toe! 

 

Bestuur FC Bosdam Beveren 
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1. De club 

1.1 Algemene informatie 

1.1.1 Clubgeschiedenis 
 

FC Bosdam Beveren werd gesticht in 1981. Wat eens een gewone schoolploeg was van de 

gemeentelijke Centrumschool is uitgegroeid tot een vereniging die nog steeds onder dezelfde naam 

bekend is geworden in de Koninklijke Belgische Voetbalbond: FC Bosdam. Ruim vijfendertig jaar 

geleden (1981) was het André Van Remoortere, onderwijzer aan die school, die het initiatief nam om 

met de schoolploeg veder te gaan. Hij kreeg daarvoor de volledige steun van zijn collega’s en van de 

toenmalige directeur Marcel D’Hooge. Op het voetbalveld in de Hof ter Wellelaan groeide de ploeg 

op en in het Katholiek Sportverbond werden de titels gepakt. Of het verhaal van de sneeuwbal die 

een lawine werd. Meester André zaliger heeft ons ooit beloofd dat hij zijn uitgebreide ‘memoires’ 

eens zou neerschrijven. Het is er jammer genoeg niet meer van gekomen… 

Hij was het die Jean-Marie Pfaff, oud-leerling van de Centrumschool, ertoe kon brengen dat FC 

Bosdam 30 jaar geleden mocht deelnemen aan het jeugdtornooi van Bayern München. En daar stond 

FC Bosdam op het programma tussen FC Bayern München, 1.FC Köln, Rapid Wien, VfB Stuttgart, 

Leverkusen … Een schoolploeg tussen de grote namen uit de Duitse Bundesliga. De jaren nadien 

groeide het aantal leden en werden er nog verschillende titels gevierd bij jeugd en eerste elftal.  

In 2008 stond de club voor een belangrijk moment in haar geschiedenis. In het KVV was het vet van 

de soep en de club had een nieuwe uitdaging nodig. Deze vond ze in de toetreding tot de KBVB. Het 

seizoen 2008-2009 werd ons debuutseizoen. Het seizoen nadien hadden we een eerste prijzen al te 

pakken: de U15 werden kampioen en wonnen de Waaslandcup! Intussen werden al heel wat 

jeugdtornooien en -kampioenschappen gewonnen, wonnen we de FootPass Award voor beste 

regionale jeugdopleiding (2015), promoveerde ons eerste elftal naar 3de provinciale (2017) en gaven 

de successen van de damesploegen (Dames A misten nipt de promotie naar 2de nationale tijdens het 

seizoen 2017-2018) aanleiding tot het oprichten van twee jeugdploegen voor meisjes (2018). 

Nu zijn vatten we het tiende seizoen in de KBVB aan. Organisatorisch staat de jeugdopleiding vrijwel 

op punt. We gaan ons nu nog meer focussen op de inhoud van onze opleiding. Ons doel blijft immers 

om onze jeugdspelers zoveel mogelijk bagage mee te geven, zodat hopelijk meerderen van hen 

kunnen doorbreken in het eerste elftal van de heren of de dames. Hopelijk kunnen we op korte 

termijn ook provinciale jeugdploegen oprichten en nog nauwer gaan samenwerken met Waasland-

Beveren. 
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1.1.2 Clubweetjes 

 

FC Bosdam Beveren is een voetbalclub waar jongeren vanaf 4 jaar hun favoriete sport kunnen 

beoefenen. We willen aan jong en oud een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden, zowel voor leden 

als niet-leden.  

Fairplay staat voorop in onze opleiding, waarin we streven naar het op een leuke manier aanleren 

van het voetbalspelletje aan kinderen. Het uiteindelijke doel is eigen opgeleide jeugdspelers op 

termijn laten doorstromen naar het eerste elftal. 

FC Bosdam Beveren is aangesloten bij de Voetbal Vlaanderen en wordt erkend door de gemeente 

Beveren en Sport Vlaanderen. In september 2018 ondergaat onze jeugdopleiding een audit van 

Double Pass. Bij deze audit wordt elk aspect van de clubwerking doorgenomen om zo onze opleiding 

te optimaliseren. 

Momenteel heeft FC Bosdam Beveren 278 jeugdspelers (waarvan 43 meisjes), jonger dan 18 jaar. 

Naast voetbal in de KBVB biedt FC Bosdam Beveren ook recreatief voetbal aan. Bij het Land van 

Beveren zijn heel wat spelers aangesloten die voordien in onze jeugdploegen speelden en bij de 

Veteranen vinden we de oudere generatie voetballers terug die wekelijks genieten van een partijtje 

tegen andere veteranenploegen. 

Naast onze voetballers hebben we natuurlijk ook mensen die zorgen voor de omkadering bij jeugd en 

senioren: bestuursleden, jeugdtrainers en –afgevaardigden, technische staf van de senioren, 

medewerkers. In totaal kent de club dus ongeveer 500 leden. 

Meer info vind je op www.bosdam.be.  
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2. Strategie en beleid 
2.1 Missie / visie van de club 

2.1.1 Algemene missie / visie van de club 
FC Bosdam Beveren is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-

voetballers. We willen de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club. Iedere 

bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de 

club. Vrijwilligers vormen het fundament, het kloppende hart van FC Bosdam Beveren.  

FC Bosdam Beveren wil het voetbal in Beveren promoten bij jongens en meisjes én volwassenen en 

wil ook voor al haar belanghebbenden sportieve en sociale activiteiten aanbieden. Iedereen die met 

de club verbonden is en zich kan identificeren met de doelstellingen van de club, moet zich ‘thuis’ 

voelen. De club is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke 

interesses contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Onze jeugdspe(e)l(st)ers, hun 

ouders, familieleden en vrienden maken van een club een vereniging en die vereniging moet altijd 

belangrijker blijven dan het individu. 

De opleiding van jeugdspe(e)l(st)ers is de bestaansreden van de club. De club wil de jeugd een 

gezonde en motiverende vrijetijdsbesteding aanbieden en via een teamsport groepsgeest, wederzijds 

respect en sociale vaardigheden bijbrengen. De doorstroming van eigen jeugdspe(e)l(st)ers naar de 

seniorenploeg bij Heren en Dames is het voornaamste doel van de jeugdwerking.  

In de club wordt niet alleen jeugd opgeleid. FC Bosdam Beveren stelt zich als doel met een kern van 

zoveel mogelijk zelf opgeleide spe(e)l(st)ers op een zo hoog mogelijk niveau te spelen met de Eerste 

Elftallen van Heren en Dames. Meer concreet wil de club bij de Heren in 3de provinciale bij de betere 

ploegen horen en binnen de 2 seizoenen promoveren naar 2de provinciale. In deze reeks wil het een 

vaste stek veroveren. Bij de Dames moet op korte termijn 2de nationale de doelstelling zijn.  

FC Bosdam Beveren beschikt nu over een uitstekende infrastructuur en streeft naar een goed 

uitgebouwde organisatie. Financieel gezond zijn én blijven en oog hebben voor jonge spe(e)l(st)ers 

uit de regio én de eigen jeugdopleiding behoren tot de belangrijkste doelen van de club. 

2.1.2 Organisatiecultuur: identiteit en waarden van de club 
FC Bosdam Beveren wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op 

waarden. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende draagkracht om de 

doelstellingen te bereiken. We besteden daarom bijzondere aandacht aan de interne communicatie 

van deze waarden. 

Voetbal is een ploegsport. We handelen zowel op als naast het terrein als één team. We hebben één 

gemeenschappelijke visie en beseffen dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de 

individuen die er deel van uitmaken. 

Elk lid heeft de discipline om zich te houden aan het clubreglement. Er is respect voor elk 

lid/medewerker van FC Bosdam Beveren (spe(e)l(st)ers, ouders, supporters, trainers, afgevaardigden, 

terreinverzorger, bestuursleden,…) én voor elke persoon waarmee we in contact komen 

(scheidsrechters, tegenpartij,…). 

We hebben ambitie en streven ernaar om als club steeds beter te worden. We doen dit wel op een 

eerlijke manier en met een positieve houding. We houden vast aan goed beheer op sportief en extra-

sportief vlak. 
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Op het terrein willen we spe(e)l(st)ers zien die hun truitje willen nat maken om goede resultaten 

neer te zetten. We willen een ‘winnaarsmentaliteit’ zien op alle mogelijke vlakken (op het terrein, 

maar ook op school en in het behalen van individuele doelstellingen). Onze spe(e)l(st)ers , 

medewerkers en bestuursleden moeten verbonden worden met een passie voor FC Bosdam 

Beveren, die aanstekelijk werkt voor iedereen die in contact komt met de club.  

FC Bosdam Beveren bouwt voortdurend aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken 

progressie boeken: organisatorisch én inhoudelijk de jeugdopleiding opwaarderen, de doorstroming 

van eigen jeugd naar de Eerste Elftallen van Heren en Dames optimaliseren, de Eerste Elftallen op 

een financieel gezonde manier versterken met het oog op promotie, meer gediplomeerde 

jeugdtrainers inschakelen, de infrastructuur uitbreiden,… We zullen op regelmatige basis ons eigen 

functioneren onder de loep nemen door te evalueren en bij te sturen waar nodig.  

Uiteraard moeten we erover waken dat we blijven vasthouden aan een goede structuur en open 
staan voor verbeteringen zonder hoogmoedig te worden. Iedereen binnen de club moet zich goed 
voelen door eenvoud. 
 

2.2 Visie van de club met betrekking tot jeugdopleiding en doorstroming 

2.2.1 Rol van de jeugdopleiding binnen de club 
De kinderen en jongeren zijn het allerbelangrijkste onderdeel van FC Bosdam Beveren. Jeugdspelers 

moeten in eerste instantie plezier beleven aan het voetbal. Toch stelt de club zich als doel het beste 

te halen uit elke speler. Elke jeugdspe(e)l(st)er moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te 

ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden. 

Om die reden is FC Bosdam Beveren vastberaden om haar jeugdopleiding seizoen na seizoen te 

verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspe(e)l(st)ers. We willen een 

jeugdwerking waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspe(e)l(st)ers kunnen uitgroeien tot 

volwaardige spe(e)l(st)ers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogisch onderbouwde en 

sociale opleiding. 

Enkele doelstellingen van de club t.o.v. de jeugdopleiding: 

• De club verwacht dat er jaarlijks enkele jongeren klaargestoomd worden om de stap van de 

jeugdopleiding richting Beloften en Eerste Elftal te zetten. 

• De absolute prioriteit van de club is dus het bieden van een kwalitatieve jeugdopleiding. 

Daarbij worden jeugdspe(e)l(st)ers enerzijds ‘voetbalspecifiek’ opgeleid, maar zal men hen 

anderzijds ook attituden aanleren, die ze op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken.  

• De club verwacht ook dat er binnen de opleiding gewaakt wordt over een goede balans 

tussen studie en voetbal.  

• De club vindt het belangrijk dat de jeugdspe(e)l(st)ers zich thuis voelen op de club. Door 

allerhande nevenactiviteiten voor spelers en ouders moet ervoor gezorgd worden dat we als 

één grote familieclub kunnen beschouwd worden. 
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2.3 Missie / visie van de jeugdopleiding 

2.3.1 Functie / rol van de jeugdopleiding: engagement(en van de jeugdopleiding naar 

spelers en ouders 
Bij FC Bosdam Beveren is de opleiding van regionale jeugdspe(e)l(st)ers van bij de oprichting van de 

club steeds de kernactiviteit geweest. We proberen een lange termijnrelatie uit te bouwen met elke 

spe(e)l(st)er. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle jeugdwerking resulteert al jaren in tevreden en 

loyale clubleden. Voor bepaalde spe(e)l(st)ers kan dit betekenen dat zij op termijn de clubkleuren 

zullen verdedigen in het eerste elftal van FC Bosdam Beveren (Dames of Heren). Plezier en 

vriendschapsbeleving in de jeugdploegen worden als een succesbepalende factor beschouwd. 

Uiteraard betekent dit geenszins dat de voetbalspecifieke opleiding niet van tel is. 

De voorbije seizoenen is de kwaliteit van onze jeugdtrainers, en bijgevolg ook de jeugdspe(e)l(st)ers, 

zienderogen verbeterd. Daar waar werkvoetbal vroeger het typische spel van heel wat van onze 

jeugdploegen was, proberen we nu meer in de richting van technisch verzorgd en attractief 

aanvallend voetbal te evolueren. Om deze verandering is visie te realiseren, was een nieuwe 

clubstructuur noodzakelijk. Er werden functies ontdubbeld en een extra coördinator aangetrokken. 

Door meer overleg op alle niveaus, moeten we er op korte termijn in slagen om de versnippering 

weg te werken (er mogen geen trainers meer op hun eilandje werken) én met zijn allen tot één 

gedeelde visie te komen. Zo werd onder meer vorig seizoen een sportief bestuur opgericht, waarin 

zowel de jeugd, dames, Beloften als senioren vertegenwoordigd zijn. Eén van de doelen van het 

sportief bestuur is een duidelijke langetermijnvisie te ontwikkelen, waardoor jonge talentrijke 

spe(e)l(st)ers vlotter kunnen doorstromen naar het eerste elftal (Dames of Heren). Op korte termijn 

willen we jaarlijks minstens 2 jongeren uit de onze jeugdwerking naar het eerste elftal laten 

doorstromen. 

Een eerste belangrijke stap in onze vernieuwde werking is het uittekenen van een duidelijk omlijnd 

DNA. Spe(e)l(st)ers, ouders, coaches, medewerkers en supporters moeten zich kunnen 

vereenzelvigen met onze huisstijl. Indien er geen binding is, spreek je over kortetermijnengagement, 

wat niet rijmt met hetgeen waar FC Bosdam Beveren voor staat. We eisen binnen ons DNA respect 

en discipline om onze missie na te streven, nl. het aanbieden van een complete voetbalopleiding 

voor jongens en meisjes uit de omgeving van Beveren, met het doel hen te laten groeien naar hun 

eigen mogelijkheden en hopelijk naar de eerste ploeg van de dames of heren. Ze moeten opgeleid 

worden in een aan hun leeftijd aangepaste leeromgeving, met aandacht voor het groepsgevoel. 

Eén van de aspecten die we wensen na te streven, is het ‘maken van winnaars’, als voetballer, maar 

ook als mens en leerling/student. ‘Leren winnen’ in al zijn aspecten is cruciaal in onze jeugdopleiding. 

Winnen zien we daarbij ook als het behalen van individuele doelstellingen. Graag laten we ruimte 

voor de nodige bewegingsvrijheid, weliswaar binnen een duidelijk en eisend kader.  

Opleiden moet niet altijd plezant zijn… het moet zinvol zijn! Het DNA van onze club is: eerst hard 

werken en kwaliteit leveren om de doelstelling te behalen. De ambitie is om binnen de 3 jaar de 

beste regionale jeugdopleiding van het Waasland te zijn.  

We willen bij onze spe(e)l(st)ers de drive, de goesting zien om elke training en wedstrijd beter te 

worden. Daar waar we in het verleden geneigd waren om onze jeugdspe(e)l(st)ers te pamperen, 

willen we hen nu helpen om een winnaarsmentaliteit te ontwikkelen. 

Talent is voor een gedeelte maakbaar en de omgeving bepaalt in hoge mate hoe een vaardig iemand 

zich verder ontwikkelt. Een goeie jeugdopleider is iemand die spe(e)l(st)ers kan inspireren en 

begeleiden, die uit iedereen afzonderlijk het maximum weet te halen, die spe(e)l(st)ers zelf targets 
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laat uittekenen en daarover waakt. Een jeugdopleider die zichzelf steeds als de norm ziet, is geen 

goede opleider, ook al staan zijn kegeltjes altijd juist op het veld. 

Verder moet iedereen zich ervan bewust zijn dat mensen die keihard werken achter de schermen de 

motor van een succesvolle club vormen en dat zij zichzelf ook elke keer opnieuw de druk opleggen op 

top te zijn: bestuursleden, onderhoudspersoneel, materiaalverantwoordelijke, 

kantineverantwoordelijke, afgevaardigden, … Onze spelers en ouders weten dat zij zeker een stevige 

handdruk of schouderklopje verdienen. 

De meest uitdagende en moeilijkste ontwikkelingsfase is de transit van de jeugd naar de Beloften en 

A-kern. Mentale weerbaarheid en atletisering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Voetbal 

evolueert naar: meer actieve speeltijd, meer sprints, sneller herstel, grotere belastbaarheid en ook 

nog diep in de wedstrijd intensiteit en kwaliteit kunnen leveren. Daar moeten we onze spe(e)l(st)ers 

op voorbereiden. Als club zijn we verantwoordelijk om dat ontwikkelings- en vertrouwenskader aan 

te bieden, om spe(e)l(st)ers met potentieel kansen te geven, op voorwaarde dat zij de vereiste 

kwaliteit leveren. 

In heel jeugdopleiding staat ‘fun & formation’ centraal. Spelers die zich amuseren tijdens trainingen 

en wedstrijden komen immers ook graag naar de club. Naast het plezier is ook de kwaliteit van de 

opleiding van groot belang: een brede basistechniek, een klare kijk op tactiek, een sterk lerende 

houding en zelfstandigheid willen we geleidelijk bijbrengen. Deze groei loopt samen met de 

psychomotorische ontwikkeling van de jonge spelers. Bij de U21 wordt de opleiding afgerond en 

wordt er gewerkt aan vervolmaking van de spelers. Dit alles wordt ondersteund door een 

opleidingsplan waarbij de individuele ontwikkeling van de speler centraal staat. Het opleidingsplan 

wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd.  

De sportieve peilers waarop we onze visie willen uitbouwen zijn: 

• stimuleren van creativiteit 

• vormen van voetbalintelligente spelers 

• vormen van voetballers met een persoonlijkheid 

• focus op techniek 

• aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet 

• opbouw vanuit de verdediging 

• meevoetballende en coachende doelmannen 

 

Onze voetbalopvatting kleurt de manier waarop wij onze trainers en spelers, bepaalde leerinhouden 

en levenswaarden zoals sportiviteit, zelfdiscipline e.d. benaderen. Bij de voetbal- en 

persoonlijkheidsvorming die we beogen, willen we elkaar kansen geven om bekwame, gelukkige en 

verdienstelijke voetballers te zijn, nu en later. Tot deze kansen behoren: 

• de trainingen die we in de verschillende leeftijdscategorieën aanbieden en waar we telkens 

aandacht hebben voor de vorming van de totale voetballer; 

• de wedstrijden, de tornooien, sociaal vormende activiteiten (vb. wedstrijd tegen autistische 

kinderen),… 

• het samen sporten in één ploeg. Dit schept kansen om te groeien in relatiebekwaamheid 

tegenover zichzelf en de anderen. Ook dit proces willen we begeleiden. 

• betrokkenheid bij de club: alle leden vormen één gemeenschap en ieder lid is 

medeverantwoordelijk voor het geheel. Om de kansen en de ontplooiing van anderen niet in 
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het gedrang te brengen, streven we naar een rustige voetbalsfeer, vriendelijkheid en een 

stijlvolle discipline. Ook een optimale communicatie is cruciaal. 

• een zo groot mogelijk doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar de A-kern. 

• een regelmatig contact tussen bestuur, sportief bestuur en jeugdbestuur om de visie op 

korte en lange termijn te bewaken en bij te stellen. 

 

De jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang 

t.o.v. de ontwikkeling van de speler. We willen dan ook dat onze spelers zo degelijk mogelijk opgeleid 

en opgevoed worden en dit door, waar mogelijk, gediplomeerde trainers. 

Al onze trainers krijgen de kans om trainerscursussen te volgen bij de Vlaamse Trainersschool op 

kosten van de club. Bovendien kan elke trainer bij de TVJO terecht voor informatie en vervanging bij 

afwezigheid. Tijdens trainersvergaderingen worden oefeningen en ideeën uitgewisseld.  

Talentrijke spelers die de kans krijgen om op een hoger niveau te gaan trainen en spelen worden niet 

geblokkeerd in hun ontwikkeling. Wij werken steeds constructief mee aan een overgang op het einde 

van het seizoen. 

Op sociaal-maatschappelijk vlak hechten we veel belang aan volgende zaken: 

• Bij FC Bosdam Beveren primeert schoolwerk steeds op voetbal. 

• Fairplay wordt steeds hoog in het vaandel gedragen. 

• Er worden opvoedende en ethische waarden bijgebracht door orde, tucht en zelfdiscipline 

aan te leren d.m.v. een gerichte gedragscode. 

• Aanleren van burgerzin door respect voor het andere geslacht, andere culturen en rekening 

houdend met kansarmen en personen met een beperking. Gevallen van pesterijen en 

vandalisme worden streng aangepakt. 

• Het lidgeld wordt zo laag mogelijk gehouden om iedereen de kans te geven om te 

participeren. 

• We voorzien dat de meisjes ook steeds apart kunnen douchen. 

• Alle jeugdspelers moeten een binding krijgen met de club, clubspelers en supporters. 

 

2.3.2 Functie / rol van de jeugdopleiding in de omgeving (community) 
FC Bosdam Beveren werkt nauw samen met de Sportdienst van de gemeente Beveren. De gemeente 

verzorgt immers de accommodatie en verwacht een vlotte communicatie met de club. Jaarlijks 

evalueren de Beverse clubs samen het voorbije seizoen en de samenwerking met de gemeente op 

het vlak van ondersteuning (financieel en materieel). De voorbije seizoenen nam de club in augustus 

deel aan de Olympische Straat, een initiatief van de gemeentelijke sportraad om alle verschillende 

sportclubs op één dag samen in de kijker te zetten.  

Er is ook een jaarlijkse deelname aan de Beker van Beveren, een voetbaltornooi dat door de 

Sportdienst georganiseerd wordt voor de voetbalclubs in Beveren (vroeger voor senioren, nu voor de 

Onderbouw). 

2.3.3 Doelgroep(en) van de jeugdopleiding 
FC Bosdam Beveren richt zich vooral op Beverse kinderen en jongeren. Van U6 t.e.m. U9 wordt elk 

kind, dat zich aanbiedt, aangesloten (rekening houdend met de maximumcapaciteit van de ploegen). 

Nieuwe spelers die bij de club willen aansluiten van U10 t.e.m. U21 worden eerst uitgenodigd voor 3 

testtrainingen. Tijdens deze trainingen kan de trainer het niveau van de nieuwe speler inschatten. Bij 
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U10 t.e.m. U13 moet hij vlot kunnen meedraaien op het gemiddeld niveau van de spelersgroep. 

Vanaf U15 moet een nieuwe speler een meerwaarde voor de ploeg betekenen. Er wordt door de club 

nog geen actieve scouting door scouts gedaan naar talentvolle jeugdspelers. We vragen de 

jeugdtrainers wel om bij de tegenstanders goede spelers te observeren en eventueel te overtuigen 

om op termijn naar FC Bosdam Beveren te komen. 

Ook meisjes hebben volledig hun plaats binnen de jeugdopleiding van FC Bosdam Beveren. Na het 

succes van onze twee damesploegen, werd er besloten om van start te gaan met een meisjesploeg 

U8 en U12. Praktisch alle meisjes in deze ploegen hebben geen voetbalervaring. Bij de U12 Meisjes 

starten we dan ook recreatief, zodat ze bij 5<>5 de basisprincipes van voetbal kunnen aanleren. 

Indien dit goed verloopt, kan er na Nieuwjaar ingeschreven worden in de reguliere competitie (8<>8). 

Meisjes die talent hebben, krijgen ook de kans om zo lang mogelijk tussen de jongens te blijven 

voetballen. 

Door meisjesploegen op te starten, willen we een draagvlak hebben voor de doorstroming van eigen 

opgeleide speelsters naar de eerste elftallen van de damesploegen. We kiezen ervoor om speelsters 

en train(st)ers van de dames de trainingen te laten verzorgen bij de meisjesploegen. Op die manier 

leren zij de meisjes al kennen van op jonge leeftijd en kunnen zij hen helemaal voorbereiden op hun 

toekomst in de damesploeg. 

Voorlopig spelen al onze jeugdploegen op regionaal niveau. Op korte termijn zouden we graag ook 

op provinciaal niveau willen kunnen aantreden. Ook G-voetbal is op lange termijn een mogelijkheid. 

We zitten momenteel wel nog een beetje gewrongen met het beperkt aantal kleedkamers en 

terreinen om dit te kunnen realiseren. Mogelijk komen er in 2020 kleedkamers bij. 

2.4 Strategie van de jeugdopleiding 

2.4.1 Strategie inzake de omvang / afbakening van de jeugdopleiding: ploegen en niveaus 
Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke basis wat betreft jeugdspelers. Bij U6 en U7 trachten 

we zoveel mogelijk kinderen aan te sluiten. Momenteel spelen alle jeugdploegen van FC Bosdam 

Beveren regionaal (op de 3 verschillende niveaus). 
 

2.4.2 Strategie inzake de in- en uitstroom van spelers 
Ieder kind is welkom bij FC Bosdam Beveren (vanaf 4 jaar). Uiteraard wordt er geëvalueerd of een 

kind en zijn/haar ouders het huisreglement naleven. Indien niet worden ze hierop gewezen en kan bij 

herhaling een verwijdering uit de club het gevolg zijn. 

Vroeger werden in alle lagere scholen in Beveren en bij de Olympische Straat tijdens de Beverse 

feesten flyers uitgedeeld om nieuwe spelers te rekruteren. De laatste 3 jaar is er zo’n grote 

toestroom van spelertjes dat we dit niet meer hoeven te doen 
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2.4.3 Strategie inzake samenwerking op lokaal / regionaal niveau 
FC Bosdam Beveren tracht een goede band te onderhouden met scholen. Zij vormen een belangrijke 

basis voor de ledenwerving. Hiervoor komen de scholen naar onze accommodatie: 

• De voetbalafdeling van het KA Beveren maakt dagelijks tijdens de schooluren gebruik van het 

kunstgrasterrein.  

• GBS Lindenlaanschool en de Wegwijzer (lagere scholen) gebruiken enkele keren per jaar 

gratis het kunstgrasterrein en/of kantine bij sportdagen of andere activiteiten. In ruil 

promoten zij onze jeugdwerking. 

• Het GTI Beveren gebruikt het kunstgrasterrein voor haar kennismakingsdag van het 3de jaar 

TSO en bij de sportdag van de 2de graad. 

 

Er is ook een samenwerking met enkele opleidingsgerichte organisaties (met tegemoetkoming voor 

de jeugdspelers van FC Bosdam Beveren) : 

• USKA Soccer Academy  

• ACA Football Academy 

• Voetbalito 

 

Er is een officieel samenwerkingsverband tussen FC Bosdam Beveren en Waasland-Beveren.  

Waasland-Beveren biedt ons: 

• Gratis bijwonen clinics op Waasland-Beveren 

• Demotrainingen op Waasland-Beveren 

• Voorbeeldtrainingen door trainers van Waasland-Beveren met onze spelers 

• Gratis naar wedstrijden van het eerste elftal 

• Toegang tot de databank met trainingen 

• Deelname aan ons tornooi met enkele ploegen 

 

Om tot een goede wisselwerking doet ook onze club haar duit in het zakje: 

• De scoutingscel van Waasland-Beveren wordt getipt over talentvolle jonge spelers 

• Waasland-Beveren kan gebruik maken van het kunstgrasterrein van FC Bosdam Beveren 

• FC Bosdam Beveren draagt de goede naam van Waasland-Beveren uit in de ruime regio 
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3. Organisatie 

3.1 Organisatie club 
 

 

3.2 Organisatie jeugdopleiding 
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3.3 Raad van Bestuur 
 

• Bestuurt de club in alle facetten 

• Stelt het beleidsplan op 

• Vergadert daarvoor minstens 1 keer per maand 

Voorzitter: 

• Leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur  

• Doet officiële mededelingen aan leden 

• Vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld en zorgt 
voor contacten met sponsors 

• Bereidt samen met de secretaris de agenda voor de 
bestuursvergaderingen voor 

• Inspireert de andere bestuursleden en volgt de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de club 

• Zetelt ook in het sportief bestuur 
 

Gerechtigd correspondent: 

• Verzorgt de communicatie tussen de club en de KBVB 

• Zorgt voor de aansluiting van nieuwe spelers 

• Volgt ongevallenpolissen op 

• Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling 
van transfers 

 
Info: 
 
Bart is een rasechte Bosdammer. Hij doorliep alle jeugdreeksen en 
speelde jarenlang als spits in het eerste elftal. Nadien coachte hij 
jeugdelftallen en tussendoor was hij trainer ad interim bij de 
senioren. Als het over Manchester United of Ajax gaat, ben je bij 
hem aan het juiste adres. Hij is bezeten door het spelletje. 
 

 
 

Bart Vercauteren 
 

bart.vercauteren@bosdam.be  

Penningmeester: 

• Beheert de financiën van de club 

• Stelt jaarlijks, op basis van een actieplan, een begroting op 
en bewaakt deze na goedkeuring van het bestuur 

• Geeft maandelijks een financiële update aan het bestuur 

• Houdt een archief bij van alle rekeningen en 
verzekeringspolissen 

Info: 
 
Raf is via zijn zoon, Frederik Bettens (onze keeperstrainer bij de 
jeugd), bij FC Bosdam terechtgekomen in de jaren ’90. Naast zijn 
bestuurlijke taken, zal je Raf ook regelmatig in de weer zien achter 
de toog of bij clubactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raf Bettens 
 

raf.bettens@bosdam.be 

mailto:bart.vercauteren@bosdam.be
mailto:raf.bettens@bosdam.be
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Secretaris: 

• Stelt samen met de voorzitter de agenda voor de 
vergaderingen op 

• Notuleert op de vergaderingen van het bestuur 

• Zorgt voor de verspreiding van verslagen en archiveert ze 

• Zorgt voor de tussen komsten van de mutualiteit 
 

Info: 
 
Annick was reeds lang aan de slag als vrijwilliger bij de club, toen ze 
enkele jaren gelden toetrad tot het bestuur. Met haar achtergrond 
als leerkracht is ze uitermate geschikt voor de taak van secretaris. 
 

 
 

Annick Moorthamers 
 

annick.moorthamers@bosdam.be  
Referee Ambassador 

• Zorgt dat er bij elke wedstrijd 5<>5 en 8<>8 een 
scheidsrechter aanwezig is. 

• Zetelt ook in het sportief bestuur 
 
Info: 
 
Ook Jo heeft een verleden als speler bij FC Bosdam Beveren in het 
KVV. De voorbije seizoenen was hij sportief verantwoordelijke. Die 
fakkel heeft hij vorig seizoen doorgegeven en nu regelt hij alles 
i.v.m. de scheidsrechters bij de jeugd. 

 
 

Jo Van Haelst 
 

jo.van.haelst@bosdam.be 
 
 

Jeugdvoorzitter: 

• Bewaakt de formele verankering van de jeugdopleiding in 
de organisatie en structuur van de club 

• Onderhoudt interne en externe relaties in functie van de 
jeugdwerking 

• Ondersteunt de activiteitenkalender van de jeugdopleiding 

• Ronselt vrijwilligers voor de club 

• Zetelt ook in het sportief bestuur en jeugdbestuur 
 

Info: 
 
François deed heel wat knowhow op bij KSK Beveren waar hij 16 
jaar trainer en jeugdcoördinator onderbouw was. In 2010 kwam hij 
ons scheidsrechtersteam versterken en enkele jaren geleden heeft 
hij de functie van jeugdvoorzitter op zich genomen. Een rol die hij 
met hart en ziel vervult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

François Hoogers 
 

francois.hoogers@bosdam.be 

mailto:annick.moorthamers@bosdam.be
mailto:jo.van.haelst@bosdam.be
mailto:francois.hoogers@bosdam.be
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Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding: 

• Formuleert de grondslagen, doelstellingen en 
methodologie in de jeugdopleiding 

• Coördinatie en procesbewaking van de jeugdfilosofie 

• Heeft de leiding over de technische jeugdstaf 

• Leidt de vergaderingen van de jeugdtrainers 

• Zetelt ook in het sportief bestuur en jeugdbestuur 
 

 
Info: 
 
Bart heeft er al een lange carrière opzitten bij FC Bosdam Beveren. 
Sinds zijn aansluiting bij de miniemen in 1990, doorliep hij alle 
jeugdreeksen en speelde hij bij de senioren. Intussen heeft hij 
gedurende 15 jaar zowat alle leeftijden getraind. De laatste jaren 
legde hij zich volledig toe op de uitbouw en structurering van de 
jeugdopleiding. Dit resulteerde in een diploma Uefa A en TVJO. 

 
 

Bart Drieghe 
 

bart.drieghe@bosdam.be  
 

 

Op het einde van vorig seizoen zijn bestuursfunctie neergelegd, maar nog altijd heel actief op en 

onmisbaar voor de club… 

 

Organisatorisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding: 

• Staat in voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen 

• Is verantwoordelijk voor de aankoop van didactisch 
materiaal en kledij 

• Coördineert de bezetting van kleedkamers en terreinen 

• Beslist over al dan niet afgelasten van jeugdtrainingen 
o.w.v. weersomstandigheden of staat van het terrein 

 
Info: 
 
Sammy is het manusje-van-alles bij FC Bosdam Beveren. Na zijn te 
korte carrière als flankspeler bij SK Beveren, FC Bosdam, Melsele, 
Vrasene en de nationale jeugdselectie, werd Sammy één van de 
boegbeelden van de club. Reeds 31 jaar begeleidt hij als trainer onze 
jeugdspelers. Dagelijks passeert hij voor het werk langs de club om 
te kijken of alles wel in orde is. Een medewerker uit de duizend! 

 
 

Sammy De Munck 
 

sammy.de.munck@bosdam.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bart.drieghe@bosdam.be
mailto:sammy.de.munck@bosdam.be
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3.4 Sportief bestuur 
 

• Bestaat uit: Bart Vercauteren (voorzitter), Bart Drieghe (TVJO), François Hoogers 

(jeugdvoorzitter), Bert Schelfhout (sportief manager), Tom Schelfhout (sportief manager) en 

Jo Van Haelst (Referee Ambassador) 

• Formuleert en bewaakt de voetbal- en opleidingsvisie van de club 

• Stelt de kernen van eerste elftal en beloften samen (afstemming van interne en externe 

rekrutering) en toen de evaluaties 

• Stelt de hoofdtrainer van de senioren en Dames aan 

• Stemmen de visie van de jeugdopleiding en de manier van werken bij de senioren en 

damesploegen op elkaar af  

3.5 Ouderraad 
 

De ouderraad is een denk- en doe-tank die het sociale weefsel van onze club moet versterken. Ze 

zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het (jeugd)bestuur en de technische 

staf. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie tussen alle partijen. Deze raad dient als 

klankbord.  

Enkele voorbeelden van activiteiten waarin we onze ouderraad kunnen betrekken: 

• (Mede)organiseren van (of hulp bij) jeugdtornooien en evenementen voor de jeugd 

• Uitnodigen van een gastspreker i.v.m. gezonde voeding, opvoeding van jongeren (waarden 

en normen, grenzen stellen,…), gedrag van ouders langs het voetbalterrein (High5ouder),… 

• Verzorgen van een ouderpagina in het clubblad of op de website; 

• Het fungeren als scheidsrechter of begeleider op tornooien; 

• Een actie voor het goede doel in elkaar steken: Levensloop, Rode Neuzendag, de Warmste 

Week,… 

Er zijn dus tal van mogelijkheden om de ouders actief te betrekken bij het clubleven. De creativiteit 

van de betrokkenen is hierbij bepalend. Anderzijds kunnen er ook vanuit de club bepaalde 

initiatieven aangereikt worden: 

• ouders aansporen om trainers- of scheidsrechters- of andere opleidingen te gaan volgen 

• ouders overtuigen om een functie binnen de clubwerking op te nemen 

• Reclame maken voor evenementen 

 

Helpende handen kunnen we steeds gebruiken. Heb je interesse om hiervan deel uit te maken? Stuur 

dan een mailtje naar: ouderraad@bosdam.be  

 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraad@bosdam.be
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3.6 Jeugdraad 
 

Jeugdparticipatie is een belangrijk instrument om onze jeugdspelers actief te betrekken bij het 

clubgebeuren en zo hun binding met de club te versterken. Het is een instrument om spelers van U12 

t.e.m. U17 inspraak te geven binnen de clubwerking. 

We willen tot een win-winsituatie komen door onze jeugdspelers te laten meedenken over en 

meewerken aan het beleid of de organisatie van de club én het ontwikkelen, invullen, organiseren en 

uitvoeren van clubactiviteiten. 

Enkele voorbeelden van activiteiten waarin we onze jeugdspelers kunnen betrekken: 

• Voorstellen formuleren om de clubwerking te verbeteren. 

• Moeilijkheden en knelpunten signaleren naar het (jeugd)bestuur. 

• (Mede)organiseren van jeugdtornooien en evenementen voor de jeugd 

• Promotie maken voor de club in het kader van de Week van de Sportclub: filmpje, leuke 

activiteiten,… 

• Verzorgen van een jeugdpagina in het clubblad of op de website; 

• Onder het motto ‘jongeren aan het sporten krijgen’ kunnen ook sportactiviteiten buiten de 

normale trainingstijd georganiseerd worden. Dit kunnen voetbalgerelateerde activiteiten zijn 

(minivoetbaltornooitje tijdens de zomerstop, voetbalwedstrijdjes op het trapveld met 

boarding aan het zwembad, zaalvoetbal in de winter,…) of andere sportieve activiteiten zoals 

zwemmen, tennis, joggen, fietsen,… 

• Het fungeren als scheidsrechter of begeleider op tornooien; 

• Een actieve rol bij activiteiten van de Sportdienst: Olympische Straat, Buitenspeeldag, 

Ravotterkesdag, sportkampen in de schoolvakanties, … 

• Een actie voor het goede doel in elkaar steken: Levensloop, Rode Neuzendag, de Warmste 

Week,… 

 

Er zijn dus tal van mogelijkheden om de jeugdleden actief te betrekken bij het clubleven. De 

creativiteit van de betrokkenen is hierbij bepalend. Anderzijds kunnen er ook vanuit de club bepaalde 

initiatieven aangereikt worden: 

• Jongeren stimuleren om te assisteren bij de trainingen van de U6 en U7. 

• Jongeren aansporen om trainers- of scheidsrechtersopleiding te gaan volgen 

 

Helpende handen kunnen we steeds gebruiken. Heb je interesse om hiervan deel uit te maken? Stuur 

dan een mailtje naar: jeugdraad@bosdam.be  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugdraad@bosdam.be
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4. Nieuw lid?! 

4.1 Tips voor nieuwe leden 
 

Hoe word ik lid? 

Je mag drie trainingen komen proberen. We vragen meteen je e-mailadres om belangrijke informatie 

door te mailen. Beslis je nadien om je in te schrijven, dan ontvang je van de verantwoordelijke voor 

de inschrijvingen een e-mail met de vraag om het lidgeld over te schrijven. Het jaarlijkse lidgeld 

bedraagt: 

Jeugd 

Leeftijdscategorie Geboortejaar Lidgeld* 

U6 – U7 – U8 – U9  2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014      € 215 

U10 – U11 – U12 – U13  2006 – 2007 – 2008 – 2009 € 240 

U15 – U17 – U21  1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 
2003 – 2004 – 2005   

€ 270 

*inclusief sporttas, trainingspak, 2 paar kousen, voetbalbroek, T-shirt, onkosten (o.a. verzekering) 

Volwassenen 

Ploeg Lidgeld 

Senioren KBVB € 330 

Dames € 270 

Veteranen € 85 

Land van Beveren € 85 

 

Je kan volgende kortingen  of tegemoetkomingen krijgen voor het lidgeld: 

- Korting voor het tweede aangesloten gezinslid: € 15 

- Veel mutualiteiten geven tegemoetkomingen op het lidgeld bij een club van een erkende 

Vlaamse sportfederatie (in ons geval Voetbal Vlaanderen). Je kan dit formulier downloaden 

op onze website. Geef het aan de secretaris. Zij bezorgt het je ingevuld en ondertekend 

terug. 

 

Mutualiteit Voordeel 

Christelijke Mutualiteit € 15 

Bond Moyson € 15 

Liberale Mutualiteit -18 jaar: €35 / +18 jaar: €25 

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds € 25 

Onafhankelijk Ziekenfonds € 25 

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds € 30  

 

Heb je moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen? Het Sociaal Huis (03/750.46.00) kan je 

helpen om een oplossing te vinden. Bij ons kan je ook de vrijetijdspas en KIA-cheque gebruiken. 

Van zodra je inschrijvingsgeld betaald is, ben je officieel lid van de club. 
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Moet ik iets aankopen om te kunnen deelnemen aan de trainingen? 

In het inschrijvingsgeld zitten volgende zaken inbegrepen:  

- een sporttas 

- een T-shirt 

- zwarte voetbalbroek  (voor wedstrijden) 

- 2 paar zwarte voetbalkousen (voor wedstrijden) 

- een trainingspak 

Zelf aan te kopen: 

- Voetbalschoenen 

- Beenbeschermers 

- Regenjas 

- Badslippers 

Tijdens de trainingen mogen de spelers vrij kiezen welke voetbalkleren ze dragen. Het is wel verplicht 

om steeds beenbeschermers te dragen. Deze moeten door de speler zelf aangekocht worden. 

We vragen ook om steeds badslippers en een regenjas mee te brengen. Extra kledij, die niet in ons 

pakket zit, kan aangekocht worden via Sportline (Vrasenestraat 42, 9120 Beveren) 

Wat moet er in mijn sporttas? 

Zorg altijd voor de gepaste sportuitrusting: 

- voetbaltrui 

- voetbalbroek 

- voetbalkousen 

- beenbeschermers 

- trainingspak 

- voetbalschoenen 

- regenjas 

- eventueel muts en handschoenen in de winter 

Elk clublid is verplicht om te douchen na een training of wedstrijd. Breng dus ook shampoo, 

douchegel en een handdoek mee. Vergeet geen propere kleren voor na de training. Zorg ook altijd 

voor een flesje drank. Enkel water en sportdrank zijn toegestaan op training en tijdens de 

wedstrijden. Je mag iets meebrengen om te eten zolang het gezond en voedzaam is (geen snoep, 

chips,…) 

Welke voetbalschoenen koop ik het best? 

Op het kunstgrasterrein van FC Bosdam Beveren mag enkel gespeeld worden met multistuds (vaste 

kunststof studs). Er bestaan zelfs speciale voetbalschoenen om op kunstgras te spelen. Hoe meer 

studs je schoenen hebben, hoe meer stabiliteit en hoe minder kans op verzwikking van de enkel en 

uitrekking van de enkelbanden. Dit zijn blessures die niet onderschat mogen worden en lang blijven 

aanslepen. 
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Voor specifieke eigenschappen van voetbalschoenen vraag je best raad aan de verkoper. Bij Sportline 

krijg je bij aankoop van een paar voetbalschoenen 20% korting met de bon die je ontvangt bij je 

inschrijving. 

Wie opteert voor een tweede paar voetbalschoenen, kan natuurlijk ook voetbalschoenen met losse 

studs kopen voor op gewoon gras. Zorg wel dat deze studs goed vast staan en geen scherpe kanten 

vertonen. Tot en met U13 zijn deze schoenen niet toegestaan (bondsreglement)! 

Elke speler is vrij om te kiezen welk merk en welke kleur van voetbalschoenen hij koopt. De juiste 

maat is natuurlijk heel belangrijk (niet te groot, niet te klein). 

Waar moet ik op letten bij aankoop van scheenbeschermers? 

Scheenbeschermers moeten voldoende bescherming geven bij de enkels. Ook de aanwezigheid van 

ventilatiegaatjes is een pluspunt. Vanzelfsprekend moet de pasvorm op maat zijn (niet te groot, niet 

te klein). Vraag deskundig advies aan de verkoper van de sportzaak. 

Wat krijg je als lid van onze club? 

Als lid krijg je volgende zaken van de club: 

- Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en wedstrijden én tijdens de 

verplaatsing van en naar de trainingen en wedstrijden. Daarnaast ben je verzekerd voor alle 

clubactiviteiten. 

- Je traint twee keer per week in een gepaste, moderne sportinfrastructuur. Ook de 

thuiswedstrijden worden gespeeld onder deze condities. 

- Elk lid ontvangt een sporttas, club T-shirt, voetbalbroek en voetbalkousen. Onze club neemt 

jaarlijks deel aan enkele tornooien per leeftijdscategorie. 

- Onze club werkt samen met USKA Soccer Academy (voetbalstages in de herfst-, krokus- en 

Paasvakantie + After Seasonstrainingen in juni): http://uska.be/soccer-academy/  

- Ook ACA Football Academy (voetbalschool op zondag +voetbalstage in de Paasvakantie + 

After Seasonstrainingen in juni) heeft een samenwerking met de club: 

 http://www.aca-football-academy.be/ 

- FC Bosdam Beveren heeft een officieel samenwerkingsakkoord met Waasland-Beveren. Elk 

seizoen mogen we met alle jeugdspelers en hun ouders voor €5 naar een wedstrijd gaan 

kijken. 

Maar onze voetbalclub is méér dan jouw eigen sportbeoefening. Naast bovenstaande zaken kan je 

dus ook nog het volgende van ons verwachten: 

- Je bent via onze club aangesloten bij Voetbal Vlaanderen. Dankzij die aansluiting geniet je 

van de vereiste verzekeringen als sporter en vrijwilliger. 

- Gratis toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal. 

- Extra activiteiten zoals de vol-au-vent & stoofvleesavond, Sinterklaasfeest, kaas- en 

wijnavond, barbecue (zie activiteitenkalender), steak-frietavond, Italiaanse avond,… 

- Toegang tot onze kantine waar je met andere voetballers, trainers of ouders kan praten. 

 

 

 

 

http://uska.be/soccer-academy/
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4.2 Wat vragen we van jou? 
 

Het aanbieden van trainingen, wedstrijden en andere activiteiten vergt van de club zowel financiële 

als menselijke investeringen. Daarom vragen we volgende zaken aan onze leden: 

Tijdige betaling lidgeld 

Zie “Tips voor nieuwe leden:  Hoe word ik lid?” 

Engagement leden en ouders 

Ondanks het grote engagement van trainers, afgevaardigden, medewerkers en bestuurders, hebben 

we ook de hulp van leden en ouders nodig om de club draaiende te houden en een toffe clubsfeer te 

garanderen. Als lid en ouder ben je immers een deel van onze club en vragen we dat je een 

inspanning levert om: 

- Het intern reglement, het charter voor ouders en afspraken na te komen (zie 5. Intern 

reglement en charter) 

- minstens op één clubactiviteit te komen helpen; 

- minstens twee keer per jaar de truitjes te wassen volgens een beurtrolsysteem; 

- enkele keren per seizoen mee de kinderen naar uitwedstrijden te vervoeren. Let op! We 

vragen de ouders dat de kinderen hun gordel dragen tijdens de verplaatsingen. Kosten voor 

het vervoer worden niet terugbetaald; 

- regelmatig te komen supporteren voor je kind; 

Wil je meer doen dan bovenstaande zaken? Vul dan de vrijwilligersfiche achteraan in de brochure in 

en geef het af aan François Hoogers of mail naar francois.hoogers@bosdam.be  

4.3 Vragen? 
 

Zie “7. Veel gestelde vragen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francois.hoogers@bosdam.be
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5. De trainingen per leeftijdscategorie 

5.1 Algemeen 

Alle trainingen en thuiswedstrijden gaan door op hetzelfde adres: 

FC Bosdam Beveren 
Lindenlaan 109 A 
9120 Beveren 

Trainingsschema 2018-2019 – Eerste Elftal-Beloften-Dames 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

Dames A Maandag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Dames B Maandag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Eerste Elftal Dinsdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Beloften Dinsdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 20.00-21.30 B-terrein (kunstgras) 
 

Trainingsschema 2018-2019 – Ontwikkelingsfase 11<>11 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

U15A Woensdag 18.15-19.45 B-terrein (kunstgras) 

Vrijdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 

U15B Maandag 18.15-19.45 Terrein H WB (natuurgras) 

Woensdag 18.00-19.30 A-terrein (natuurgras) 

U15C Woensdag 18.15-19.45 B-terrein (kunstgras) 

Vrijdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 

U17 Dinsdag 20.00-21.30 Terrein H WB (natuurgras) 

Donderdag 20.00-21.30 Terrein H WB (natuurgras) 

U21 Dinsdag 20.00-21.30 Terrein H WB (natuurgras) 

Donderdag 20.00-21.30 Terrein H WB (natuurgras) 
 

 Trainingsschema 2018-2019 – Ontwikkelingsfase 8<>8 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

U10 Dinsdag 18.30-20.00 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 18.30-20.00 B-terrein (kunstgras) 

U11 Dinsdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 

U12A Maandag 18.15-19.45 Terrein H WB (natuurgras) 

Woensdag 18.15-19.45 Terrein H WB (natuurgras) 

U12B Dinsdag 18.30-20.00 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 18.30-20.00 B-terrein (kunstgras) 

U13 Maandag 18.15-19.45 Terrein H WB (natuurgras) 

Donderdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 
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Trainingsschema 2018-2019 – Ontwikkelingsfase 5<>5 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

U8A Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U8B Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U8 Meisjes Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U9A Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U9B Dinsdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Donderdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U9C Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

U12 Meisjes 
(recreatief) 

Maandag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.30 B-terrein (kunstgras) 
 

 Trainingsschema 2018-2019 – Ontwikkelingsfase 2<>2 en 3<>3 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

U6A Maandag 18.00-19.00 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.00 B-terrein (kunstgras) 

U6B Maandag 18.00-19.00 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.00 B-terrein (kunstgras) 

U7 Maandag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

Woensdag 18.00-19.15 B-terrein (kunstgras) 

 

Trainingsschema 2018-2019 – Doelmannen 

Ploeg Trainingsdag Trainingsuren Terrein 

U8-U9 Woensdag 18.15-19.15 A-terrein (natuurgras) 

U10-U13 Woensdag 19.15-20.15 A-terrein (natuurgras) 

U15-U17 Woensdag 20.15-21.15 A-terrein (natuurgras) 

U21-Senioren Dinsdag 20.00-21.00 B-terrein (kunstgras) 

Dames Woensdag 20.00-21.00 B-terrein (kunstgras) 
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5.2 Informatie per leeftijdsgroep 
 

5.2.1 U6 

 
Bij de U6 draait alles om fun! Door middel van spelletjes leren onze allerkleinsten werpen, rollen, 

springen, trappen, kruipen,…  Op die manier wordt de oog-hand –en oog-voetcoördinatie 

ontwikkeld. De nadruk zal liggen op leiden en dribbelen en vooral doelpunten maken! 

Bij de wedstrijden wordt er 2 tegen 2 gespeeld. Ze spelen het ‘dribbelspel’. Het is heel belangrijk dat 

onze spelertjes creatief leren denken. Moedig hen dus aan, maar kauw niet voor wat ze volgens jou 

moeten doen (zie charter voor ouders). Tijdens de rust worden ouders niet toegelaten tot de 

kleedkamer. Voor en na de wedstrijd mag één van de ouders mee helpen bij het omkleden en 

douchen. 

5.2.2 U7 
 

Bij de U7 oefenen we in eerste instantie algemene lichaams- en balvaardigheden. Oog-hand en oog-

voet coördinatie (werpen, vangen, trappen) worden verfijnd. Nadien ligt de nadruk op balgewenning 

met de voet (leiden, dribbelen en trappen), de bal afnemen en het scoren beletten. Vooral 

individuele techniek en 1<>1 situatie worden bij de U7 ingeoefend. Heel veel oefeningen worden 

georganiseerd in spelvorm. Fun staat voorop!  

Bij de wedstrijden wordt er 3 tegen 3 gespeeld (driehoek). Er wordt regelmatig van positie gewisseld. 

Het is heel belangrijk dat onze spelertjes creatief leren denken en luisteren naar de trainer. Moedig 

hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet over (zie charter voor ouders). Tijdens de rust 

worden ouders niet toegelaten tot de kleedkamer. Voor en na de wedstrijd mag één van de ouders 

mee helpen bij het omkleden en douchen. 
 

5.2.3 U8 
 

Spelertjes van deze leeftijd staan open voor heel wat nieuwe zaken. Waar bij de U7 het accent ligt op 

“ik en de bal”, gaan we bij de U8 de eerste basisbeginselen van tactiek en samenspelen aanbrengen. 

Vele en goede demonstraties zijn zeer belangrijk. Actief deelnemen is dan ook noodzakelijk.  Alle 

oefeningen worden op kleine ruimten en met een bal uitgevoerd. Op die manier heeft elke speler 

een maximum aantal balcontacten.  Bij de wedstrijden wordt er 5 tegen 5 gespeeld (ruitvorm). Er 

wordt regelmatig van positie gewisseld. Het is heel belangrijk dat onze spelertjes creatief leren 

denken en luisteren naar de trainer. Moedig hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet 

over (zie charter voor ouders). Tijdens de rust worden ouders niet toegelaten tot de kleedkamer. 

Voor en na de wedstrijd mag één van de ouders mee helpen bij het omkleden en douchen. 
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5.2.4 U9 
 

Bij de U9 werken we verder op de basistechnieken die aangeleerd werden bij de U7 en U8. Korte 

passing, balcontrole, doelpogingen dichtbij, ingedraaid staan,… Het zijn maar enkele van de basics die 

de revue passeren. Nog steeds wordt alles op een kleine ruimte ingeoefend. Regelmatig van positie 

wisselen is belangrijk! 

Bij de wedstrijden wordt er 5 tegen 5 gespeeld (ruitvorm). Het is heel belangrijk dat onze spelertjes 

creatief leren denken en luisteren naar de trainer. Moedig hen dus aan, maar neem de taken van de 

trainer niet over (zie charter voor ouders). Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamer. 
 

5.2.5 U10 en U11 
 

Dit is de gouden leeftijd. De basisvaardigheden worden verder aangeleerd en geperfectioneerd. De 

spelers pikken alles heel snel op. Op tactisch vlak wordt er van de spelers verwacht dat ze mee 

beginnen denken. Zaken die aangeleerd worden: doelpoging op halflange afstand, steunen van een 

medespeler, vrijlopen om aanspeelbaar te zijn, speelhoeken afsluiten, … 

Deze spelers willen zich voortdurend meten met anderen. Ze worden ook kritisch tegenover hun 

eigen prestaties en die van anderen. Bij de wedstrijden wordt er 8 tegen 8 gespeeld (dubbele 

ruitvorm). De spelers worden regelmatig op een andere positie uitgespeeld (min. 3 posities/speler). 

Het is heel belangrijk dat onze spelertjes creatief leren denken en luisteren naar de trainer. Moedig 

hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet over (zie charter voor ouders). Ouders worden 

niet toegelaten tot de kleedkamer. 

 

5.2.6 U12 en U13 
 

Dit is nog steeds de gouden leeftijd. De doelstellingen voor de basisvaardigheden zijn hetzelfde als bij 

U10 en U11, maar op teamtactisch vlak krijgen ze andere zaken voorgeschoteld, zodat ze 

klaargestoomd worden richting 11 tegen 11. Op tactisch vlak wordt er van de spelers verwacht dat ze 

mee beginnen denken. Zaken die aangeleerd worden: driehoekspel, een lijn overslaan bij passing 

diep,… 

Deze spelers willen zich voortdurend meten met anderen. Ze worden ook kritisch tegenover hun 

eigen prestaties en die van anderen. Bij de wedstrijden wordt er 8 tegen 8 gespeeld (dubbele 

ruitvorm). De spelers worden regelmatig op een andere positie uitgespeeld (min. 3 posities/speler). 

Het is heel belangrijk dat onze spelertjes creatief leren denken en luisteren naar de trainer. Moedig 

hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet over (zie charter voor ouders). Ouders worden 

niet toegelaten tot de kleedkamer. 
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5.2.7 U15 
 

Voor het eerst wordt er gespeeld op een volledig terrein. Het aanleren van nieuwe traptechnieken 

(op verre afstand) is noodzakelijk. De buitenspelregel doet zijn intrede en het kopspel wordt 

ontwikkeld. Daarnaast is er aandacht voor interceptie of afweren van een lange pass, het vrijlopen 

om een medespeler aanspeelbaar te maken, de diepte induiken met aandacht voor buitenspel, een 

blok zetten, schuiven en kantelen van het blok. 

Bij de U15 merken we dat de spelers volop puberen. Vooral op fysiek vlak leidt dit tot ongemakken. 

Bij sommigen start de groeispurt heel snel, bij anderen heel laat. Het is van cruciaal belang dat ook 

de laatmature spelers voluit hun kans krijgen om te spelen. Tijdens de trainingen is het belangrijk om 

regelmatig lenigheidsoefeningen te doen en goed te periodiseren om blessures te voorkomen. 

Opbouw, aanval via de flanken / het centrum en verdedigen worden volop ingeoefend.  

Bij de wedstrijden wordt er 11 tegen 11 gespeeld (1-4-3-3). Op deze leeftijd wordt er verwacht dat 

elke speler op 2 posities kan spelen. Het is heel belangrijk dat onze spelers creatief leren denken en 

luisteren naar de trainer. Moedig hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet over (zie 

charter voor ouders). Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamer. 

5.2.8 U17 
 

Na 2 jaar opleiding in een 11-11-systeem, is het tijd om nog dieper in te gaan op bepaalde 

spelsituaties. Alle trainingen worden georganiseerd op basis van een spelprobleem. Ook het 

technisch vermogen moeten we trachten te verbeteren. Conditietraining met bal zal regelmatig aan 

bod komen. Er wordt getraind op extensieve en intensieve duur (geen weerstand). 

Bij de wedstrijden wordt er 11 tegen 11 gespeeld (1-4-3-3). Op deze leeftijd wordt er verwacht dat 

elke speler op 1 positie zeer goed kan spelen. Het is heel belangrijk dat onze spelers creatief leren 

denken en luisteren naar de trainer. Moedig hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet 

over (zie charter voor ouders). Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamer. 

5.2.9 U21 
 

Door te blijven werken op basis van spelproblemen, moet de integratie bij de senioren gemakkelijker 

gemaakt worden. Doorstroming door vervolmaking is de boodschap. Op tactisch vlak worden o.a. 

volgende zaken er nog eens ingeslepen: Collectieve W-pressing, in het blok infiltreren, split vision, 

hoge compact T-vorm (restverdediging) 

Bij de wedstrijden wordt er meestal 11 tegen 11 gespeeld (1-4-3-3), maar een ander systeem ook wel 

eens uitgeprobeerd worden. Op deze leeftijd wordt er verwacht dat elke speler op 1 positie zeer 

goed kan spelen. Het is heel belangrijk dat onze spelers creatief leren denken en luisteren naar de 

trainer. Moedig hen dus aan, maar neem de taken van de trainer niet over (zie charter voor ouders). 

Ouders worden niet toegelaten tot de kleedkamer. Regelmatig zullen er spelers worden uitgenodigd 

voor trainingen en/of wedstrijden bij de Beloften / A-kern. 
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6. Intern reglement 

6.1 Gedragsregels en richtlijnen voor jeugdspelers 
 

1. Algemeen 

 

• Douchen na de training en de wedstrijd is verplicht! Zorg voor een handdoek en douchegel. 

• Het gebruik van een GSM / smartphone is niet toegestaan in de kleedkamer tijdens 

trainingen en wedstrijden! Indien een speler, zonder uitdrukkelijke toestemming, in de 

kleedkamers filmt of foto’s maakt, zal dit een onmiddellijke verwijdering uit de club met zich 

meebrengen. 

• Laat smartphones, tablets, iPods, mp3-spelers, spelconsoles en andere waardevolle spullen 

thuis. FC Bosdam Beveren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of 

beschadiging. 

• Er is respect tegenover anderen (trainers, afgevaardigden, materiaalverzorger, …). Begroet ze 

met een handdruk. 

• Spuwen en ongepast taalgebruik horen niet bij een speler van FC Bosdam Beveren. 

• Zorg voor voldoende rust en slaap voor de wedstrijden. 

• Laat blessures steeds goed behandelen door een dokter en/of kinesist. Zij zorgen ervoor dat 

je snel terug aan de bak komt. Kom ook tijdens een blessure naar de wedstrijden en moedig 

je ploegmaats aan. Dit verbetert de groepssfeer. 

• Maximale aanwezigheid, ploeggeest en zelfdiscipline zijn van groot belang. 

 

2. Kleding en schoenen 

 

• Voor en na wedstrijden draag je steeds het meest recente trainingspak van de club. Enkel de 

meest recente voetbaltas van FC Bosdam Beveren is toegestaan! 

• De wedstrijduitrusting bestaat uit de zwarte short en zwarte kousen, meegeleverd met het 

kledijpakket. Het wedstrijdtruitje wordt voorzien door de club. De leden zijn verplicht om bij 

wedstrijden het officieel vastgestelde clubtenu te dragen. Andere kledij is niet toegestaan.  

• Voorzie al je kledij van een naamlabel. 

• Verzorg je kledij. Je bent mee bepalend voor de uitstraling van FC Bosdam Beveren: shirts in 

de broek, broek niet afgezakt, … 

• Oorringen, armbandjes, uurwerken en kettingen horen niet thuis op een voetbalveld. Enkel 

als doelman mag je een (Bosdam)pet opzetten, als de zon in je ogen schijnt. Gelieve ook geen 

oorringen of zichtbare piercings te dragen zolang je op de club vertoeft. 

• De spelers dragen steeds beenbeschermers tijdens de trainingen. 

• Je voetbalschoenen zijn goed onderhouden. Voor de wedstrijden en trainingen zijn ze 

gepoetst. 

• Badslippers zijn verplicht bij het douchen na trainingen of wedstrijden. Zo voorkom je 

mogelijke infecties aan je voeten. 
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3. Orde in de kleedkamer / Respect voor clubeigendom 

 

• Kledij hangt aan de kapstok; schoenen staan tegen de muur en je voetbaltas staat netjes 

dicht geritst tegen je bank. 

• Er wordt niets op de grond geworpen. Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak. De 

vloer kan nat zijn, maar afval mag er nooit liggen. Douches zijn geen toilet. Zij worden ten 

allen tijde schoon gehouden. 

• De rubberen bolletjes van het kunstgras moeten opgeveegd worden en in de vuilnisemmer 

gegooid worden. 

• De schoenen worden nooit in de kleedkamer gereinigd. Buiten aan het clubgebouw staat er 

een speciale borstel waarmee je ze kan schoonmaken. 

• Geef waardevolle voorwerpen voor de training of wedstrijd steeds aan je ouders. Zo 

voorkom je onaangename verrassingen! 

• Er wordt niet met een bal gespeeld in de kleedkamers of gangen. 

• De kosten voor opzettelijk toegebrachte schade aan eigendom van de club, zullen ten allen 

tijde doorgerekend worden aan de betreffende speler(s). 

 

4. De training 

 

• De spelers zijn bij elke training minstens een kwartier op voorhand aanwezig. 

• De spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt halen. 

• Zorg dat je helemaal aangekleed bent als de trainer binnenstapt, zodat de training stipt op 

tijd kan beginnen. 

• Na de training wordt er gezamenlijk opgeruimd alvorens men gaat douchen. Het zou kunnen 

dat de trainer enkele spelers aanduidt, die verantwoordelijk zijn voor het materiaal. 

• Spelers worden niet toegelaten in de materiaalruimte. 

• Uiterlijk 20 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten. 

• Enkel bij de U6 en U7 mag één ouder mee in de kleedkamer bij het omkleden en douchen. 

Verder is de kleedkamerzone (ook de gangen) enkel toegankelijk voor spelers, trainers, 

afgevaardigden en bestuursleden. 

• Ouders worden verzocht de tijdens de trainingen geen contact te zoeken met de kinderen, 

om zo de volledige aandacht van de kinderen bij de training te kunnen houden. Tijdens de 

trainingen kunnen de ouders terecht in de kantine. 

 

5. De wedstrijd 

 

• Voor een wedstrijd heb je steeds je Kids-ID of identiteitskaart nodig! Zonder identiteitskaart 

mag je niet deelnemen aan de wedstrijd! 

• Voor een wedstrijd ben je tijdig aanwezig. De trainer zal je op de laatste training van de week 

laten weten om hoe laat er afgesproken wordt. 

• Correcte taal en houding t.o.v. de scheidsrechter, tegenstanders, trainer, supporters,…. 

Gezag en beslissingen aanvaarden. 

• Na een vervanging neemt een speler direct plaats op de bank en moedigt hij zijn ploeg aan. 
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• Er is 50% speelgelegenheid voorzien voor elke speler, die wordt opgeroepen voor een 

wedstrijdselectie (t.e.m. U17). Hierbij wordt wel rekening gehouden met blessures, 

schorsingen of afwezigheden op training. 

• Indien er in een ploeg twee doelmannen zijn, staan zij om de beurt twee volledige 

wedstrijden na elkaar in doel (t.e.m. U17). 

• De trainer zal dit principe van speelgelegenheid permanent bewaken. 

• Bij de U21 kunnen spelers geconfronteerd worden met selecties en het hiermee gepaarde 

“bank zitten” in functie van het beschikbare spelerspotentieel en specifieke doelstellingen 

van een bepaalde wedstrijd. 
 

6. Onderlinge communicatie 
 

• Wie wordt weggestuurd van training of disciplinair wordt vervangen, dient zijn 

verontschuldigingen aan te bieden bij de trainer of afgevaardigde. Indien de speler van 

oordeel is dat de sanctie onterecht is, kan hij dit bespreken met de trainer of afgevaardigde. 

• Maximale luisterbereidheid (= coachbaarheid op training en wedstrijd) 

• Problemen of andere meningen zijn steeds bespreekbaar. Conflictsituaties dienen 

binnenskamers besproken te worden en niet op het veld tijdens de wedstrijden. 

• Zelfstandigheid: de speler neemt zelf contact op met de trainer! 
 

7. Afwezigheid en afmelden 
 

• Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig je steeds tijdig de 

trainer (telefonisch).  

• Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus. Je medespelers en trainer rekenen op jou. 

Voetbal is een ploegsport! 
 

8. Studie en voetbal 

 

• De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. 

• Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden. 

Hiervoor zal steeds begrip getoond worden. 

• Tijdens de examens zal voor de ouders leeftijdscategorieën (U13 t.e.m. U21) het 

trainingsritme aangepast worden. 

• Succes op school en succes in voetbal gaan meestal hand in hand! 
 

9. Scheidsrechter bij jeugdwedstrijden 

 

• Elke speler van U17 en U21 zal gedurende het voetbalseizoen enkele keren aangeduid 

worden als scheidsrechter bij een wedstrijd van de onderbouw (U7 t.e.m. U13). Op deze 

manier willen we de verbondenheid tussen alle geledingen van de jeugdwerking vergroten. 

Bovendien ervaren de spelers dan ook dat het niet altijd even gemakkelijk is om 

scheidsrechter te zijn. 

• Spelers die weigeren om scheidsrechter te zijn bij een wedstrijd van de onderbouw, worden 

niet opgenomen in de wedstrijdselectie van hun eigen ploeg. 
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10. Lifestyle 

 

• Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke 

conditie en sportprestaties. Ze dienen dus vermeden te worden. 

• Het gebruik van drugs is ten strengste verboden en wordt bestraft. 

• Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. 

• Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te 

nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden. 

• Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te 

bevelen. 

• Spelers zorgen dat ze bij elke training en wedstrijd drank bij hebben (liefst plat water of 

sportdrank) en dit zomer én winter. 

• Spelers dienen initiatief te nemen (blessures aangeven, workload, vragen over selecties,…) 

 

11. Administratie, lidgeld en sponsoring 

 

• De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, 

telefoonnummers en emailadressen worden bijgehouden. Ieder lid is verplicht om bij 

wijziging van één van deze gegevens onverwijld de secretaris van het bestuur via een 

schriftelijk of elektronisch bericht in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de club 

moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden 

op het desbetreffende lid verhaald. De persoonsgegevens zullen door de club uitsluitend 

worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter info aan de KBVB en Voetbal Vlaanderen. 

De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe 

toestemming is gegeven. 

• Het volledige bedrag van het lidgeld wordt op de inschrijvingsavond meteen ter plaatse 

betaald via Bancontact. 

• Leden die gebruik wensen te maken van de vrijetijdspas, brengen hun vrijetijdspas mee op 

de inschrijvingsavond. Het resterende bedrag wordt ter plaatse betaald via Bancontact. 

• Nieuwe leden, die niet op de inschrijvingsavond werden aangesloten, kunnen via 

overschrijving betalen. Uiterlijk 1 week na datum van inschrijving dient het volledige bedrag 

van het lidgeld op de rekening van de club te zijn gestort. Indien de betaling na 1 week niet in 

orde is, wordt het lidmaatschap niet doorgegeven aan de KBVB. 

• Indien een nieuwe speler voor 1 januari aansluit bij de club, dient het volledige bedrag van 

het lidgeld betaald te worden. Bij aansluiting (voor het lopende seizoen) na 1 januari wordt 

de helft van het bedrag aangerekend. In het kledijpakket zitten dan enkel een voetbalbroek, 

2 paar kousen en een trainingspak. Bij de aansluiting voor het volgende seizoen zal de 

sporttas erbij gerekend worden. 

• Er wordt geen lidgeld terugbetaald indien een speler vroegtijdig de club verlaat. Enkel in het 

geval van een zware blessure, kan een speler een schriftelijke aanvraag doen bij de secretaris 

om een deel van het lidgeld terug te krijgen. De secretaris legt de aanvraag ter goedkeuring 

voor aan het bestuur en brengt de speler op de hoogte van de genomen beslissing. 

• Een clublid mag geen privéverkoopacties organiseren. Alle initiatieven tot sponsoring, 

fondsenwerving of publiciteit gaan via het bestuur. 
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12. Verzekering 

 

• In het geval van een blessure, opgelopen tijdens een training of wedstrijd van FC Bosdam 

Beveren, kan de verzekering van de KBVB worden aangesproken. Hiervoor moet de 

geblesseerde speler een formulier ‘Aangifte van ongeval’ vragen aan de ploegafgevaardigde 

of het zelf downloaden en afdrukken op www.bosdam.be (rubriek documenten). 

• De aangifte van ongeval dient door een geneesheer volledig worden ingevuld en binnen 14 

kalenderdagen (liefst binnen de 48u) bezorgd te worden aan de Gerechtigde Correspondent 

van de club. Enkel op die manier is er voldoende tijd om het ongevallendossier grondig voor 

te bereiden! 

• De volledige procedure voor aangifte van ongevallen, hervatten van sportieve activiteiten en 

terugbetaling van onkosten vind je op www.bosdam.be (rubriek documenten). 

 

13. Eventuele sancties 

 

• Bij het niet naleven van dit intern reglement kunnen door de TVJO of het bestuur sancties 

ondernomen worden. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek of wegens onsportief 

gedrag worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met de TVJO of 

het bestuur. 

 

• Bij onregelmatigheden, onvoorziene omstandigheden en feiten, die niet in het reglement zijn 

opgenomen, kan enkel de Raad van Bestuur de nodige beslissingen nemen en eventueel 

sancties opleggen. Indien nodig en gericht op de toekomst, kan de Raad van Bestuur het 

reglement aanpassen of aanvullen. Zij dient hierna alle leden over deze aanpassingen in te 

lichten via de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosdam.be/
http://www.bosdam.be/
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6.2 Charter voor ouders 
 

Ouders zijn er in eerste instantie om hun voetbalzoon of –dochter te begeleiden en te motiveren én 

om zijn / haar studies en voetbaltrainingen harmonieus te laten samenlopen. 

 

Begeleiden: 

 

Begeleiden betekent in geen geval opleiden! Wij vragen expliciet aan de ouders hun volste 

vertrouwen te schenken aan onze trainers en niet zelf over te gaan tot “coachen” op en naast het 

veld. Uw kind dient ontwikkelingen via de training in de wedstrijd uit te proberen. Zonder de 

vertaling in de wedstrijd, neemt het de ontwikkelingen niet mee in zijn / haar verdere 

voetbalcarrière. Uw zoon / dochter moet kunnen uitproberen en experimenteren zonder druk van 

buitenaf. Hiervoor moet hij / zij voldoende bewegingsruimte krijgen en zijn / haar eigen ik kunnen 

ontwikkelen zonder druk van langs de kant. 

Wees supporter van een team en niet van één enkele speler. 

 

Begeleiden betekent eerder je voetballende zoon of dochter helpen tijdig op de trainingen te zijn en 

hem / haar in een mindere of moeilijke periode te stimuleren om door te bijten en te volharden. 

Ouders die niet goed weten hoe ze hun kinderen moeten begeleiden, grijpen vaak terug naar hoe ze 

dit of dat deden tijdens hun eigen voetbaltijd. Wat toen goed was, werkt daarom vandaag niet altijd 

meer… 

 
Motiveren: 
 

Geen externe motivatie door beloftes te uiten en geschenken aan te bieden, maar wel interne 

motivatie door je voetballend kind aan te leren voldoening te halen uit de vorderingen die het maakt, 

uit een leerrijke training, uit een goede wedstrijd. 

 

Geef je kind zoveel mogelijk positieve feedback en maak van de rit van en naar de club geen 

lijdensweg bezaaid met allerlei raadgevingen en voorgekauwde theorie. 

Nogal wat jonge voetballers gaan gebukt onder een gevoel van mislukken. Ze willen hun ouders en 

eventueel andere familieleden niet ontgoochelen. Ze willen in alle opzichten zo goed mogelijk 

scoren. 

Faalangst is een teveel aan angst die verlammend werkt; een nutteloos gevoel waar de speler geen 

baat bij heeft. 

 

Ga echter je zoon of dochter niet oververwennen (hij / zij kan zijn / haar voetbaltas heus wel zelf 

maken en dragen) en overbeschermen. Help je kind ook niet zoeken naar verontschuldigingen. Vanaf 

de middenbouw is het groot genoeg om zelf naar de trainer te bellen of blessures aan te geven. 

Zelfredzaamheid is een troef! 
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Gezond leven: 

 

Een gezonde voeding en voldoende nachtrust zijn basisvereisten voor een gezonde levenswijze en 

onontbeerlijk voor de sportieve ontwikkeling. Elke jeugdvoetballer moet dit inzicht verwerven. 

 

Leer je kind kiezen voor een gevarieerde voeding met een stevig ontbijt, gezonde tussendoortjes, een 

voedzame lunch met veel fruit en groenten. 

 

Moedig je zoon / dochter vooral aan om water te drinken! Leer hen om bij elke training en wedstrijd 

drank bij te hebben (zomer én winter). 

 

Laat je zoon / dochter zo weinig mogelijk in contact komen met rokerige omgevingen.  

 

Waar ouders en grootouders dienen voor op te letten: 

 

• Maak van de verplaatsing van en naar de club geen “lijdensweg” voor de speler en overlaadt hem 

/ haar ook niet met richtlijnen, taken of repetitieve uitbranders. 

• Geef hem / haar een bemoedigend schouderklopje of een knipoogje na een goede prestatie, 

maar steun je kind ook in een mindere periode (leg geen supplementaire druk op !) 

• Geef je kind in geen enkel geval een financiële beloning na een overwinning of een doelpunt! 

• Gedraag je steeds sportief rondom het terrein. Beschouw jezelf niet als een trainer en laat de 

richtlijnen over aan deze laatste. 

• Gedraag je waardig en sportief na een nederlaag. Geniet, maar wees niet te uitbundig na een 

overwinning. 

• Respecteer tegenstanders en scheidsrechters (iedereen die ooit een wedstrijd gefloten heeft, 

weet hoe moeilijk dit soms wel kan zijn). 

• Val een trainer niet lastig net voor of na een wedstrijd, maar beleg een afspraak, zodat 

problemen in alle rust en met wederzijds respect kunnen worden besproken. 

• Geef je kind ruimte en hou overzicht. Respecteer de playerzone aan de kleedkamers. 

• Creëer optimale omstandigheden welke de combinatie studie, voetbal, familiaal en sociaal leven 

favoriseren. 

• Wees een voorbeeld voor de opgroeiende voetballer: rook niet en drink niet in zijn 

aanwezigheid. Zorg voor voldoende nachtrust. 

 

Vaak gehoord en om eens over na te denken: 

 

• “Onze Matthias was vandaag niet goed, maar Jef, Robbe, Marie en … waren nog veel slechter…” 

• “Waarom wordt onze Wim weer gewisseld? Hij was toch goed bezig?” 

• “De trainer heeft iets tegen onze Stijn…” 

• “Onze Kjell mag nu eens nooit op zijn beste positie spelen!” 

• “Waarom zit onze Seppe nu weer op de bank?” 

• “Femke, ik had je nochtans voor de match gezegd wat je moest doen…” 

• “Er zijn weer 2 ploegen die gebeld hebben voor onze Robin!” 
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Denk er aan dat de weg naar de top heel lang is; bezaaid is met hindernissen en niet voor iedereen 

haalbaar is. Niet iedereen wordt dokter of ingenieur… je hebt ook verkopers, loodgieters en kappers 

broodnodig!  

 

Zijn deze laatste minderwaardig…? 

 

Bij problemen: 

 

Problemen tussen ouders en trainer moeten in eerste instantie met de trainer zelf opgelost worden. 

Wanneer dit niet lukt, kan er een bespreking aangevraagd worden met de TVJO (Bart Drieghe). 

Elke bespreking, zowel met trainer als met TVJO, gebeurt op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na 

een training of wedstrijd. De trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet 

afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn om jullie op afspraak te woord te staan. Het is de 

spelers natuurlijk toegestaan om hun trainer, op een beleefde manier, om raad of uitleg te vragen. 

 

Eventuele sancties: 

 

Ouders die zich niet aan de regels houden, krijgen een brief toegestuurd en worden uitgenodigd voor 

een persoonlijk gesprek. 
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6.3 Charter voor (jeugd)supporters 
 

Supporters van FC Bosdam Beveren: 

 

• dragen sportiviteit hoog in het vaandel, wat de inzet van de wedstrijd ook mag zijn. Ze maken 

van elke wedstrijd een feest; 

 

• houden zich aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien 

van scheidsrechters, spelers, alsook supporters van de tegenstander; 

 

• blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag; 

 

• weigeren deel te nemen aan elke activiteit die hun eigen veiligheid, en die van de anderen, in 

het gedrang zou brengen, of die de orde zou kunnen verstoren; 

 

• engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing te respecteren; 

 

• weerhouden zich van elke vorm van racisme en xenofobie; 

 

• gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal en respecteren bovenstaande richtlijnen. 

 

Jeugdsupporters van FC Bosdam Beveren: 

 

• De impact van supporters bij wedstrijden van de onderbouw (5<>5 en 8<>8) is gezien de 

kleine velden groot. We vragen u vriendelijk volgende afspraken te respecteren: 

 

✓ Enkel aanmoedigen; het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer. 

 

✓ Geen opmerkingen maken t.o.v. de scheidsrechter, spelers, trainers, afgevaardigden 

van de eigen ploeg of de tegenstander. 

 

✓ Stimuleren is de boodschap. 

 

✓ Gelieve achter de omheining plaats te nemen en de neutrale zones niet te betreden. 

 

✓ Ook de doelmannen dienen “zelfstandig” te leren voetballen. We vragen daarom aan 

supporters van de doelman om niet achter het doel plaats te nemen. 

 

✓ De filosofie is: “De wedstrijd is voor de spelers, de training voor de trainer”. We 

vragen voldoende “speelruimte” voor onze spelers. De trainers dienen de spelers. 
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6.4 Klachten 
 

Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het niet naleeft, spreek die persoon daar 

dan gerust op aan. 

 

Wil je iets melden of heb je een klacht met betrekking tot: 

• jeugd: francois.hoogers@bosdam.be en kevin.de.belder@bosdam.be 

• senioren: bert.schelfhout@bosdam.be en tom.schelfhout@bosdam.be  

• algemene zaken: bart.vercauteren@bosdam.be  

Zij leggen deze klacht voor bij het clubbestuur. Hier wordt beslist op welke manier men hiermee om 

zal gaan. 

Bij heel wat klachten helpt een goed gesprek en is de zaak snel van de baan. 

Bij zeer ernstige klachten wordt de persoon in kwestie uitgenodigd voor een gesprek met het 

voltallige bestuur.  

 

 

 

 

Serieuze problemen gehad op een andere club? Laat het weten aan onze GC en aan Voetbal 

Vlaanderen (09/225.19.73)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francois.hoogers@bosdam.be
mailto:kevin.de.belder@bosdam.be
mailto:bert.schelfhout@bosdam.be
mailto:tom.schelfhout@bosdam.be
mailto:bart.vercauteren@bosdam.be
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7. Veel gestelde vragen 
 

7.1 Wat te doen bij een blessure? 
 

Bij een blessure is het van groot belang de juiste procedure te volgen. 

7.1.1 Ongeval bij thuiswedstrijden 
 

Als een speler niet uit zichzelf opstaat, mag je hem niet gaan optillen zonder extra voorzorg (zie 

EHBSO). Indien mogelijk mensen erbij roepen die een opleiding EHBO gevolgd hebben. 

• Ouder is aanwezig: 
 

✓ Ouder beslist zelf  over de stappen die verder moeten genomen worden. 

✓ Er wordt steeds een verzekeringsformulier van de KBVB meegenomen naar de dokter 

of spoeddienst. 
 

• Ouder is niet aanwezig, maar wel bereikbaar: 
 

✓ De ouders worden direct telefonisch op de hoogte gebracht. 

✓ De ouders beslissen zelf of de speler naar de spoeddienst gebracht wordt. 

✓ De kledij van de speler wordt in zijn sporttas gestopt en de ploegafgevaardigde of 

een andere ouder begeleidt de speler naar de spoeddienst. Hij volgt eventueel de 

ziekenwagen met zijn eigen wagen. 

✓ Er wordt steeds een verzekeringsformulier van de KBVB meegenomen naar de dokter 

of spoeddienst. 

✓ Spelers die niet begeleid worden door hun ouders, dienen in het bezit te zijn van hun 

identiteitskaart of Kids-ID. Afwezige ouders dragen er zorg voor dat ze telefonisch 

bereikbaar zijn. 
 

• Ouder is niet aanwezig en niet bereikbaar: 
 

✓ De club tracht een verantwoordelijke of familielid te bereiken 

✓ Lukt dit niet dan beslissen de begeleiders zelf wat de volgende stappen zijn. 

✓ De kledij van de speler wordt in zijn sporttas gestopt en de ploegafgevaardigde of 

andere ouder begeleidt de speler naar de spoeddienst. Hij volgt eventueel de 

ziekenwagen met zijn eigen wagen. 

✓ Op de spoeddienst overhandigt de ploegafgevaardigde of andere ouder de 

bezittingen van het slachtoffer en het verzekeringsformulier van de KBVB aan de 

inmiddels aangekomen familie. Indien ze nog niet zijn aangekomen wacht hij in het 

ziekenhuis. 

✓ Spelers die niet begeleid worden door hun ouders, dienen in het bezit te zijn van hun 

identiteitskaart of Kids-ID. Afwezige ouders dragen er zorg voor dat ze telefonisch 

bereikbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7.1.2 Ongeval bij uitwedstrijden 
 

We raden ouders sterk aan om hun zoon / dochter bij uitwedstrijden te begeleiden. Zoniet zorgen de 

ouders, in onderling overleg met de trainer, voor voldoende vervoer. Spelers die niet begeleid 

worden dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart of Kids-ID. Afwezige ouders dragen er zorg 

voor dat ze telefonisch bereikbaar zijn. 

• De speler moet onmiddellijk naar spoed en de ouders zijn niet aanwezig 
 

✓ De ploegafgevaardigde of een andere ouder gaat mee naar spoed 

✓ De ouders worden verwittigd naar welk ziekenhuis de speler gebracht wordt (indien 

mogelijk Sint-Niklaas) 

✓ De kledij van de speler wordt in zijn sporttas gestopt en de ploegafgevaardigde of 

andere ouder begeleidt de speler naar de spoeddienst. Hij volgt eventueel de 

ziekenwagen met zijn eigen wagen. 

✓ Er wordt steeds een verzekeringsformulier van de KBVB meegenomen naar de dokter 

of spoeddienst. 

✓ Op de spoeddienst overhandigt de ploegafgevaardigde of andere ouder de 

bezittingen van het slachtoffer en het verzekeringsformulier van de KBVB aan de 

inmiddels aangekomen familie. Indien ze nog niet zijn aangekomen wacht hij in het 

ziekenhuis. 

7.1.3 Spoedopname 
 

Wanneer je je aanmeldt op de spoeddienst, word je ontvangen door een verpleegkundige die: 

• informeert naar de reden van uw bezoek; 

• de ernst van de situatie inschat. 

Men vraagt volgende informatie: 

• identiteitskaart 

• telefoon- of GSM-nummer 

• naam van uw huisarts 

• verzekeringspapieren of ongevallenaangifteformulier 

Op de spoeddienst zal het slachtoffer worden onderzocht en/of behandeld door een spoedarts. Een 

aantal onderzoeken gebeurt op de spoeddienst zelf (bloedafname, urineonderzoek, electro-

cardiogram,…). Voor andere onderzoeken (CT-scan, echografie, RX, endoscopie, elektro-

encefalogram,…) moet je naar een andere afdeling van het ziekenhuis. 

De spoedarts heeft de resultaten van de onderzoeken nodig alvorens een definitieve beslissing tot 

opname of ontslag kan genomen worden. 

Na het onderzoek bespreekt de arts met u het verdere verloop: 

• je mag het ziekenhuis verlaten. Huisarts of specialist behandelen / begeleiden je verder. 

• Opname in het ziekenhuis. 
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Opname in het ziekenhuis: 

Indien je moet worden opgenomen in het ziekenhuis, kan je kiezen voor een één- of 

tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. 

Ontslag: 

Vergeet bij ontslag je identiteitskaart, röntgenfoto’s, medicatievoorschriften, verzekeringsattesten, 

bewijzen voor school/werk, … niet! 

Verzekering: 

Elke aangesloten speler is verzekerd voor de wedstrijden en trainingen ingericht of georganiseerd 

door de club van aansluiting. Ingeval van een ongeval dient onderstaande procedure zonder fout 

nageleefd te worden. Voor elke ongevalaangifte worden door de KBVB dossierkosten aangerekend. 

De KBVB betaalt de vergoedingen overeenkomstig de wettelijke barema’s. Alle eventuele 

supplementen boven dit barema zijn niet ten laste van de club. Alle inlichtingen m.b.t. de officiële 

barema’s kunnen bij het ziekenfonds bekomen worden. Een eventuele bijkomende verzekering kan 

bij een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden. 

1. Je raakt gekwetst tijdens een training of een wedstrijd 

• Vraag een formulier ‘Aangifte van Ongeval’ aan de trainer of afgevaardigde van je ploeg of in 

onze kantine. Je kan het ook downloaden en afdrukken op onze website (www.bosdam.be). 

Gelieve het recto verso af te drukken. 

• Laat de achterkant van het formulier (Medisch getuigschrift) invullen door een dokter. 

• Opgelet: indien er kinesitherapie vereist is, dient dit door de dokter vermeld te worden op 

het ongevallenformulier. Om kinesitherapie te kunnen terugtrekken, moet men minstens 15 

dagen sportief inactief zijn. Het aantal beurten bij de kinesist is beperkt tot 60 per ongeval en 

per jaar. Neem goed het reglement i.v.m. verzekeringen door voor de tegemoetkoming in de 

kosten (Art. 2117). 

• Bezorg het formulier altijd aan de Gerechtigd Correspondent (liefst binnen de 48u). Zo heeft 

hij tijd genoeg om alles in orde te brengen. De aangifte moet in Brussel zijn binnen de 21 

kalenderdagen na datum van het ongeval. Bij laattijdig binnengebrachte formulieren kan niet 

gegarandeerd worden dat ze nog verwerkt worden! 
 

Bart Vercauteren 

GC FC Bosdam Beveren 

Anemonenstraat 12 

9120 Beveren 
 

0468/10.49.87 

bart.vercauteren@bosdam.be 
 

 

• De voorkant van het formulier wordt ingevuld door de Gerechtigd Correspondent van de 

club. Hij zal je contacteren en met jou de details van het ongeval bespreken. 

• Kleef op deze voorkant, in het daarvoor voorziene vak, een klevertje van de mutualiteit. 

 

 

 

http://www.bosdam.be/
mailto:bart.drieghe@bosdam.be
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2. Tijdens de herstelperiode 

• Je betaalt zelf alle rekeningen van ziekenhuis, dokter, apotheek, kinesist, huur van medisch 

materiaal, … Hou deze rekeningen goed bij! 

• De Gerechtigd Correspondent ontvangt van de KBVB een gekleurd formulier, waarmee wordt 

bevestigd dat je aangifte van ongeval geregistreerd is. Dit formulier wordt gekopieerd door 

de Gerechtigd Correspondent. De kopie houdt hij zelf bij. Het gekleurde formulier wordt 

direct aan de gekwetste bezorgd. Hou dit formulier goed bij! 

• Indien je meer beurten kinesitherapie nodig hebt dan het aantal vermeld op het gekleurde 

formulier, moet je een voorschrift halen bij de dokter. Dit voorschrift wordt aan de 

Gerechtigd Correspondent bezorgd, vooraleer je eerste reeks beurten afgelopen is. Hij stuurt 

dit document op naar de KBVB. Als men daar akkoord gaat met extra beurten kinesitherapie, 

zullen ze hiervoor een toelating opsturen naar de Gerechtigd Correspondent. Deze toelating 

wordt gekopieerd door de Gerechtigd Correspondent. De kopie houdt hij zelf bij. Het 

originele formulier wordt direct aan de gekwetste bezorgd.  

• Uiteraard mag je niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden, zolang je 

verzekeringsdossier bij de KBVB open staat! Indien je dit wel doet, is het volledig op eigen 

verantwoordelijkheid. Mogelijke nieuwe blessures worden niet gedekt door de verzekering. 

 

3. Je bent hersteld en wil terug deelnemen aan trainingen en wedstrijden 

• Je laat het gekleurde formulier dat je ontvangen hebt, onderaan volledig invullen door een 

dokter. 

• Met de rekeningen van ziekenhuis, dokter, apotheek, kinesist, huur van medisch materiaal, … 

ga je naar je mutualiteit. Zij bezorgen je een formulier waarop je de tussenkomst van de 

mutualiteit terugvindt. Het formulier van de mutualiteit bezorg je samen met de originele 

rekeningen (neem hiervan kopieën!) en het gekleurde formulier, dat ingevuld werd door een 

dokter, aan de Gerechtigd Correspondent. Hij bezorgt alles aan de KBVB. 

• Je bent terug speelgerechtigd van zodra  het gekleurde formulier op de KBVB is! Zolang dit 

niet gebeurd is, mag je ook niet trainen! 

• De KBVB zal, na ontvangst van de rekeningen, aan de Gerechtigd Correspondent laten weten 

wat hun tussenkomst is. Dit bedrag storten ze op de rekening van FC Bosdam Beveren. Van 

zodra onze penningmeester de tussenkomst op de rekening ontvangen heeft, wordt 

doorgestort op de rekening waarmee het lidgeld werd betaald. Indien dit op een ander 

rekeningnummer moet gestort worden, dien je dit door te geven bij de aangifte van je 

ongeval! Opgelet: het kan even duren vooraleer de KBVB het bedrag overmaakt… 

• Rekeningen mogen tot 2 jaar na het ongeval, via de Gerechtigd Correspondent, 

binnengebracht worden bij de KBVB. 

 

4. Waarvoor ben je verzekerd? Algemene bepalingen van de verzekering 

http://www.belgianfootball.be/nl/wat-verzekerd 

http://www.belgianfootball.be/nl/algemene-bepalingen-van-de-verzekering 

http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf#page=373 

(reglement verzekeringen vanaf p.267) 
 

http://www.belgianfootball.be/nl/wat-verzekerd
http://www.belgianfootball.be/nl/algemene-bepalingen-van-de-verzekering
http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf#page=373
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7.1.4 Ongeval aangeven 
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7.2 Mag ik vriendjes meebrengen naar de training? 
 

Je mag vriendjes meebrengen naar de training op volgende voorwaarden: 

• Je vraagt dit voor de training aan de TVJO 

• je hebt hiervoor een toelating van de TVJO 

• de speler in kwestie traint op eigen verantwoordelijkheid zolang hij niet bij de club is 

aangesloten 

• indien de speler is aangesloten bij een andere club, dient eerst een schriftelijk akkoord te 

worden gevraagd aan de andere club. 

Nieuwe spelers mogen 3x meetrainen vooraleer ze worden aangesloten. Zo kunnen ze zelf 

ondervinden of ze het leuk vinden. De trainer kan kijken of de speler goed in de groep ligt en het 

niveau van de speler inschatten. 

7.3 Wat als ik niet naar een training/wedstrijd kan komen? 
 

Als je niet kan komen trainen, verwittig je steeds telefonisch de trainer. Indien je op voorhand al 

weet dat je een training zal moeten missen, geef je dit zo snel mogelijk door (zeker een dag voor de 

training). Als je de dag zelf ziek geworden bent, verwittig je de trainer voor aanvang van de training! 

Dezelfde procedure geldt bij een wedstrijd! 

7.4 Ik kom van een andere club. Moet ik nog zaken in orde brengen? 
 

Als je van een andere club komt en na overleg met de TVJO beslist hebt om bij FC Bosdam Beveren te 

komen spelen, dien je volgende zaken te weten: 

• In de maand april kan je ontslag bij decreet nemen bij je huidige club. 

• Sinds dit seizoen kan dit digitaal via:  

https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscription.jsf?lang=nl  

• Het kan ook door een roos ontslagformulier (te verkrijgen bij de G.C. van FC Bosdam 

Beveren) aangetekend op te sturen naar de G.C. van je huidige club en naar de KBVB. Je 

huidige club dient hiermee niet akkoord te gaan. 
 
 

KBVB – Beheer Clubs en Aangeslotenen 

Houba de Strooperlaan 145 

1020 Brussel 
 
 

• Pas als je ontslag is aanvaard bij de KBVB, kan je opnieuw aangesloten worden bij FC Bosdam 

Beveren. 

• Je blijft wel aangesloten bij je huidige club t.e.m. 30 juni. 

• Via een gewone transfer kan je ook een overgang bekomen in de periode van 1 juni t.e.m. 31 

december. In dit geval moet je huidige club wel haar akkoord geven. 

• Bij een transfer na 30 juni is een speler niet meer speelgerechtigd voor het eerste elftal. 

Eens je aansluiting bij FC Bosdam Beveren in orde is, moet je: 

• je lidgeld zo snel mogelijk betalen 

• een clubtraining passen en aankopen 

https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscription.jsf?lang=nl
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7.5 Ik wil FC Bosdam Beveren verlaten. Moet ik nog zaken in orde brengen? 
 

Als je de club wil verlaten, dien je volgende zaken te weten: 

• In de maand april kan je ontslag (bij decreet) nemen bij FC Bosdam Beveren. 

• Sinds dit seizoen kan dit digitaal via:  

https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscription.jsf?lang=nl  

• Het kan ook door een roos ontslagformulier aangetekend op te sturen naar de G.C. van FC 

Bosdam Beveren en naar de KBVB.  
 
 

KBVB – Beheer Clubs en Aangeslotenen 

Houba de Strooperlaan 145 

1020 Brussel 
 
 

• Pas als je ontslag is aanvaard bij de KBVB, kan je opnieuw aangesloten worden bij een andere 

club. 

• Je blijft wel aangesloten bij FC Bosdam Beveren t.e.m. 30 juni. 

• Via een gewone transfer kan je ook een overgang bekomen in de periode van 1 juni t.e.m. 31 

december. In dit geval moet FC Bosdam Beveren wel haar akkoord geven. Vanaf het moment 

dat de competitie 

• Bij een transfer na 30 juni is een speler niet meer speelgerechtigd voor het eerste elftal. 

• Eens de voorbereiding op het seizoen gestart is, worden geen transfers meer toegestaan.  

• Indien een speler tijdens het seizoen stopt met voetballen, o.w.v. een reden die anders is dan 

een blessure, wordt het lidgeld niet terugbetaald. In het geval van een blessure kan lidgeld 

enkel terugbetaald worden als een doktersattest kan voorgelegd worden. 
 

7.6 Ik wil graag helpen met het uitbaten van de kantine. Kan dat? 
 

Helpende handen zijn steeds welkom. Je neemt hiervoor best contact op met Raf Bettens 

(raf.bettens@bosdam.be) 

 

7.7 Op welke manier weet ik wat er allemaal gebeurt op de club? 
 

FC Bosdam Beveren communiceert op verschillende manieren met spelers en ouders: 

• Via de website: www.bosdam.be  

• Via email / digitale nieuwsbrieven 

• Via een sms-applicatie (op deze sms’jes kan je niet antwoorden) 

• Via de onthaalbrochure 

• Via het infobord in de kantine 

• Via brieven 

• Via Facebook (account FC Bosdam Beveren) 

• Mondeling 

 

https://extranet.e-kickoff.com/ast/faces/pub/unsubscriptions/unsubscription.jsf?lang=nl
mailto:raf.bettens@bosdam.be
http://www.bosdam.be/
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8. Algemene contactgegevens 
 

Maatschappelijke zetel: 
 
Raf Bettens 
Alixhof 33 
9120 Beveren 

 

Terreinen: 
 
FC Bosdam Beveren 
Lindenlaan 109 A 
9120 Beveren 
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9. Panathlonverklaring 
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10. Wegbeschrijving 
 

Via de E17: 

Afrit Haasdonk richting Haasdonk / Derde straat rechts "Willem Van Doornyckstraat" / Eerste straat 

links "Zandstraat" / Deze blijven volgen tot over de spoorweg tot aan de lichten / Straat oversteken 

en links aanhouden in de "Pastoor Steenssensstraat" / Op het einde van deze straat rechts afslaan in 

de Lindenlaan / Na ongeveer 200 meter bevindt zich op de rechterkant het complex van FC Bosdam 

Beveren. 

 Via de E34: 

Afrit Vrasene richting Vrasene / Links afslaan aan de lichten in Vrasene in de "Brugstraat" / Deze weg 

blijven volgen tot je op de linkerkant de AVEVE ziet en daarna eerste rechts in de "Elzenstraat" / Op 

het einde van deze straat links afslaan in de Lindenlaan / Na ongeveer 200 meter bevindt zich op de 

rechterkant het complex van FC Bosdam Beveren. 

Via de N70 komende van Sint-Niklaas: 

 Over het viaduct aan Hotel Beveren tot aan de eerste lichten / Links afslaan aan de lichten in de 

"Pastoor Steenssensstraat" / Op het einde van deze straat rechts afslaan in de Lindenlaan / Na 

ongeveer 200 meter bevindt zich op de rechterkant het complex van FC Bosdam Beveren. 

Via de N70 komende van Antwerpen: 

Aan het rond punt rechtdoor naar de markt / Daarna aan de derde lichten tweede rechts afslaan in 

de "Pastoor Steenssensstraat" / Op het einde van deze straat rechts afslaan in de Lindenlaan / Na 

ongeveer 200 meter bevindt zich op de rechterkant het complex van FC Bosdam Beveren. 
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11. Nuttige links 
 

• De meest recente kalender vinden jullie steeds op: 

 

Best of Belgian Football (BBF) app: http://www.belgianfootball.be/nl/node/39183  
 

http://www.belgianfootball.be/nl/kampioenschappen-uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-0 

 

http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-van-voetbal-

vlaanderen  

 

Tik bij clubnaam “Bosdam” in  

Klik op “Opzoeken” 

Kies bovenaan “Oost-Vlaanderen : “Gewenste reeks” 

Datum en gewenste ploegen moet je zelf instellen. 

Tenslotte druk je op “Bekijken” 
 

• Bezoek regelmatig www.bosdam.be eens voor de laatste nieuwtjes en foto’s! 
 

• Algemene afgelastingen:  

✓ Radio 1: na het nieuws van 18u op vrijdagavond en zaterdag om 12u 

✓ KBVB: http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen 

✓ KBVB: 0900/00081 (€ 0,45 / min) 

 

• Kijk ook geregeld eens op Voetbalfederatie Vlaanderen: www.voetbalvlaanderen.be  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgianfootball.be/nl/node/39183
http://www.belgianfootball.be/nl/kampioenschappen-uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-0
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-van-voetbal-vlaanderen
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-van-voetbal-vlaanderen
http://www.bosdam.be/
http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen
http://www.voetbalvlaanderen.be/
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12. Vrijwilligersfiche 
 

 

FC BOSDAM BEVEREN 
 

Vrijwilligersfiche 
 

Seizoen 2018-2019 
 

 

A. Algemene inlichtingen (in drukletters) 

Naam: ………………………………………..  Voornaam: …………………………………. 

Adres: (straat + nr.): ……………………………………………………………………………… 

       (postnr + deelgemeente):…………………………….…………………………………. 

GSM: …………………………………. Thuistelefoon: ……………………………… 

E-mailadres dat gebruikt kan worden voor communicatie (in drukletters): 

                         

 

B. Heeft interesse in volgende sportieve taken 

o Jeugdtrainer 

o Keeperstrainer jeugd 

o Ploegafgevaardigde 

o Techniektrainer 

o Fysiektrainer 

o Coördinator Onderbouw (U6 t.e.m. U9) 

o Coördinator Middenbouw (U10 t.e.m. U13) 

o Scheidsrechter 

o Mental Coach 

o Scout 

 

C. Heeft interesse in volgende medische taken 

o Clubdokter 

o Clubkinesist 

o Verzorger 
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D. Heeft interesse in volgende ondersteunende taken 

o Sponsors overtuigen om in onze club te investeren (en sponsors behouden) 

o Boekhouding 

o Ombudsman of -vrouw (aanspreekpunt voor clubleden bij niet-sportieve problemen) 

o Lid ouderraad (doorgeefluik tussen ouders en bestuur) 

o Kleedkamerverantwoordelijke (oogje in het zeil houden tijdens wedstrijddagen) 

o Hulp in de kantine (op regelmatige basis / af en toe) 

o Hulp bij eetfestijnen (op regelmatige basis / af en toe) 

o Hulp jeugdtornooi (kraampjes bemannen, velden opbouwen + afbreken, secretariaat) 

o Schoonmaakploeg (kantine / kleedkamers / rond terreinen) 

o Terreinverzorger 

o Website onderhouden en updaten 

o SoccerOnline onderhouden en updaten 

o Redacteur nieuwsbrief van de club (enkele keren per seizoen) 

o Organisatie activiteiten voor het goede doel 

o Begeleider jeugdraad 

o Lid ouderraad 

E. Heeft interesse in een functie binnen het jeugdbestuur 

o Jeugdsecretaris 

o Hulp bij voorbereiding audit FootPass 

F. Heeft interesse in een functie binnen het hoofdbestuur 

o Gerechtigde Correspondent (contactpersoon tussen club en voetbalbond) 

o Bestuurslid 

 

Het bestuur van FC Bosdam Beveren zal de kandidaturen verzamelen en, indien nodig, 
een keuze maken uit de kandidaten die zich aanbieden 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992 is van toepassing op de 
persoonsgegevens die met dit formulier opgevraagd worden. De club verwerkt deze 
gegevens voor de ledenadministratie. Je hebt het recht de gegevens op te vragen en ze 
zo nodig te laten verbeteren. 

 

Handtekening      

 


