INFOBROCHURE
TK. Meldert

2018-2019
JEUGD

Start trainingen : 2018 – 2019
u21 : Dinsdag 24 juli te 19u30
u17 : Maandag 23 juli te 19u30
u15: Dinsdag 24 juli te 19u30
U13:Maandag 23 juli te 09u00 (stage)
U12:Maandag 23 juli te 09u00 (stage)
U11:Maandag 23 juli te 09u00 (stage)

U10:Maandag 23 juli te 09u00 (stage)
U9: Maandag 30 juli te 09u00 (stage)
U8: Maandag 30 juli te 09u00 (stage)
U7: Maandag 23 juli te 09u00 (stage)
U6:Maandag 23 juli te 09u00 (stage)
Lidgeld
U6 - U7: €210
U8 - U9: €330
U10 tot U21: €350
De kaarten voor de eetfestijnen zijn inbegrepen in het lidgeld!
Lidgeld: betalen voor 1/8 op rekeningnummer BE84068084917059
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Trainers 2018-2019
TVJO Jeugd TK. Meldert: DanyScheiris GSM : 0474/290.213

dany-scheiris@hotmail.com

U6-U7 Van Nuffel Davy 0474/683929
U8

Van Nuffel Davy 0474/683929

U8

Van Buggenhout Paul 0473/591004

U9P

Baugnee Wim 0491/438343

U9P

De Groodt Martin 0493/725596

U10P

Roeland Kris 0486/65 46 28

U10
U11P

Dooremont Ellen 0474/842032

U11

Coignau Jurgen 0478/06.02.84

U12P

De Smedt David 0479/306323

U12

Van Geert Guy 0496/400160 –De Vriendt Tom 0497/057867

U13P

Vermoesen Kevin0478/36.86.21

U15P

Lauwereys Pieter 0473/616228

U15G De Boeck Davy 0479/261620
U17P

NuengiDiwa Patrick 0465/862176

U17

De Keer Christophe 0472/883716

U21

Van Keer Chris 0478/12 04 39

Reserve trainers: Molly Saskia 0474/413011 - Van Damme Steve 0478/92 83 47
Vrancken Alain 0478/63 01 66 - D’Hauwers Wim 0474/206021
Roeland Gunter 0472/404634 – Verhasselt Marc 0475/ 33 63 96
Looptrainer:
Keeperstrainer : Buggenhout Gunther 0478/970808
Technische trainers : NuengiDiwa Patrick 0465/862176-Peelman Gert 0478/673474
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JEUGDMANAGMENT TK. Meldert
TVJO:ScheirisDany
dany-scheiris@hotmail.com
Jeugdvoorzitter:Parrez Freddy
Administratief VJO :Van Geert Guy – Parrez Vanessa
Hoofd rekrutering JO :ScheirisDany
Wedstrijd-Tornooi coördinator:Aerts Peter

Scouting cel
Hoofdscout : Van Der Borght Filip 0472 399 563
Verantwoordelijke aanwerving : ScheirisDany 0474 290 213
Scouts : Trainers middenbouw gewestelijke reeksen

OMBUSDSMAN TK. Meldert
Voor al de eerste problemen behalve sportieve kan je terecht bij onze ombudsman.
VAN GEERT Guy,

mail : guyvangeert@hotmail.com

Onze school en studiebegeleiders zijn:
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Medische begeleiding en opvolging
Artsen
- Wanneer speler ziek is kan men zich uiteraard wenden tot de eigen huisarts of clubarts.
Deze schrijft dan wel briefje van afwezigheid wegens ziekte dat aan de trainer wordt
overhandigd :
Clubarts: Andre Krista, Faluintjesstraat 34, 9310 Aalst, 052 35 59 05
-Spelers die een lichamelijke kwetsuur hebben kunnen terecht bij de sportarts van TK.
Meldert:: Sportarts:Dr.Harnie Annelies, Brakelstraat 32, 9300 Aalst, 0475/ 209659

Kinesitherapeut
Ook de kinesitherapeut staat in nauwe verbinding met de club zodanig dat speler van kort
kan opgevolgd worden. Deze kinesitherapeut zal ook aanwezig zijn op donderdagavond en
zaterdagvoormiddag op de club.
Kine praktijk: De Bolle Jean-Pierre en Kristof. Kine en Osteopaat
Potaardestraat 36, 1790 Teralfene, 053 66 27 52

Psychotherapie – Gestaltetherapeute
-Voor alle gedragsmatige problemen (Beheersen gevoelens van angst,
machteloosheid, verdriet, eenzaamheid, stress, lusteloosheid, besluiteloosheid,
kwaadheid, onzekerheid .... je dagelijkse functioneren ?) kan je terecht bij onze
Psychotherapie – Gestaltetherapeute.
Psychotherapie :: Stefanie Van Imp, Erembodegemstraat 4, 9300 Aalst,
85 42 66

0494

Diëtiste
-Zijn er spelers met slechte eetgewoonten, moeilijkheden van vertering bij inspanning,
overgewicht dan kunnen de ouders van deze spelers steeds terecht bij onze diëtiste:
Anna Rosseel , Steenweg op Dendermonde 19, 9308 Aalst, tel: 053 / 78 06 70

-De eerste verzorging kan gedaan worden via de EHBO verantwoordelijken van onze club :
EHBO verantwoordelijke
Medewerkers:Verhasselt Marc 0475/ 33 63 96
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Afspraken met ouders en spelers
A. Inhoud van de trainingen/wedstrijden
•
Elke speler speelt evenveel tot U9. In middenbouw (u10-13) speelt iedereen
minimum 60%. In bovenbouw krijgt elke speler minimum de helft van de speelminuten.
Speelminuten worden bijgehouden door afgevaardigde(n) zodat hierover geen discussie kan
zijn.
•

Elke speler kan op iedere positie uitgespeeld worden.

•
Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier
hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische)
vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede
sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
•
De indeling van de groepen provinciaal en gewestelijk is het werk van de trainer.
Deze beslist (samen met de jeugdcoördinator) wie waar speelt. Deze keuzes worden steeds
gemaakt in functie van de optimale ontwikkelingskansen van de spelers.
•
TK. Meldert investeert in een degelijke jeugdopleiding. In die zin worden ook trainers
zorgvuldig uitgekozen. Wij verwachten van hen dat ze de spelers een goede technische
bagage meegeven, hen tactische richtlijnen aanbieden én opvoedkundige waarden
bijbrengen. Wij vragen dan ook van ouders en supporters om NIET te coachen en geen
goedbedoelde ‘tips’ en aandachtspunten te geven tijdens trainingen en wedstrijden. Indien
dit wel gebeurt, zal u door de trainer op een vriendelijke manier gevraagd worden dit niet
meer te doen. Bij herhaling zal u door de jeugdcoördinator worden aangesproken.
B. Afspraken/Leefregels in verband met trainingen en wedstrijden.
1.
Trainers worden door de spelers aangesproken met ‘trainer’ en niet met hun
voornaam.
2.
Verwittig één van de trainers indien je niet kan komen naar een training of wedstrijd.
Je kan dit doen per mail of sms. Wij beschouwen dit als een vorm van respect. Indien dit niet
gebeurd is bij een training, dan speelt de speler minder minuten tijdens de eerstvolgende
wedstrijd. Wanneer er niet wordt verwittigd voor afwezigheid bij een wedstrijd, dan speelt
de speler ook de volgende wedstrijd niet mee.
3.

Wees op tijd:

o

10’ voor de training (aangekleed) is iedereen in de kleedkamer.

o
Thuiswedstrijd: een uur voor aanvang van de wedstrijd in de juiste kleedkamer tenzij
door de trainer anders meegedeeld (info via mail).
o

Uitwedstrijd: vertrek meegedeeld via mail.
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4.
Met de club en de sponsors wordt afgesproken dat de spelertjes de juiste kledij
dragen op bepaalde momenten.
o

Groene trainingsvest → Training

o

Groenet-shirt → Training

o

Groene trainingsvest → Wedstrijd

5.
Douchen na de training en na de wedstrijd is verplicht! Dit is deel van een gezonde
sportcultuur. Uitzondering kan wanneer u snel weg moet, na afspraak met de trainer. Bij het
douchen zijn badslippers aangewezen.
6.
Voor de training zitten alle spelers rustig samen in de kleedkamer en wachten op de
trainers. Er wordt samen rustig naar het veld gestapt. De training wordt afgesloten met
opruimen en een gezamenlijk moment op het veld. Alle spelers gaan na de training rustig
naar de kleedkamer. Van hieruit kunnen zij naar huis vertrekken.
7.
Kleedkamers zijn voor alle ouders verboden terrein, zowel op training als op
wedstrijd. (voor u7 is 1 ouder toegelaten per speler na de training of wedstrijd).
8.

Spelers trainen en spelen steeds met propere voetbalschoenen.

9.
Zowel tijdens wedstrijden als trainingen is het dragen van beenschermers verplicht.
Dit is belangrijk voor het voorkomen van kwetsuren.
10.
De spelertjes geven de trainer en de afgevaardigde een handdruk, uit respect en uit
beleefdheid. Wij verwachten niet van hen dat zij dat te pas en te onpas, altijd en overal
doen.
o

Voor een training gebeurt dat in de kleedkamer. Na een training hoeft dit niet.

o
Bij een thuiswedstrijd gebeurt dit bij het verzamelen in de kleedkamer. Bij een
uitwedstrijd doen we dat op de plaats van bijeenkomst.
o
Na elke wedstrijd verwachten wij ook dat elke speler de trainer en afgevaardigde een
hand geeft. Zo weten wij wie al naar huis is.
11.
Na een wedstrijd en training worden de voetbaltassen in de kantine op de daartoe
voorzien plaats gezet, zijnde rechts op de planken bij de ingang. Indien er geen plaats meer
is, verzamelen we de tassen tegen een muur, weg van de in/uitgang.
12.
Wij zetten FAIR-PLAY steeds in de kijker. Ouders/supporters en spelers geven geen
commentaar op de tegenstander, medespelers en scheidsrechter. Blijf aub altijd
kindvriendelijk, positief en sportief. Wij verwachten van iedereen een respectvolle houding
naar alle betrokken partijen en willen daarin, als trainers, ook een voorbeeld zijn. Wij
verwachten van u dat u ons hierin steunt als ouder/supporter.
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13.
Resultaat/uitslag van de wedstrijd heeft geen belang. Inzet en uitvoering van wat er
op training wordt aangeleerd, zijn dat wel. Daarom zal je ook geen rangschikking vinden van
onze jeugdploegen in de kantine.
C. Praktische zaken
14.
De trainers zullen in het begin van het seizoen een afgevaardigde per ploeg uitkiezen.
Deze afgevaardigde heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Hij/zij krijgt hierover
een briefing. Wij waarderen ten zeerste het engagement van deze mensen. De
afgevaardigde is echter geen trainer en bemoeit zich nooit met het sportieve.
15.

Elke speler ontvangt na de wedstrijd een drankbonnetje van de club.

16.
Tijdens een tornooi worden er tussen de wedstrijden door geen frietjes of
hamburgers,…. gegeten. Ook ‘energierijke’ dranken zijn niet toegelaten tussen de
wedstrijden door. Deze bevatten té veel suikers en zorgen voor nog meer dorst. Dit geldt
ook voor de rust tijdens wedstrijden. De club zorgt steeds voor voldoende water. Een
uitzondering hierop vormen spelers die om medische redenen extra suikers nodig hebben.
17.
Problemen? Spreek de trainers aub aan, bij voorkeur na een training. Zij staan jullie
graag te woord. Een trainer wordt nooit na een wedstrijd aangesproken over speelwijze,
opstelling en uitvoering. Deze mensen verdienen het ook om op een rustige manier van de
wedstrijd na te genieten of te bekomen.
Procedure mails, communicatie.
De club wil graag volgende afspraken maken ivm het versturen van mails. Onderstaande
items zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken voor trainers, spelers en ouders.
•
Elke trainer verstuurt elke mail die wordt verstuurd naar de ouders ook steeds in cc
door naar alle coördinatoren.
•
Een mail naar een collega-trainer of coördinator wordt steeds verstuurd naar alle
adressen die beschikbaar zijn. In dit document kan je een overzicht vinden van de
contactgegevens van alle trainers. Op deze manier vermijden we misverstanden ivm mails
die niet worden gelezen vanwege verlof, ziekte, niet thuis,…
•
Alle mails ivm klachten of opmerkingen van ouders die bij een trainer binnenkomen
worden steeds direct doorgestuurd naar de coördinatoren. Zo kunnen deze, indien nodig,
snel overleggen met de trainer en eventueel reageren naar de ouders. Probeer steeds een
afkoelings-moment in te lassen alvorens te reageren op kritiek of commentaar. Sommige
problemen worden ook beter besproken via telefoon of in een persoonlijk gesprek. Ouders
zijn dan vaak een stuk voorzichtiger en rustiger in hun aanpak. Onze boodschap komt soms
ook beter aan op deze manier. Snel een (boos) mailtje sturen is soms niet de beste manier
van communiceren.
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FAIR PLAY TK. Meldert

De tien geboden van de Fair Play
Speel sportief
Speel altijd om te winnen, maar wees waardig in het verlies
Volg de regels van het spel
Respecteer je tegenstanders, je ploegmaats, de scheidsrechters, de officials, de trainers, de
afgevaardigden, de vrijwilligers en de supporters
Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen
Promoot het voetbal
Verwerp corruptie, doping, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren die de populariteit van
onze sport kunnen schaden
Help anderen om aan de negatieve verleidingen van gebod 7 te weerstaan
Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak
Verbeter de wereld dankzij het voetbal

Het jeugdbestuur en de sportieve cel kan bij het zwaar zondigen tegen scheidsrechters – trainers –
bestuursleden – coördinators of medewerkers van onze spelers of die zijn ouders of entourage
overgaan tot de uitsluiting van de speler. Ook geweld tegen andere spelers of supporters zal niet
getolereerd worden en kan leiden tot de onmiddelijke uitsluiting uit de club.
TK. Meldert draagt het onderstaande charter hoog in het vaandel.
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