
Dames VK-Egem 

Seizoen 2020-2021 

 

 

INFOBROCHURE 
 

 

 

 

 

 



INHOUD 
* VOORWOORD 

* MISSIE EN VISIE 

* BELEID ALGEMEEN 

* ORGANISATIE & AFSPRAKEN 

* AFSPRAKEN SPEELSTERS 

* AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN OUDERS 

* GEGEVENS JEUGDBESTUUR 

* GEGEVENS TRAINSTERS EN DELEGES 

* ALGEMENE INFO 

 

 

 



 

 

 

Beste DVK-ers 

 

 

Beste speelsters en ouders, 

In deze infobrochure vinden jullie nuttige info over het seizoen 2020-2021: 

onze missie en visie, een overzicht van de jeugdtrainers en het jeugdbestuur,algemene info, enz… 

Het voorbije seizoen met 3 jeugdploegen ( U11 jongensreeks , U13 damesreeks  en  U15 
jongensreeks  ) zit er op . Het was een seizoen van zwoegen en zweten en vooral van een raar einde . 

Globaal gezien mogen we terugblikken op een geslaagd sportief seizoen. 

Dit seizoen hebben we 51 ingeschreven jeugdspeelsters en brengen we terug 3 ploegen 

in competitie: 

meisjes U13 

U13 in een jongensreeks 

U15 in een jongensreeks  

De start is ook niet zoals andere seizoenen maar we hopen dit snel te kunnen vergeten . 

In deze brochure vind je de afspraken die wij maken met onze spelers en met de ouders; want goede 
afspraken maken goede vrienden. 

Zoals altijd organiseren wij in de loop van het seizoen ook tal van activiteiten, zoals techniek training 
indoor, indoor- en outdoor tornooi , teambuilding , Halloween training , sinterklaasfeest , mama’s en 
papa’s vs speelsters , eetfestijn ,  eindeseizoensfeest... 

Hiervan zullen wij u via de mail , facebook en/of via de website op de hoogte houden. 

Via deze weg wil ik alle helpers op deze activiteiten nogmaals danken voor hun medewerking aan 
deze activiteiten in het vorige seizoen. 

Ook komend seizoen zullen onze trainers, de leden van het jeugdbestuur & sportieve cel hun best 
doen om onze speelsters en ouders een aangenaam en sportief seizoen te bezorgen. 

 

 

Slock Mario 

Jeugdvoorzitter 

0473-250.868 

 



 

 

MISSIE EN VISIE 
1 Inleiding 

 

DVK- Egem beschikt momenteel over een voor dames voetbal zijnde grote jeugdafdeling met een 
kwaliteitsvol jeugdbeleid. Onze betrachting is om op lange termijn al onze jeugdspeelsters een goede 
verzorgde voetbalopleiding aan te bieden. Dit zowel op regionaal als op gewestelijk niveau, ieder met 
zijn persoonlijke mogelijkheden op voetbalgebied. 

DVK-Egem wil een aantrekkelijke vereniging zijn met zoveel mogelijk speelsters uit alle windstreken  
Dit kan alleen via een kwaliteitsvol jeugdbeleid. 

We wensen dit te realiseren aan de hand van onder meer een enthousiast jeugdbestuur, 
gediplomeerde trainers, kindvriendelijke coördinatoren en een TVJO/visieverantwoordelijke  

 

2. Missie club 

 

DVK-Egem wil op een budgetair aanvaardbare wijze attractief voetbal aanbieden aan de lokale 
bevolking. Hierbij willen wij bij voorkeur spelers opstellen van jong talent die hun opleiding genoten 
in eigen rangen. Daarnaast wil DVK-Egem ook een sportclub zijn die met zijn voetbal en 
nevenactiviteiten een grote bijdrage levert aan het sociale leven van de gemeente Egem-Pittem . 
Naast het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding willen we onze spelers ook op sociaal vlak 
laten ontplooien in onze club. 

 

3. Missie jeugdopleiding 

 

De missie van de jeugdopleiding bestaat erin om iedere jongere op haar niveau zo optimaal te 
kunnen laten sporten. De primaire doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk eigen jeugdspeelsters te 
laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze jeugdopleiding wil in West-Vlaanderen erkend 
worden als een kwalitatieve jeugdopleiding waarin de speelster centraal staat. 

 

4. Visie jeugdopleiding 

 

De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speelster zowel op technisch, tactisch,fysiek en mentaal 
vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of 
kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed mogelijke begeleiding. 

 

 



 

 Beleid algemeen : gezond in alle facetten 

 
Sportief gezond beleid 

 

• Een voetbalopleiding met als doel dat elke speler zich ontwikkelt op eigen niveau 

• Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speelster, 
gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen. 

• Hierbij zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. 

• Een lange termijn-relatie met de speelsters opbouwen op alle niveaus 

•  Een gestructureerde opleiding bieden 

• Een opleiding waarbij de speelgelegenheid gelijk is voor iedere regelmatige speelster op haar 
niveau. 

•  Uniformiteit op en langs het terrein 

• Vertrekkend vanuit de basis 5 tegen 5 / 8 tegen 8 met als thema “fun and formation” 

• Vanaf 11 tegen 11 eenzelfde spelsysteem 1-4-3-3 en taken per positie op basis van een 
opleidingsplan en dit in combinatie met een periodiseringsmodel op maat gemaakt voor de 
leeftijdscategorie. 

• Het hoofddoel van onze jeugdopleiding is speelsters opleiden op technisch, tactisch, fysiek 
en mentaal vlak. 

•  

Financieel gezond beleid 

Sociaal gezond beleid 

 

• Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speelster, 
gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen. 

• Club zonder racisme. 

• Club waar ook ouders en supporters de missie van de jeugdwerking uitdragen. 

•  

Educatief gezond beleid 

 

• Stipt–streng maar rechtvaardig–steeds in het belang van de speler 

• Respect voor infrastructuur / kledij en materiaal 

• Hygiëne, verzorging en voeding 

•  

Communicatief gezond beleid 

 

• Een degelijke administratie vanuit een database 

• Informatie naar leden en medewerkers 



• Uniformiteit en uitstraling 

Organisatie en afspraken zijn sleutelwoorden in onze 

club. Om alles in goede banen te leiden maken wij met al onze 
jeugdspeelsters én hun ouders een aantal afspraken. Alle 
jeugdspeelsters en ouders verklaren zich akkoord met deze afspraken 
bij de inschrijving. 
 

• Afwezigheden op trainingen en of matchen worden vooraf gemeld met vermelding van 
reden en duur. Bij kwetsuur zal er in onderling overleg met de trainer een aangepast 
trainingsschema opgemaakt worden. 
 
 

• Het nemen van een douche na elke wedstrijd is verplicht.( Als corona het toelaat tenminste ) 
 

• De uren van trainingen zijn de uren waarop de training effectief start. Alle spelers dienen op 
dat moment in sportkledij aanwezig te zijn in de kleedkamer. 
 
 

• Schoenen worden buiten gereinigd, aan de daartoe voorziene kraantjes. Er worden GEEN 
schoenen gereinigd onder de douche. 
 

• In de gebouwen wordt niet gevoetbald of gespeeld.  
 
 

• Het reinigen van de kleedkamer gebeurt door het onderhoudspersoneel. We verwachten van 
alle spelers (vanaf U13) dat ze na de training/match de kleedkamer netjes achterlaten. De 
trainster zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn team hoe dit georganiseerd 
wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan de afspraken. 
 

• Speelsters die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de 
geparkeerde wagens op de parking, worden, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld 
voor deze schade. 
 
 

• De uitgangstraining dient verplicht gedragen te worden voor en na elke officiële wedstrijd. 
Ook tijdens de trainingen streven we naar uniformiteit en trainen we in kledij van de club. 
 

• De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen en broekje) wordt centraal bijgehouden. Elke 
trainster bepaalt hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met haar 
ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden. 
 
 

• Vanaf 1 November is het om gezondheidsredenen verplicht te trainen in lange 
trainingsbroek. 
 

• Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. 
 



• Speelsters, ouders én club zullen zich onthouden van elke handeling, zowel mondeling als 
schriftelijk, die de andere kan schaden in goede naam en faam. Het gebruik van obscene, 
beledigende of racistische taal is ten strengste verboden in de club. 

• Elke speelster is akkoord om haar gegevens intern te verspreiden voor 
communicatiedoeleinden 
 

• Testwedstrijden en/of -trainingen bij een andere club kunnen enkel na goedkeuring van de 
jeugdcoördinator en/of -voorzitter en na schriftelijke bevestiging door onze gerechtigde 
correspondent Ignace Beuze. Deze trainingen tellen niet mee als officiële training. Speelsters 
die geen schriftelijk ok krijgen, vallen niet onder de verzekering van DVK-Egem in het geval zij 
een blessure zouden oplopen. 
 

 

• Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten, 
kunnen enkel door de verzekering van de club terugbetaald worden wanneer er op een 
correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor 
ongevallen aangifte kan men terug vinden op onze website of bij uw trainster of 
afgevaardigde. 
 

• Speelsters die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen 
terug aansluiten bij DVK-Egem betalen 50€ administratiekosten. 
 

 

• Het ontvreemden of stelen van bezittingen van de club, medespeelsters en medewerkers 
wordt gesanctioneerd. 
 

• Speelsters die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk 
verwijderd uit de club bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is 
niet mogelijk. 
 

 

• De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Wij 
vragen daarom waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, geld, sieraden..) niet in de kleedkamers 
achter te laten. 
 

• Bij ongeldige of niet-verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de verplichte 
activiteiten, kan de trainster beslissen om de speelster niet te laten deelnemen aan de match 
hetzij op de bank te laten starten.  
 

 

• Speelsters die het lidgeld niet betaald hebben voor 1 september, mogen niet starten met de 
competitie. Bij niet-betaling voor 1 oktober, mogen ze ook niet meer deelnemen aan de 
trainingen. 
 

• Je studies primeren ten allen tijde. Tijdens de examenperiodes worden de trainingssessies 
gereduceerd. 
 

 

• Beleefdheid staat hoog in ons vaandel. Een begroeting bij aankomst en/of vertrek is een 
must. 
 



 
 
 
 

Afspraken voor spelers 
 

- Speelsters dienen altijd respect te hebben voor eigen medespeelsters, de tegenstanders en 
de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is ! 
 
- Alle trainsters hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij EN de 
speelsters zijn hiervoor verantwoordelijk. Spring dus op een “ normale “ manier met dit 
materiaal om ! 
 
- Zorg dat je op een goede normale wijze omgaat met je medespeelsters en tegenstanders. 
 
- Ouders mogen positief aanmoedigen ( graag zelfs), maar zich niet bemoeien met het 
coachen en het eventueel beledigen van de scheidsrechter. 
 
- De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij training als 
bij de wedstrijd. 
 
- Afwezigheid bij training of wedstrijd steeds melden aan de coach. 
 
- Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden. 
 
- Speelsters dienen zich op wedstrijd en trainingsdagen te ontdoen van sieraden ter wille van 
de veiligheid. 
 
- Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen. 
 
- Douchen na de wedstrijd  is in principe verplicht. 
 
Pestgedrag 
 
 
 
 
Bij DVK-Egem moet iedereen zich veilig voelen en daarom zijn er enkele regels.  
 
1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. 
2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. 
3. Ik blijf van de spullen van een ander af. 
4. Als er ruzie is speel ik niet voor rechter. 
5. Ik bedreig niemand, ook niet met woorden. 
6. Ik neem geen wapens of drugs mee naar DVK-Egem 
7. Ik gebruik geen geweld. 
8. Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen. 
9. Als dit niet helpt, vraag ik de trainer om hulp. 
 



 

Afspraken en richtlijnen voor ouders 
 
In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom stimuleren wij de 
ouders om regelmatig uw kind te komen aanmoedigen tijdens 
wedstrijden. JULLIE ZIJN ECHTER DE 12de MAN EN NIET DE 2de COACH, 
daarom volgende richtlijnen: 
 
- Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, afmelden doe je ruim op tijd. 
Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen. 
 
- Wees enthousiast en moedig uw kind en de ploeg aan. Gedraag je en toon dat je een 
echte supporter bent. 
 
- Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden alsook voor de tegenpartij. 
 
- Toon correct gedrag , geef zelf het voorbeeld aan uw kind. 
 
- Schaden van het imago van DVK-Egem en haar trainsters/speelsters/bestuurders/... kunnen 
leiden tot sancties. 
- Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden over aan de coach. Wees supporter en 
geen assistent-coach !!! 
 
- Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, 
maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging. 
 
- Het resultaat na de wedstrijd analyseren kan leuk zijn, maar staat loodrecht tegenover de 
opleiding binnen onze club. Resultaat is dus niet belangrijk, wel de opleiding. 
 
- Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of andere manier engageren 
bij één of andere clubactiviteit. Daarvoor kan u steeds terecht bij één van iemand van het 
jeugdbestuur. 
 
- Beslissingen genomen door trainsters, coördinatoren en TVJO/Visieverantwoordelijke 
worden genomen in het belang van de speelster en steeds gefundamenteerd en 
ondersteund door de sportieve cel. 
 
- Vraag geen voorkeursbehandeling voor u kind, voetbal is een ploegsport. 
 
- De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De 
scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd! 
 
- Als u kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
 
- Gun uw kind het kind zijn. 
 
 
 



 

Jeugdbestuur 2017-2018 

 
Stefaan Deschepper 

 Voorzitter van de Raad van Bestuur  
0476-01.40.39 - stefaan.deschepper@telenet.be 

Ignace Beuze  

  Gerechtelijk correspondent 

     0486-62.61.66 - ignace_beuze@yahoo.com  

Slock Mario 

  Jeugdvoorzitter  

     0473-25.08.68 – mario.slock@telenet.be 

Henk Sabbe 

  TVJO & Visieverantwoordelijke 

     0474-56.03.73 – henk.sabbe@telenet.be 

 

 

 

Jeugdraad leden 
Lindsey ,Heidi , Dieter , Peter , Kathy , Bieke , Dieder , Lies  

 

Trainsters en delegés 

 
*Henk Sabbe  : Trainer U13  

Lindsey Landuyt  :  Delegé   
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*Jordie Ketels   : Trainer U13 Jongenscompetitie 

Dieder Vergoote  : Delegé  

 

* Qendressa Ujkani :  Trainster U15 Jongenscompetitie 

 Peter D’Heygere  : Delegé 

* Patrick Deketelaere  :  Keepertrainer  

* Gil Delacauw : Hulptrainer en techniek trainer  

 

 

 

 

 

 

A L G E M E N E  I N F O 

 
• WEBSITE : http://www.dvkegem.be/ 

 

• DATA START TRAININGEN: 
 

 

• TRAININGSDAGEN EN -UREN: Deze verschijnen op de website. Opgelet: 
er zal een aangepast schema zijn voor augustus (dus verschillend van het 
definitieve dat ingaat vanaf september)! 
 

• Indien er afgelastingen van trainingen zijn door weersomstandigheden, 
verschijnt dit voor 12u op de website. 
 

 

• LIDGELD 2020-2021  : 155€  

http://www.dvkegem.be/


kan overgeschreven worden op rekening BE02 7755 8894 7140 met 
vermelding van je naam 
 

 

 


