Contactgegevens Club en bestuur:

Hebt u suggesties, vragen of loopt er iets niet zoals het hoort, laat het ons dan
weten. Hiervoor kunt u op de eerste plaats steeds terecht bij de trainer.
Het jeugdbestuur:
Patrick De Wilde - hoofdcoördinator/Secretaris: 0476/90.93.96
Gerd Soil - voorzitter / gerechtigd correspondent: 0478/27.84.20
Steve Limpens—sportttechnisch & bovenbouwcoördinator : 0488/23.02.10
Jean Marie Vandewalle-Tornooiverantwoordelijke 0466/28.42.86
Bart Heytens Coördinator Middenbouw 0479/475842
Tim Kindermans– Coördinator onderbouw 0468/347062
Verantwoordelijke kledij De Vos Pedro 0477/547573
Wij hopen als jeugdbestuur opnieuw op uw vertrouwen te mogen rekenen en
beloven een leuke, uitdagende, educatieve en sportieve ervaring in onze club!

Contactgegevens medische staf bij blessures:
Gerd Soil: clubkinesitherapeut / -osteopaat
Fysiohuis Gerd Soil , Nieuwstraat 29-31 9470 Denderleeuw
Tel.: 0478/27.84.20 www.fysiohuis.be

INFORMATIEBROCHURE
JEUGDVOETBAL ST. DENDERLEEUW

Geachte ouder en speler,

Overzicht der categorieën:
Indelingen in de verschillende groepen gebeurt uiteraard op leeftijdsbasis.

Deze informatiebrochure verschaft u de nodige inlichtingen over onze jeugdwerking voor het nakende seizoen.

Indeling in eventuele subgroepen bij overtal van spelers gebeurt enkel op basis
van timing van inschrijving of via willekeur.
Arnaud
Keeperstraining

Het huidige voetbalseizoen loopt op zijn einde maar toch zitten we met onze
jeugdwerking in volle voorbereiding om van Standaard Denderleeuw wederom
een dynamische club met een toffe en sportieve jeugdopleiding te maken.

Steven

Mattias

Wij zetten opnieuw in op kwalitatieve trainingen met gediplomeerde en/of ervaren trainers om een maximale ontwikkeling van uw kind te garanderen.

Ayrton en Sammuel

Het voeren van een jeugdwerking is geen makkelijke opdracht, daarom vragen we
u, ouders, familie of vrienden om ons zoveel mogelijk te promoten zodat onze
jeugdwerking een succesverhaal kan worden. Bent u tevreden: maak reclame
voor ons! Loopt er toch iets niet naar verwachtingen: meldt het ons!

Miguel en Ellias

Patrick en Serge

Wij hopen op een goede, positieve en opbouwende samenwerking.

Rudy en Jean-Marie
Verder infokanalen die u moet volgen:



website www.Standaarddenderleeuw.be

Sam
Jo en Serge

Facebookpagina “ standaard denderleeuw “ ( officiele pagina )


Facebookpagina per leeftijdscategorie ( niet officieel )


Tim , Pedro en Jenthe

Ad valvasbord in ons clubhuis
Steve

IRPLAY C

U21 Bart en Dameselftal Benny

Een kort overzicht van onze verwezenlijkingen :

Standpunt club:

- heropstart jeugdopleiding mei 2014

Onze voetbalclub wenst zich volledig te distantiëren van elke vorm van racisme
of discriminatie.
Zowel racistische houdingen, opmerkingen, uitingen of gedragingen zijn intolereerbaar en dwingt onze club tot zware maatregelen tegen eventuele personen
die deze verrichten.
Ook discriminerende feiten op gebied van afkomst, seksuele geaardheid, verbaal
geweld naar scheidsrechters toe, enz. behoren tot deze items.
De Belgische voetbalwet geeft ons in deze gevallen het recht om bv in te grijpen
met uitsluiting van de club en/of stadionverbod. Dit geldt zowel voor spelers,
ouders, supporters, trainers, afgevaardigden en bestuursleden.
Met dit standpunt schaart onze club zich achter de visie van KBVB en dit meer
bepaald in zijn project tegen homofobie en no-racism, een standpunt waar onze
club in januari 2014 het plus-logo voor kreeg als sociaal en maatschappelijk geëngageerde club.

- competitie met alle categorieën van U6 tot U21
- gratis uitstap met de ganse jeugdopleiding naar wedstrijd 1ste klasse ( Lokeren )
- Sinterklaasfeest met cadeaus voor alle spelers
- behalen plus-logo KBVB januari 2015 voor onze inzet op gebied van de strijd
tegen racisme en discriminatie
Opstart technische training Wekelijks
Renovatie infrastructuur 2017-2019 met volledige vernieuwing der terreinen
en kleedkamer, nutsvoorzieningen, tribune, verlichting,….
….

Onze club staat ook 100% open voor voetbalminnende meisjes. Tot de leeftijd van 14
jaar worden zij begeleid in onze gewone jeugdcategorieën gemengd met jongens. Elke
meisje krijgt bij training en wedstrijd een aparte kleed– en doucheruimte aangewezen.

Toekomstplanning 2017-2018
- Momenteel werken wij van het bestuur uit met man en macht teneinde onze
insfrastructuur een volledige renovatie te laten genieten met vernieuwing van
kleedruimtes en heraanleg van de terreinen inclusief regenwaterdrainage.
- 2 vaste trainingen per week U10totU21
- opleiding Vlaamse trainersschool voor alle jeugdtrainers



Technische training U6-U9 wekelijks

-behalen footpass-erkenning en streven naar provinciale jeugdwerking

MISSIE EN VISIE:
AANSLUITING EN LIDGELD:

Bij aansluiting aan onze club betaalt iedere speler lidgeld.
In ruil voor het lidgeld krijgt elke speler het volgende:

Aansluiting bij de Belgische voetbalbond
Verzekering voor opgelopen kwetsuren tijdens trainingen en wedstrijden
Nieuw samengesteld sportpakket van Jartazi
Na elke gespeelde wedstrijd een consumptie
1 of 2 trainingen per week onder leiding van hun trainer
Begeleiding tijdens de wedstrijd
Training tijdens winter in zaal of op kunstgras
20 euro Waardekaarten voor het jeugdeetfestijn

Het is ons doel om zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdwerking uiteindelijk te
laten doorstromen naar het eerste elftal.
We willen tevens dat alle spelers, ook deze met minder sportieve ambities of kwaliteiten, zich thuis voelen in onze club en genieten van een sportieve en kwalitatieve opleiding. We streven er naar om bij standaard denderleeuw de jeugd gestructureerd te
laten voetballen zodat elke speler zich ten volle kan ontwikkelen op gebied van techniek, tactiek en inzicht.
Uiteraard spelen mentaliteit, discipline, waarden en normen een belangrijke rol. Het
sociale aspect krijgt steeds aandacht tijdens de opleiding. Hierdoor speelt een voetbalclub een grote opvoedende rol voor de kinderen, zonder afbreuk of opschorting te
doen van de opvoedende taak van ouders.
Prestaties zijn ten allen tijde ondergeschikt aan het opleiden van onze spelers.
We willen graag winnen, het is ook leuk om te winnen maar het moet steeds op een
verantwoorde en sportieve manier gebeuren.

Dit lidgeld dient vóór 01/06/2017 betaald te worden op rekeningnummer BE86
0688 9972 5850 ( contante betalingen worden niet meer aanvaard om praktische redenen ) met vermelding “lidgeld” en de naam van de speler en zijn leeftijdscategorie

ONZE WAARDEN ZIJN:
RESPECT

FAIR-PLAY

VRIENDSCHAP EN TEAMSPIRIT
Indien het lidgeld niet tijdig betaald is heeft dit tot gevolg dat de speler niet mag deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.
Het lidgeld voor seizoen 2017-2018

bedraagt:

PLEZIER
DISCIPLINE

GEZONDE AMBITIE
VERDRAAGZAAMHEID EN GELIJKE KANSEN

- 280 euro U6 t.e.m U9 + 40 euro technische training ( optioneel )
- 320 euro voor U10-U21 met full pakket
Er kan ook gekozen worden voor lidgeld met beperkt pakket 240 euro u6 tot u9
en 280 euro u10 tot u21 deze bevatten geen regenjas en sweather
Er kan in 3 schijven betaald worden: Schijf 1 uiterlijk 1 mei schijf 2 uiterlijk 1juni,
laatste saldo op 1/7/2017

Wij wensen tevens aan te duiden dat wij ons volledig engageren naar inhoud van het
fairplay-charter van de KBVB.

OUDERS EN SUPPORTERS
Ouders, familie en vrienden zijn steeds welkom, zij zorgen immers voor een
sfeervolle entourage. Wel word er verwacht dat zij zich steeds als een waardige
supporter gedragen.
Dit houdt ook in dat de trainer van elk team de leiding heeft op het terrein.
Ouders of familie geven dus geen richtlijnen of correcties aan hun kind. Dit leidt
enkel maar tot verwarring en misverstanden voor de spelertjes.
Voor vragen in verband met het sportieve kunnen de ouders steeds terecht bij
de trainer.
Voor de leeftijdscategorieën U6-U8 wordt ten allen tijde aanwezigheid van een
ouder of voogd gevraagd tijdens de ganse duur van de training en wedstrijd.
Voor wedstrijden op verplaatsing rekenen wij op vervoersregeling door ALLE ouders in de mate van het mogelijke. Als iedereen regelmatig rijdt met de auto zijn
er nooit discussies of problemen.
Neem de verantwoordelijkheid voor uw eigen kind!

Start trainingen: 6/8/2017
Pasdagen kledij: 10/6/2017 tussen 9 en 13u
17/6/2017 tussen 9 en 13u

Details volgen later via website en facebook.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

- Op de training ben je uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig
- Bij wedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip en plaats samen
- Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig
kan zijn verwittigt hij tijdig zijn trainer via telefonische weg. Bij laattijdig verwittigen geldt dit zeker, sms of facebookberichten zijn dan niet
aan de orde.
- Spelers brengen elke wedstrijd hun identiteitskaart mee.
Geen identiteitskaart = niet spelen!
- Wees altijd en overal beleefd
- Bij aankomst en vertrek geef je bestuur, trainer en afgevaardigden steeds
een hand
- We zitten niet aan andermans spullen. Diefstal wordt onder geen enkele
vorm getolereerd.
- De kleedkamers en douches worden na training of wedstrijd netjes achtergelaten
- Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Vergeet geen
badslippers
- Voor en na de training of wedstrijd worden er geen ouders toegelaten in
de kleedkamers met uitzondering van de U6, U7 en U8 (1 ouder per
kind)
- Tot en met U8 dient er bij iedere training of wedstrijd steeds een ouder
aanwezig te blijven
- Voor en na elke wedstrijd draagt elke speler zijn trainingspak van de club.
- Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden
- Voetbalschoenen voor de leeftijdscategorie U6 tot U13 zijn plastic en van
het type “ multistuds” of sportpantoffels. Losse studs zijn verboden.
- het is NIET toegestaan het clubhuis ( kantine ) te betreden met voetbalschoenen ( ook niet de toiletten ).

Onze sponsors
Enkel dankzij onze jeugdsponsors zijn wij in staat de normale, vooruitstrevende manier van werken binnen onze club te handhaven,
waarvoor onze oprechte dank en graag uw aandacht!
Trofeeën Arijs te Affligem
Vincent Roels: automatisaties en elektrische
installaties, Affligem.

Carrefour Ninove

