SEIZOEN 2022 – 2023: WAT WENST U TE DOEN, WAT ZOEKT U?
ENKELE NUTTIGE MAILADRESSEN , GSM NRS & DIVERSE LINKS

1. Inschrijven bij VSV Gent (wie te contacteren?):
a. Seniorspelers:
- Geboortejaar 2005 en ouder
- 3 Ploegen in competitie: VSV A (2e prov.), VSV B (4e prov.) en Beloften (Reservereeks)
- Sportief-verantwoordelijke Nicolas HERMIE via 0468 10 66 99 of nh@vsv-gent.be
b. Jeugdspelers:
- Geboortejaar 2006 en jonger, 14 ploegen in competitie, te contacteren personen:
* Onderbouw: U9 a & b (°2014), U8 a & b, (°2015), U7 (°2016), U6 (°2017)
- Coördinator: Geert De Grieve via 0486 41 29 99 of geertdegrieve@hotmail.com
* Middenbouw: U12 (°2011), U11 (°2012), U10 (°2013)
- Coördinator: Alain Van Volsem via 0476 65 33 89 of alain.van.volsem1@telenet.be
* Bovenbouw: U17 (°2006-2007), U15 a & b (°2008-2009), U13 a & b (°2010)
- Coördinator: Thomas Van den Daele via 0468 48 64 17 of tvdd.photography@gmail.com
c. Auti-Voetbal (voor personen met autismespectrumstoornis):
- Spelertjes van 10 tot 15 jaar
- Verantwoordelijke Inge DE BRUYNE via 0478 39 19 61 of ingeamemati@hotmail.com
2. Aangifte sportongeval:
a. Wanneer een speler tijdens een training of bij een wedstrijd, vlak ervoor of erna, gekwetst geraakt, dan dient hij zijn ploegafgevaardigde hiervan op de hoogte te brengen.
b. Indien de kwetsuur een interventie van een arts vereist, wordt aan de speler een ongevalsaangifteformulier meegegeven. Dit formulier dient dan uiterlijk binnen de vijf dagen volledig ingevuld
en voorzien van een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris te worden overhandigd.
c. Te contacteren persoon: gerechtigd correspondent en secretaris van VSV Gent
Erik VANDERSTRAETEN - Philippe Van de Veldehof 8, 9050 Gentbrugge
via 0494 76 18 31 of gcvsv@telenet.be
d. Volledige tekst via https://www.vsv-gent.be/ploegen%20en%20cijfers/kwetsuur.htm
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3. Nuttige links (via officiële website en facebook-pagina):
a. Officiële website VSV Gent: https://www.vsv-gent.be
b. Sportieve omkadering: sportieve besturen, trainers, dagen/uren van trainingen…
https://www.vsv-gent.be/ploegen%20en%20cijfers/22-23omkadering.pdf
c. Infobrochure VSV-jeugd: https://www.vsv-gent.be/clubstructuur/22-23infobrochure-jeugd.pdf
d. Voetbalkalender per VSV-ploeg:
https://www.vsv-gent.be/ploegen%20en%20cijfers/ploegen%20en%20cijfers.htm
e. Activiteitenagenda, wat is er zoal te doen op VSV:
https://www.vsv-gent.be/activiteitenagenda/activiteitenagenda.htm
f. Clubstructuur: wie zetelt in welk bestuur:
https://www.vsv-gent.be/clubstructuur/clubstructuur.htm
g. Fotoalbum, verdeeld in 6 categorieën: Wedstrijden in beeld, Playbackshows, Toernooien &
Jeugdcup, Feesten & C°, Andere activiteiten, De tijd van toen: https://myalbum.com/vsvgent2
h. Officiële facebookpagina: http://www.facebook.com/pages/VSV-Gent/283818371647560
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