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Zin om te sponsoren?

Bij interesse kan u steeds terecht bij Mira Van Stichel 

Beste ouders en spelers

Jouw kind is lid van onze club om zijn voetbalkunde te verruimen. En daar zal je zeker geen

spijt van krijgen. Onze medewerkers (bestuur – trainers – afgevaardigden) staan opnieuw

ongeduldig klaar om jouw zoon en/of dochter op een verantwoorde en sportieve manier te

begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden in een zo goed mogelijke accommodatie.

Elk voetbalseizoen kan alleen maar slagen als je, ook jouw steentje bijdraagt, namelijk door

regelmatig aanwezig te zijn op trainingen, wedstrijden en activiteiten die door de club

worden georganiseerd.

Op die manier wordt jouw kind aangemoedigd en raak je eveneens bij het clubgebeuren

betrokken.

Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van de club raden wij dan

ook aan om af en toe de social media van onze club te raadplegen. Regelmatig worden er

ook mails gestuurd met algemene info. Je zal ook worden toegevoegd aan de Whatsapp-

groep van het team. Zo proberen wij jou met alle mogelijke informatie te betrekken tot een

fantastisch nieuw seizoen!

VOORWOORD
Het jeugdbestuur van VSV heeft beslist om het lidgeld voor een jeugdspeler te bepalen op:

❑ 220 euro voor U6 en A-voetbal = ploegen die 1 x trainen

❑ 260 euro voor U7 t.e.m. U17 ( vanaf 2de kind -40 € )

Wat krijgt u ervoor?

❑ Voor 40 € zelf te verkopen loten ( enkel 1ste kind ).

❑ Een volledige training van het merk GIVOVA.

❑ Voetbalkousen, broekje en opwarmingshirt van het merk GIVOVA.

❑ Er is voor elke speler een verzekering afgesloten bij de KBVB die, in geval van medische 

zorgen, het remgeld uitkeert dat anders niet door de mutualiteit terugbetaald wordt.

❑ Bij elke wedstrijd krijgen de spelers 1 consumptiebonnetje.

❑ Fotomapje ter waarde van 10 euro en een drinkfles.

De uiterste betaaldatum is vastgelegd op 15 augustus 2022.

Wie tegen dan niet betaald heeft, kan jammer genoeg niet deelnemen aan de competitie.

VSV GENT BETAALT GEEN LIDGELD TERUG!

Het bedrag voor het lidmaatschap kan u storten op rekeningnummer:

ARGENTA IBAN: BE83 9791 3297 8315 - BIC: ARSPBE22 t.a.v. Vlaamse Sportvereniging, 

Boer Janssensstraat 15, 9050 Gentbrugge. 

Gelieve daarbij duidelijk te vermelden: naam en voornaam van de speler + ploeg.

Contactpersoon kledij: Luc De Buck 0 4 7 3 / 5 2  5 9  1 7

LIDGELD



VERTROUWDE GEZICHTEN, EEN NIEUW ELAN…

HET JEUGDBESTUUR
Naast de competitiematchen nemen we ook deel aan tornooien.

Dat is heel belangrijk vermits onze deelname samenhangt met de opkomst van andere ploegen op

ons jaarlijks VSV-toernooi, wat vorig seizoen wederom een gigantisch succes was!

Elke VSV-ploeg wordt naar minstens een 5-tal toernooien uitgestuurd. Dat varieert van

voorseizoenstoernooi (aanvang half augustus) over indoortoernooien (november/december) naar

eindeseizoenstoernooien (paastoernooien & meitoernooien). Alles wordt tijdig gecommuniceerd

via de trainer, sociale media, lijsten in de kantine,...

En dat vereist natuurlijk een minimum aantal spelers. Dus willen we met aandrang vragen aan de

spelers om zoveel mogelijk op die toernooien aanwezig te zijn.

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer massaal op jullie inzet en steun rekenen.

Zoals elk jaar staan er een aantal activiteiten op onze planning waar we jullie allen op uitnodigen:

- Familiedag

- Mosselfestijn

- Moederdag

- Zondag zonder afwas

- VSV-tornooi

- …

TORNOOIEN & ACTIVITEITEN

JEUGDVOORZITTER

Koen Claessens
JEUGDSECRETARIS

Wim De Deken
COÖRDINATOR

ONDERBOUW

Geert De Grieve

COÖRDINATOR

MIDDENBOUW

Alain Van Volsem

COÖRDINATOR

BOVENBOUW

Thomas Van den Daele

COÖRDINATOR 

A-VOETBAL

Inge De Bruyne

JEUGDTORNOOIEN

FRIENDLY MATCHES

Sofie Coolens

SPORTIEVE

ONDERSTEUNING

Gerland Schouls

ONDERSTEUNING

DELEGUES

Luc De Grieve

Claessens Koen 0473 41 62 46 claessensk@skynet.be

De Deken Wim 0497 89 02 38 wim.de.deken@gmail.com

De Grieve Geert 0486 41 29 99 geertdegrieve@hotmail.com

Van Volsem Alain 0476 65 33 89 alain.van.volsem1@telenet.be

Van den Daele Thomas 0499 54 11 68 tvdd.photography@gmail.com

De Bruyne Inge 0478 39 19 61 ingeamemati@hotmail.com

Coolens Sofie 0476 20 26 98 Toernooien.vsvgent@gmail.com

Schouls Gerland 0497 52 57 80 schouls.bvba@telenet.be

De Grieve Luc 0485 58 21 05 luc.de.grieve1@telenet.be

ALGEMEEN jeugdwerking@vsv-gent.be
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INFO TRAINERS & TRAININGSMOMENTEN
ONDERBOUW
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g e e r t d e g r i e v e @ h o t m a i l . c o m  

U7
Trainer: Wim De Deken

0497 89 02 38 – wim.de.deken@gmail.com

Elke woensdag van 15u30 tot 16u30 & vrijdag van 17u tot 18u.  

geel

Trainer: Maarten De Smedt

0485 32 23 89 – maarten.de.smedt@hotmail.com

U6
Trainer: Steven Droogers

0479 51 03 55 – steven@vsvgent.be

Elke woensdag van 16u45 tot 18u00 

U8
Trainer: Pieter Coussement

0479 50 24 68 – coussementpieter@gmail.com

Elke  dinsdag en woensdag van 18u00 tot 19u15  

geel

Trainer: Tibo De Boever

0479 06 50 36 – tibo.deboever1999@gmail.com

Elke dinsdag en woensdag van 18u00 tot 19u15  

zwart

U9

Trainer: Wim Vermeersch

0472 90 47 84 – wvermeersch@yahoo.com

Elke maandag en woensdag van 17u45 tot 19u15

geel Trainer: Jente Van Volsem

0472 27 05 15 – jentevanvolsem0@gmail.com

Elke maandag en woensdag van 17u45 tot 19u15

zwart C o ö r d i n a t o r  G e e r t  D e  G r i e v e
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INFO TRAINERS & TRAININGSMOMENTEN
MIDDENBOUW
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a l a i n . v a n . v o l s e m 1 @ t e l e n e t . b e

C o ö r d i n a t o r  A l a i n  V a n  V o l s e m

U11
Trainer: Maarten De Bleecker

0491 13 43 41 – maartendebleecker@gmail.com

Elke dinsdag en donderdag 17u45 tot 19u15

U10
Trainer: Geert De Grieve

0486 41 29 99 – geertdegrieve@hotmail.com

Elke maandag van 17u00 tot 18u15 & woensdag van 15u45 tot 17u15

U12
Trainer: Muhamed Karakaya

0487 60 43 35 – aslanim1905@live.be

Elke maandag en woensdag 18u00 tot 19u30

mailto:maartendebleecker@gmail.com
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INFO TRAINERS & TRAININGSMOMENTEN
BOVENBOUW
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t v d d . p h o t o g r a p h y @ g m a i l . c o m  

U17
Trainer: Hans-Dieter Schouls

0494 99 45 53 – hadisc@hotmail.com

Elke dinsdag en donderdag van 18u45 tot 19u15 

C o ö r d i n a t o r  T h o m a s  V a n  d e n  D a e l e

zwart

U13
Trainer: Bart Vanheste

0486 48 46 90 – bart_vanheste@hotmail.com

Trainer: Christophe Lagast

0499 56 53 47 - stof_lagast@hotmail.com

Elke maandag en woensdag van 18u30 – 20u00 

geel

Trainer: Michiel Pollet

0494 16 50 52 – michielpollet@hotmail.com

Trainer: ntb

Elke maandag en woensdag van 18u30 – 20u00 

U15
Trainer: Jannes Van Speybroeck

0497 62 14 29 – jannes.vanspeybroeck@hotmail.com

Elke maandag en woensdag van 19u00 tot 20u30  

geel

Trainer: Thomas Van den Daele

0499 54 11 68 – tvdd.photography@gmail.com

Elke maandag en woensdag van 19u00 tot 20u30  

zwart

Keepers (vanaf U8)

Trainer: Christophe De Buysscher

0493 59 27 56 – christoph.de.buysscher@telenet.be

Elke woensdag (meer info volgt) 
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ONGEVALLEN
Kernwaarden van de jeugdopleiding

Zelfontplooiing en ontwikkeling binnen het teamgebeuren

De Jeugdopleiding blijft een opleiding van het individu binnen een groepsgebeuren. Daarnaast krijgt 

ook elke trainer de kans om zich verder te ontplooien. Trainers worden gestimuleerd om 

opleidingscursussen te volgen bij VFV of in het kader van de samenwerking met de Gentse 

partnerclubs.

Educatieve en sociale waarden bijbrengen en zo een derde opvoedingsmilieu vormen

Naast de opvoeding die elk kind thuis en in het onderwijs krijgt, wil de club ook een omgeving

ontwikkelen waarbij het kind enkele educatieve en sociale waarden aangeboden krijgt. Hierbij wordt

veel belang gehecht aan beleefdheid, respect en discipline.

Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fairplay en doorzettingsvermogen

Elke speler gedraagt zich zowel op als naast het veld fair ten opzichte van zijn medespelers,

tegenstanders, scheidsrechters, trainers en supporters. Daarnaast etaleert elke speler

doorzettingsvermogen om zijn doel te bereiken.

Kwaliteit in alle geledingen van de club

De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief beste opleiding te geven,

rekening houdend met het familiale karakter van de club.

Ambitieus als club maar ook als persoon

Elk lid van VSV Gent moet, net als de club, ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te maken.

De club wil het uithangbord worden in de regio Gent.

Loyaliteit ten opzichte van de club, medespelers en trainersstaf

Op langere termijn wil VSV zijn leden langer aan de club binden.

JEUGDWERKING
❑ 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. Indien u

geen medisch getuigschrift kreeg van uw ploegverantwoordelijke op de dag van het

ongeval dan kan u dit via de website downloaden.

❑ Dit getuigschrift dient dan uiterlijk binnen de vijf dagen volledig ingevuld en voorzien van

een klevertje van de mutualiteit aan de secretaris te worden overhandigd. Dit kan op

onderstaand adres of onderstaande e-post:

❑ Erik Vanderstraeten

❑ Philippe Van de Veldehof 8, 9050 Gentbrugge

❑ 0494/76.18.31 - gcvsv@telenet.be

❑ Alle doktersbriefjes en eventuele andere onkostennota's dienen uiteraard allemaal goed

bewaard te worden.

❑ Wanneer behandeling van een kinesist nodig is, dan moet de secretaris een kopie van het

betreffend doktersvoorschrift toegestuurd worden, dat om de tussenkomst van de

verzekering aan te vragen. Dat moet ook gebeuren bij iedere verlenging.

❑ Na genezing en toelating tot het hernemen van de voetbalcompetitie gaat de gekwetste

met al zijn formulieren naar de mutualiteit en vraagt daar dan een algemene gedetailleerde

onkostenstaat, met de vermelding van de te betalen kosten, de tussenkomst van de

mutualiteit en het verschil ten laste van de gekwetste.

❑ Deze onkostenstaat bezorgt u dan samen met het formulier van de KBVB, waarop de

dokter zijn akkoord geeft tot het hernemen van de voetbalcompetitie, terug aan de

secretaris. Die zorgt dan op zijn beurt voor de verdere regeling met de verzekering.

❑ De speler wordt op de hoogte gebracht van zodra de verzekeringmaatschappij is

tussengekomen.



Visie  van de jeugdopleiding

Iedereen is welkom op VSV, er worden geen eisen gesteld om te kunnen toetreden.

VSV wil alle kinderen in de omgeving van Gent de mogelijkheid bieden om hun favoriete sport,

voetbal, te laten beoefenen.

VSV wil streven naar een moderne voetbalopleiding met daarnaast het behoud van het volkse,

familiale karakter van de club.

VSV verbindt er zich toe om zijn jeugdspelers minstens de helft van de wedstrijdminuten te laten

spelen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden op trainingen.

VSV probeert om in de opleiding plezier en technische vorming te combineren. Het doel is om

zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal.

Jongeren die door omstandigheden niet tot in het eerste elftal geraken, krijgen binnen de club de

mogelijkheid om zich op een andere manier te engageren. Dat kan als speler bij de reserveploeg,

jeugdtrainer, afgevaardigde, bestuurslid…

Om onze jeugdopleiding gestructureerd en correct te laten verlopen, werden een intern reglement

en gedragscodes uitgeschreven.

Iedereen moet het nodige respect tonen voor alle andere personen die eveneens lid zijn van onze

vereniging.

INTERN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Toepassing

Dit reglement is van toepassing voor alle leden van onze vereniging (jeugd- en seniorspelers, trainers,

begeleiders, bestuursleden, supporters). Een aantal punten geldt eveneens voor de bezoekers van

onze club.

Toezicht

Het bestuur zal gepaste sancties nemen tegen de overtreders van dit reglement.

Reglementspunten

1. Wees altijd en overal beleefd.

2. Behandel scheidsrechters, lijnrechters, officials, tegenstrevers, medespelers, trainers, afgevaardigden, 

bestuursleden, supporters en bezoekers steeds met het nodige respect.

3. Voor en na een wedstrijd/training is er respect voor de kleedkamers, het clubhuis en installaties van 

de club Dat geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden.

4. Iedereen brengt respect op voor het ter beschikking gesteld materiaal en de kledij. Na de training 

moeten oefenballen en oefenmateriaal terug op de daartoe voorziene plaats gelegd worden.

5. Het is streng verboden blikjes, flesjes, glazen of ander afval op of rond het terrein en in de 

kleedkamers achter te laten. Deponeer ze in de afvalbakken of geef ze desgevallend af aan de 

clubhuisuitbaters.

6. Het wettelijk rookverbod is strikt van toepassing in het clubhuis en de kleedkamers.

7. Wees tijdig op de training, maar veel te vroeg komen heeft geen zin.

8. Op het eerste terrein wordt niet getraind of gespeeld, tenzij toegelaten door de aangeduide 

verantwoordelijken.

9. Wanneer na een activiteit, training of wedstrijd het clubhuis wordt afgesloten, is het om 

veiligheidsredenen verboden de VSV-installaties nog te betreden.

10. Drugs zijn volledig uit den boze binnen onze vereniging. Openbare dronkenschap wordt evenmin 

getolereerd.

11. Racisme: een bezoek aan VSV Gent moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke 

vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden op VSV Gent. 



Jeugdvoetbal met een plus

Onder leiding van KAA Gent, de Stad Gent en Racing Gent werd in 2015-16 het Elk Talent

Telt partnerschap rond jeugdvoetbal in Gent opgericht. Intussen maken 15 Gentse clubs met

jeugdvoetbal deel uit van deze unieke samenwerking, die wordt gecoördineerd door de KAA

Gent Foundation.

Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs,

ook gebruikt als instrument om kinderen en jongeren meer kansen te geven op

zelfontplooiing en talentontwikkeling. We beschouwen de voetbalruimte als een krachtige en

gezonde leeromgeving waarbinnen kinderen en jongeren hun sporttechnische en sociale

vaardigheden optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht

besteed aan voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel.

Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een plus ontwikkeld waardoor een meer

duurzame band tussen de Gentse jeugdvoetballers, de Gentse voetbalclubs en de Gentse

buurten wordt bevorderd. Samen met de partnerclubs werken we in Gent aan een brede

voetbalbasis met maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden. Elk

kind moet zich, op een niveau dat voor hem/haar geschikt is, optimaal kunnen ontwikkelen.

Gentse Elk Talent Telt partnerclubs

De Elk Talent Telt partnerclubs ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren

voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint

Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-

Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent,

FC Rooigem, VC Zwijnaarde en KFC Sint-Kruis-Winkel.

ELKE TALENT TELT
VSV Gent is een UiTPASpartner.

UiTPAS Regio Gent is een spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent.

Ben je lid van onze club? Geef dan je UiTPAS nummer door en spaar 25 punten!

Ben je inwoner van Gent, Merelbeke, Melle, Lochristi of Destelbergen en heb je recht op 

verhoogde tegemoetkoming, leefloon of schuldbemiddeling? Dan krijg je met je UiTPAS 80% 

korting op je inschrijving.

Geef je UiTPAS nummer door aan onze GC, Vanderstraeten Erik ( gcvsv@telenet.be) . 

OPGELET: de UiTPAS is een persoonlijke kaart! Wil je graag meer info over UiTPAS dan kan je 

terecht op: https://uitin.gent.be/uitpas

UiTPAS

mailto:gcvsv@telenet.be
https://uitin.gent.be/uitpas
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C o ö r d i n a t r i c e  I n g e  D e  B r u y n e

A-voetbal is voetbal voor kinderen (jongens en meisjes) met autisme van 9 tot 14 jaar.

Bij A voetbal komt het plezier beleven op de eerste plaats. We hechten veel belang aan het 

sociaal- emotioneel welbevinden van de spelers.

We voorzien specifieke begeleiding aangepast aan de behoeften van de kinderen (vaste 

trainers, kleine groep, voorspelbaarheid en visualisaties.

A-VOETBAL
Op onze website www.vsv-gent.be vind je heel wat informatie.

❑ Algemene info

❑ Organigram

❑ Nieuwsberichten

❑ Info seizoen 2022-2023
❑ Uitslagen 

❑ Evenementen

❑ Documenten

❑ Foto’s

Bovendien is VSV Gent ook te volgen via 

De algemene communicatie van de club zal via mail gebeuren.

Alle groepscommunicatie zal verlopen via 

Alle officiële wedstrijden en hun info kan je terugvinden in de app 

Vrij te downloaden via uw Apple-store (Apple) of Play-store (Android).

Voor al jullie vragen en/of opmerkingen, verwijzen we jullie graag door naar jullie 

desbetreffende trainer > coördinator.

Wij wensen jullie alvast een fantastisch seizoen 2022-2023 toe. Wij hebben er alvast zin in!

Sportieve groeten, 

VSV Gent, het Jeugdbestuur, de trainers en al hun medewerkers!

SOCIAL MEDIA / COMMUNICATIE

http://www.vsv-gent.be/

