INFOBROCHURE JEUGD SEIZOEN 2021-2022

INFOBROCHURE EXCELSIOR MARIABURG JEUGD
seizoen 2021-2022

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Onze club
Onze missie en visie
Onze kernwaarden
Sportief beleid
a. reeksen jeugd
b. algemene uitgangspunten
c. doelmannen
d. jeugdcoördinatoren
e. trainingsuren
Ledenbijdrage
a. bedragen
b. aanwending
De Trainingen
De wedstrijden en tornooien
Sancties
Uitrusting
Voorstellen en klachten
Aansluitingen en inschrijvingen.
Wat verwachten we van de ouders
Nuttige info
Contacten Jeugdwerking

Bijlage : Huishoudelijk reglement

3
4
5
6

6
7
8
8
8
9
9
10
12
13
15
15
16
16
17
18
19
20

2

INFOBROCHURE EXCELSIOR MARIABURG JEUGD
seizoen 2021-2022

1. Onze club

Beste speler,
Ouders,
Het seizoen 2021-2022 wordt het derde
seizoen van onze fusieclub EXCELSIOR
MARIABURG.
Onze fusieclub ontstond op 1 juli 2019 uit de
fusie van de naburige en bevriende clubs K
Mariaburg VK en KFC Excelsior Kaart en
was meteen goed voor een 400 tal spelende
leden waaronder 250 jeugdspelers.
Door deze fusie werden de krachten uit
beide clubs gebundeld zodat we alle leden
een degelijke voetbalopleiding kunnen
garanderen in een up-to-date
accommodatie.
Bij het ontstaan van deze fusieclub werd
ook het mooie nieuwe logo boven de
doopvont gehouden en werden de
clubkleuren aangepast naar lichtblauw en
wit.
Onze club gaat verder met het stamnummer
5357 (ex- K.Mariaburg VK)

CAMPUSSEN

Onze club beschikt over 2 verschillende
campussen welke in vogelvlucht slechts 2
km van elkaar verwijderd zijn.

CAMPUS ZWEMDOK
Adres : Zwemdoklei 1, 2930 Brasschaat
Deze campus beschikt over een kantine, 1
kunstgrasterrein met led verlichting en 6
kleedkamers.

CAMPUS RUSTOORD
Adres : Rustoordlei 92b, 2930 Brasschaat
Deze campus beschikt over een kantine,
een volledig nieuw kleedkamergebouw met
6 kleedkamers en 2 kunstgrasvelden met
led verlichting (waarvan 1 kunstgrasveld
aangelegd in 2021).

RENOVATIEPROJECT

Om onze spelers de best mogelijke
accommodatie aan te bieden realiseerde
onze club een groot renovatieproject op
Campus Rustoord met een prijskaartje van
meer dan 800.000 euro
Met het kunstgrasveld van de nieuwste
generatie en 6 nieuwe kleedkamers kunnen
we al onze spelers dus een perfecte
infrastructuur aanbieden.
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2. Onze Missie en Visie
Onze club biedt zowel een sportief, sociaal als organisatorisch perspectief met volgende
accenten :
1)

2)
3)
4)
5)

Kwalitatieve jeugdopleiding zowel qua
a) infrastructuur (nieuwe kleedkamers, verlichting A veld, verbetering terrein –
kunstgrasveld ! )
b) omkadering (opleiding trainers/diploma’s/…) :
c) doel is provinciaal voetbal – label provinciaal voetbal (Foot Pass audit)
De beloftenploeg zal enkel bestaan uit jeugdspelers max. 21 jaar.
De eerste ploeg zal voornamelijk worden gevormd door eigen opgeleide jeugdspelers én
spelers uit Noord-Antwerpen.
Sociale functie: voetbal is een middel om mensen van alle afkomst samen te brengen.
Sportieve ambitie ondergeschikt aan missie en visie
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3. Onze Kernwaarden
RESPECT

Iedereen binnen onze club (spelers, trainers,
bestuurders, afgevaardigden, supporters, …)
dient respect te tonen voor medespelers,
tegenstanders, scheidsrechters, trainers en
begeleiders, materiaal en infrastructuur. Enkel
door respect te hebben voor een ander kan je
respect terugverdienen. Op en naast het veld
moet fairplay op de eerste plaats komen.

TEAMGEEST

De voetbalsport is een teamsport. Daarom
handelen we bij EXCELSIOR MARIABURG als
één team. Niet alleen op het terrein, maar ook
ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke
visie en weten dat het team als geheel sterker
is dan de optelsom van de individuen die er
deel van uitmaken.

COMMUNICATIE

Goede, correcte communicatie kan veel
misverstanden voorkomen. Met vragen en/of
problemen kan je steeds bij de trainer of
jeugdcoördinator terecht. Voor commentaar
op andere spelers ben je aan het verkeerde
adres. Een positieve ingesteldheid van
iedereen is al een heel goede start.

PASSIE

We hebben bij EXCELSIOR MARIABURG passie
en dat willen we uitstralen ! “Voetbal speel je
met de borst vooruit, fier op onze club EXCELSIOR MARIABURG”. Een passie die ons allemaal
met elkaar verbindt.

DISCIPLINE

Duidelijke afspraken worden gemaakt en dienen nageleefd te worden voor ene vlot verloop.
Zonder discipline naast het veld geen discipline op het veld…
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4. Sportief beleid
a)

LEEFTIJD REEKSEN JEUGD

REEKS GEBOORTEJAREN WEDSTRIJDEN
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 en 2007
2006 en 2005
2004-2001

2 tegen 2
3 tegen 3
5 tegen 5
5 tegen 5
8 tegen 8
8 tegen 8
8 tegen 8
8 tegen 8
11 tegen 11
11 tegen 11
11 tegen 11

WEDSTRIJDDUUR
Max. 6 wedstrijdjes van 2 x 3 min
Max . 4 wedstrijdjes van 2 x 5 min
4 x 15 min
4 x 15 min
4 x 15 min
4 x 15 min
4 x 15 min
4 x 15 min
4 x 20 min
4 x 20 min
4 x 20 min

De wedstrijdselectie is een zuiver sportieve
aangelegenheid.
Die behoort dan ook tot de uitsluitende bevoegdheid van de
trainers, in samenspraak met de coördinatoren. Vanaf U10
werken we met verschillende niveauteams. Deze teams
worden dus per leeftijdscategorie bij de KBVB
ingeschreven in een competitie met verschillende niveau
codes. Zo kunnen we garanderen dat we voor iedere speler
voetbal op zijn of haar niveau kunnen aanbieden. De
trainers bepalen welke speler in welk (niveau)team speelt
en op welke positie hij of zij zal aantreden. Wel dienen zij
rekening te houden met de hierna vermelde richtlijnen .Het
bestuur zal de keuze van de trainers en coördinatoren
steeds respecteren.
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b) ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

•

Elke speler, tot en met U17, krijgt
minimum 50% speelgelegenheid op
maandbasis rekening houdende met de
aanwezigheid op en attitude tijdens de
trainingen.

•

Onze jeugdspelers beter leren
voetballen op een voor hen aangepast
niveau is onze voornaamste sportieve
doelstelling. Resultaten zijn van
ondergeschikt belang. Indien we in
deze doelstelling slagen, volgen de
resultaten echter automatisch.

•

Alle ploegen vanaf U7 tot en met de U21
trainen tweemaal per week. De U6
trainen steevast éénmaal per week.

•

Afgelasten van wedstrijden gebeurt
collectief door de KBVB/Voetbal
Vlaanderen of door de clubs in functie
van de plaatselijke omstandigheden.

Buiten de reglementair voorziene transferperiode staan wij geen transfers toe
behoudens in enkele uitzonderlijke omstandigheden (bv. verhuis buiten de
gemeente). Een transfer omdat je in een andere ploeg speelt dan gewenst, wordt
NIET toegestaan.
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c) DOELMANNEN

De doelmannen van onze jeugdploegen krijgen éénmaal per week een
specifieke keeperstraining. De aanwezigheid hierop is verplicht. Dimitri
Philibert neemt deze taak op zich. Een planning van deze keeperstrainingen
per leeftijdscategorie wordt tijdig meegedeeld.

d) TRAININGSUREN

De trainingsuren worden in overleg met de trainers bepaald. Er wordt getracht
om de trainingen van dezelfde leeftijdsgroepen tegelijkertijd te laten
plaatsvinden. Van zodra deze beschikbaar zijn worden de trainingsuren bekend
gemaakt op onze clubwebsite.
Aangezien verscheidene van onze trainers studenten aan de Hoge School of
Universiteit zijn bestaat de mogelijkheid dat de trainingsuren in de loop van het
seizoen een wijziging ondergaan rekening houdende met de lessenroosters van
deze trainers.
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5. De ledenbijdrage
a) BEDRAGEN
De ledenbijdrage voor het seizoen 2021-2022 bedraagt :
•
•

210 euro voor de U6
310 euro voor de U7 tot en met U21

In deze bijdrage zijn tombola steunkaarten met een totale waarde van 50
euro inbegrepen (zie verder).
De leden bijdrage dient overgeschreven te worden op rekening nummer
BE60 0689 3424 0470 op naam van Excelsior Mariaburg met vermelding van
de naam en geboortedatum van de speler en dit ten laatste op 1 juni 2021.
Nieuwe leden die na deze datum aansluiten dienen hun leden bijdrage te
betalen binnen de week na aansluiting. Trainingen en wedstrijden kunnen
pas aangevat worden na betaling van de ledenbijdrage

•

Voor nieuwe inschrijvingen dienen de bovenstaande
bedragen verhoogd te worden met 30 euro. Deze kostprijs
dekt de KBVB administratiekosten en de levering van een
Excelsior Mariaburg wedstrijdshort en wedstrijdkousen
welke gebruikt dienen te worden bij de wedstrijden.

•

Het tweede aangesloten gezinslid geniet een korting van 60
euro op de leden bijdrageprijs. Het derde aangesloten
gezinslid geniet een korting van 90 euro op de leden
bijdrageprijs.

9

INFOBROCHURE EXCELSIOR MARIABURG JEUGD
seizoen 2021-2022

b) AANWENDING
Toch even verduidelijken hoe onze ledenbijdrage samengesteld is.
Elke speler ontvangt
•

een sportpakket bestaande uit
o Een Jako traininingspak voorzien van clublogo of
o Een Jako Sportzak voorzien van clublogo
of
o Een Excelsior Mariaburg JAKO vest met kap voorzien van clublogo
Iedere speler kan zelf een keuze maken uit bovenvermelde artikelen. Voor
nieuwe leden is de keuze beperkt tot het trainingspak. Verder dient er
rekening mee gehouden te worden dat het dragen van het trainingspak nog
steeds een verplichting is bij de wedstrijden. Spelers die niet meer over een
trainingspak beschikken dienen dus ook te kiezen voor het trainingspak. (voor
U6 spelers is dit sportpakket niet voorzien, maar zij kunnen dit wel individueel
aankopen indien gewenst)

•

Een persoonlijke trainingsbal
Alle spelers dienen deze persoonlijke trainingsbal steeds mee te brengen voor
de trainingen.

De winkelwaarde van bovenstaande items bedraagt ongeveer 95 euro
•

Iedere jeugdspeler ontvangt een abonnement waarmee één van de ouders alle
thuiswedstrijden en eigen tornooien kan bijwonen. Hiermee wensen wij alle ouders
alvast aan te moedigen om de wedstrijden van hun zoon of dochter bij te wonen.
Rekening houdende met een 20 tal wedstrijden per seizoen (competitie + tornooien
inbegrepen) vertegenwoordigt dit een bedrag van 60 euro

•

Iedere speler ontvangt tombola steunkaarten met een totale verkoopwaarde van 50
euro. Deze bijdrage wordt door onze club integraal gebruikt voor de financiering van
de renovatie van de infrastructuur op onze campussen. Bij verkoop van deze
steunkaarten recupereert u dus deze 50 euro van uw lidgeld.

•

Onze club betaalt voor iedere speler een KBVB bondsbijdrage en verzekeringsbijdrage.
Gemiddeld gezien bedraagt dit ongeveer 20 euro per speler per seizoen.

Van de 310 euro (U7 tot en met U21) blijft er dan nog 85 euro effectief lidgeld over. Een
voetbalseizoen duurt minimum ongeveer 8 maanden of zo’n 32 weken. Als je rekent aan twee
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trainingen per week kom je op het volledige seizoen aan 64 trainingen. Tesamen met de
wedstrijden en tornooien kom je op minimum 85 prestaties per seizoen.
Een kleine deling leert dat elke speler per training of wedstrijd slechts 1 EUR betaalt. Met dit
bedrag moeten we al onze werkingskosten dekken (energie, onderhoud terreinen,
verzekeringen, was wedstrijdshirts …) de huur van de terreinen en de onkostenvergoeding van
de trainers betalen.
Ook niet vergeten: Alle jeugdspelers kunnen gratis de wedstrijden van het onze eerste elftallen
bijwonen.
Zoals U zelf merkt kan onze club niet leven enkel van de betaalde lidgelden.
Wij zijn dan ook zeer blij te kunnen beschikken over een 5-tal trouwe hoofdsponsors die onze
clubwerking mogelijk maken!

BIJNA ALLE ZIEKENFONDSEN BIEDEN
EEN TUSSENKOMST AAN HUN LEDEN
DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ EEN SPORTCLUB.
INFORMEER ZEKER BIJ JE ZIEKENFONDS
NAAR DE JUISTE MODALITEITEN !
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6. De Trainingen
Aanwezigheid: Om op tijd van start te
kunnen gaan, vragen wij aan elke speler om
zeker 15 minuten voor het aanvangsuur van
de training aanwezig te zijn. Wij vragen ook
om uw kind tijdig te komen afhalen of
hieromtrent afspraken te maken met
andere ouders.
Afwezigheid: Uit beleefdheid vragen wij om
de trainer te verwittigen (bellen, niet
sms’en) indien uw kind niet aanwezig kan
zijn. Een niet-gemelde afwezigheid kan
resulteren in een niet-oproeping voor de
komende wedstrijd.
Afgelastingen: Wij trachten de spelers te
verwittigen indien de training niet kan
doorgaan. Dit kan het geval zijn tijdens de
wintermaanden en/of bij slecht weer. Bij
twijfelgevallen kan u ook steeds contact
opnemen met de trainer of even informeren
ter plaatse vooraleer u uw kind achterlaat.
Kledij: De spelers dienen zelf in te staan
voor hun trainingsuitrusting. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de
weersomstandigheden en de instructies
van de trainer (bijv. lange broek verplicht
tijdens de wintermaanden).
Doelmannen: De doelwachterstraining
wordt afzonderlijk georganiseerd. De
keepertrainers informeren de doelwachters
zelf of geven de informatie door via de
ploegtrainers. Deelname aan deze
trainingen is verplicht.

Diefstal: Het bestuur vraagt uitdrukkelijk
om geen waardevolle voorwerpen mee te
brengen. De club kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor verlies of diefstal.
Materiaal: Het gebruikte materiaal dient
onmiddellijk na de training en in propere
staat terug op de voorziene plaats te
worden gezet. De meeste trainers hanteren
hiervoor een beurtrol. De verplaatsbare
voetbaldoelen worden van de terreinen
verwijderd.
Gebruik kleedkamers: Aan de spelers
vragen we om de kleedkamers zo netjes
mogelijk te houden (bijv. voetbalschoenen
uitdoen vooraleer de kleedkamers te
betreden), de instructies van de
verantwoordelijken strikt op te volgen en
het huishoudelijk reglement te
respecteren.
Toegang kleedkamers: Ouders zijn niet
toegelaten in de kleedkamers. Enkel bij U6
en U7 mag er 1 (groot)ouder de speler
vergezellen.
Verloren voorwerpen: Bij verlies van
kledingstukken kunnen de ouders zich altijd
wenden tot de verantwoordelijke voor de
kleedkamers. Hij beheert elk jaar een grote
stock aan verloren voorwerpen. In de mate
van het mogelijke vragen wij om in de
voetbaluitrusting de naam van uw kind aan
te brengen.
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7. De Wedstrijden en
Tornooien
Alle spelers zijn verplicht om hun trainingspak te
dragen voor en na de wedstrijden & tornooien!!!

Uitnodiging : Na de (voor) laatste training van de
week ontvangen de spelers een mondelinge of
schriftelijke (via het communicatiemiddel van
toepassing voor het desbetreffende team)
uitnodiging met dag en uur van de te spelen
wedstrijd evenals het uur van afspraak. Uit
respect tegenover de medespelers en de
begeleiders vragen wij uitdrukkelijk om deze
uren te respecteren en dus tijdig aanwezig te
zijn.

Afwezigheid: Uiteraard is het een must om de
trainer of afgevaardigde tijdig te verwittigen
indien uw kind niet aanwezig kan zijn. Zo kan er
nog iemand anders opgeroepen worden.

Identiteitskaart: spelers die hun identiteitskaart
niet bijhebben, kunnen niet deelnemen aan de
wedstrijden die geleid worden door een officieel
aangestelde scheidsrechter (vanaf U15)

Wedstrijdkalender: De officiële kalender
kan wekelijks geraadpleegd worden op
www.belgianfootball.be of op de BBF app
van de KBVB.
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Afgelastingen: De Voetbalbond en de thuisclubs kunnen bij slechte weersomstandigheden
de wedstrijden afgelasten. Algemene afgelastingen kan je raadplegen via de website van
de voetbalbond (www.rbfa.be/nl) , de bbf app of door contact op te nemen met de trainer
of afgevaardigde. De club tracht ook iedereen maximaal te informeren via facebook. U
dient dus zelf het nodige initiatief te nemen. Bij afgelastingen is er geen opvang voorzien.

Ouders: Wij moedigen de ouders aan om zoveel mogelijk wedstrijden van hun zoon of
dochter bij te wonen. Wij vragen wel om een sportieve houding aan te nemen en zich niet
te mengen in aangelegenheden zoals de ploegopstelling en de -tactiek.

Tornooien: Op verschillende tijdstippen o.a. tijdens de winterstop, met Pasen en op het
einde van het seizoen worden er nog een aantal tornooien afgewerkt. Ook hier rekenen wij
op de aanwezigheid van de spelers. Info ontvangt u via de trainer of afgevaardigde.
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8. Sancties
Excelsior Mariaburg is een sportvereniging waarin de nadruk wordt
gelegd op sportiviteit en samenhorigheid. De spelers worden dan ook
geacht het huishoudelijk reglement na te leven. Indien spelers de club
in diskrediet brengen door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op
als naast het veld, kan het jeugdbestuur een sanctie treffen. De
betrokken speler kan worden opgeroepen om zich te verantwoorden
voor het jeugdbestuur. De ouders worden op de hoogte gebracht van de
beslissing.
In ernstige gevallen (diefstal, druggebruik,..) betekent een sanctie zelfs de definitieve
uitsluiting!
•

•
•

Aan de spelers die een vermijdbare gele of rode kaart incasseren, kan bijvoorbeeld
gevraagd worden om een wedstrijd van de duiveltjes te fluiten. Het bestuur behoudt
zich ook het recht voor om spelers, tijdelijk of definitief, de toegang tot de club te
ontzeggen.
Het bestuur respecteert in principe ook de sancties die de voetbalbond oplegt naar
aanleiding van uitsluitingen en onsportief gedrag.
Eventueel vandalisme of het moedwillig toebrengen van schade aan de eigen
accommodatie of deze van andere ploegen moet vergoed worden door de betrokken
ouders. Het huishoudelijk reglement vind je terug op pagina 20 en 21.

9. Uitrusting
•

•

•

Zoals reeds werd vermeld, staan de spelers zelf in voor hun trainingsuitrusting. Die
bestaat minimaal uit sportieve kledij, beenbeschermers en voetbalschoenen. Ook
regenkledij, een trainingspak, handschoenen enz. zijn tijdens de wintermaanden zeker
geen overbodige luxe.
Excelsior Mariaburg voorziet voor de wedstrijden alleen nog het wedstrijdshirt. Kousen
en short dienen dus door de speler zelf te worden meegebracht en gewassen.
Wedstrijdshort en kousen kunnen aangekocht worden op de club indien de speler
nieuwe nodig heeft.
Wij hechten veel belang aan de uniforme uitrusting van onze spelers bij wedstrijden.
Het trainingspak, zoals dit jaar voorzien in het lidgeld, moet verplicht gedragen worden
voor en na de wedstrijden en tijdens de tornooien
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10. Voorstellen & klachten
Wij vragen aan onze spelers en hun ouders
om op een positieve en constructieve
manier mee te werken aan de verdere
uitbouw van onze club. Toch beseffen wij
dat niet altijd alles van een leien dakje
loopt. Met uw klachten, problemen of
suggesties kan u in eerste instantie
terecht bij uw ploegafgevaardigde of
trainer. Als hij u niet kan helpen, dan kunt
u terecht bij jeugdcoördinator. Op
regelmatige basis is er oo iemand van het
jeugdbestuur aanwezig in de kantine.
Klachten, opmerkingen of voorstellen
kunt u rechtstreeks bij hen kwijt.

11. Aansluitingen & inschrijvingen
Wanneer uw kind zich als lid van Excelsior Mariaburg wenst aan te sluiten, dienen er enkele
administratieve zaken geregeld te worden. Vermits de meesten nog minderjarig zijn, moet één
van de ouders het aansluitingsformulier bij de KBVB digitaal ondertekenen. Gelieve hiervoor uw
GSM mee te brengen aangezien deze code via de GSM doorgestuurd wordt door de KBVB. De
aansluiting gebeurt bij voorkeur via de (Kids)identiteitskaart. Gelieve ons ook op de hoogte te
houden van eventuele wijzigingen op het vlak van adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mail
adres enz.
Bij voorkeur vragen wij u ook om het AANSLUITINGS INLICHTINGENFORMULIER op onze
webiste te vervolledigen en door te sturen voor de aansluiting. Wij nemen bij ontvangst asap
contact met u op.
U vindt dit via volgende link : https://excelsiormariaburg.be/aansluiting/
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12. Wat verwachten wij van de ouders?
Hier vindt u een aantal punten terug die al vroeger aan bod kwamen. Bovendien doen wij hier
een oproep om u actief in te zetten voor de jeugdwerking van Excelsior Mariaburg
•

Stiptheid: Stimuleer uw kind om
stipt en regelmatig aanwezig te zijn
op de trainingen en wedstrijden.

•

Afwezigheid: Verwittig de trainer of
afgevaardigde tijdig bij afwezigheid
op trainingen, wedstrijden of
tornooien.

•

Uitrusting: Tracht de
voetbaluitrusting van uw kind
zoveel mogelijk te voorzien van zijn
/ haar naam. Zo kunnen we de
verloren spullen gemakkelijk
terugbezorgen. De was van het
wedstrijdshort en wedstrijdkousen
zijn de taak van de ouders.

•

Afgelastingen: Kijk bij slecht weer
na of er geen afgelastingen zijn.

•

Bijwonen wedstrijden: Kom uw kind
zoveel mogelijk aanmoedigen
tijdens de wedstrijden. Neem
steeds een sportieve houding aan.

•

Uitwedstrijden: Voor de
uitwedstrijden rekenen wij op de
ouders om voor het nodige vervoer
te zorgen. Verwittig de
afgevaardigde wanneer u naar huis
vertrekt.

•

Blessures: Verwittig zo snel
mogelijk de afgevaardigde of
voetbalongeval verantwoordelijke

•

Problemen: Laat eventuele
problemen niet sluimeren.
Bespreek ze met de trainer,
afgevaardigde of maak een
afspraak met iemand van het
jeugdbestuur.

•

Eerste elftal: Woon ook de
wedstrijden van het eerste elftal bij.
Voor onze jeugdspelers is de
toegang gratis.

Zet u actief in voor de jeugdwerking van Excelsior Mariaburg:
•

Afgevaardigde: Wordt afgevaardigde van één van onze jeugdploegen. Dit is een zuivere
administratieve taak die zeker ook kan uitgeoefend worden door dames.

•

Extrasportieve activiteiten: Neem deel aan de extrasportieve activiteiten. Waarom
bijvoorbeeld niet met alle ouders van de ploeg deelnamen aan het kippenfestijn?

•

Sponsors: Bent u zelfstandige of kent u in uw omgeving mogelijke kandidaat-sponsors?
Speel ons de namen door. Wij werken een voorstel op maat uit naar ieders budget.

HET EVENTTEAM IS STEEDS OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN. STEL U KANDIDAAT!
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13. Nuttige Info

ALGEMEEN

INFO

Kantine Campus Zwemdok

Tel.03/665.11.57

Kantine Campus Rustoord

Tel. 03/651 99 61

Stamnummer Excelsior
Mariaburg

5357

Afgelastingen

www.rbfa.be/nl/competities/afgelastewedstrijden

Website Excelsior Mariaburg

www.excelsiormariaburg.be

Officiële site voetbabond

www.rbfa.be/nl

Facebook Excelsior Mariaburg www.facebook.com/excelsiormariaburg/
Twitter Excelsior Mariaburg

@exclsrmariaburg
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14. Contacten Jeugdwerking
Werner Cruysweegs
Jeugdvoorzitter / Ondervoorzitter
0494/57.33.93
Werner.cruysweegs@excelsiormariaburg.be
Marianne Martinet
Secretaris / GC - Ledenbeheer Jeugd
0474/21.50.99
gc@excelsiormariaburg.be

Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO)
Jeroen Cruysweegs
TVJO
0498/97.54.55
onderbouw@excelsiormariaburg.be
Gertjan Dilliën
Adjunct TVJO
0471/37.40.30
middenbouw@excelsiormariaburg.be

Onze jeugdcoördinatoren :
Stan De Feyter
Coördinator Onderbouw (U6 t.e.m. U9)
0471/49.64.44
onderbouw@excelsiormariaburg.be
Wim Dalbon
Coördinator Middenbouw (U10 t.e.m U13)
0496/72.15.93
middenbouw@excelsiormariaburg.be
Sam Corten
Coördinator Bovenbouw (U15 t.e.m. U21)
0488/14.27.41
bovenbouw@excelsiormariaburg.be
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Huishoudelijk Reglement
Excelsior Mariaburg Jeugd
Inleiding
De jeugdwerking van Excelsior Mariaburg wil bijdragen tot het
voetbalplezier en de verdere algemene, menselijke ontwikkeling
van zijn leden. Normen en waarden bij de beoefening van de
voetbalsport vinden wij dan ook erg belangrijk. Excelsior
Mariaburg wil actief meewerken aan de bewustwording hiervan
bij de spelers, trainers, begeleiders en ouders. Onze club moet
een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jongeren met plezier
en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke
gedragsregels. Bestuur, trainers en begeleiders hebben de
belangrijke verantwoordelijkheid om deze gedragsregels uit te
dragen en te waken over de naleving ervan. Bij overtreding van de
regels kunnen sancties volgen.
Algemeen
De gedragsregels zijn van toepassing op
alle leden. Bepaalde regels gelden voor een
specifieke doelgroep, andere richten zich
tot iedereen.
Doelstelling
Excelsior Mariaburg wil iedereen binnen zijn
persoonlijke mogelijkheden de kans geven
om te voetballen. Enthousiasme,
ontspanning en plezier zijn daarbij de
belangrijkste elementen. We streven ernaar
om alle teams op een zodanig niveau in
competitie te brengen dat voetbalplezier en
uitdaging perfect op mekaar aansluiten.
Door zowel de sport als het
verenigingsgevoel te bewerkstelligen,
willen wij een club zijn waar onze leden zich
goed voelen.
Waarover gaat het precies?
Het gaat concreet over hoe we met elkaar
wensen om te gaan. Hoe we onze
medemens behandelen en zelf behandeld
willen worden. Wij noemen dit NORMEN en
WAARDEN. Vanzelfsprekende
omgangsvormen in een intern reglement
gegoten. Wat gebeurt er als iemand zich
niet aan de regels houdt? Dan nemen we
maatregelen, SANCTIES

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Uitgangspunten:
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar
en met een tegenstander gezamenlijk
beoefent.
• We sporten met elkaar, dus ook met
de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief,
ook als anderen minder sportief
zijn.
• We hebben altijd respect voor de
scheidsrechter, ook als deze een
fout maakt.
• De winnaar is deze die ook sportief
blijft in zijn verlies.
• Bij een teamsport speelt de speler
voor het team en niet omgekeerd.
• Sport geeft ons zelfvertrouwen en
helpt ons in de verdere ontwikkeling
van onze persoonlijkheid.
Op en rond het terrein en de kleedkamers:
• We hebben respect voor de
infrastructuur en de mensen die er
verantwoordelijk voor zijn.
• We gedragen ons correct en
beleefd tegen iedereen.
• In de kleedkamers houden we het
rustig en ordelijk
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Training en wedstrijd:
• We zijn steeds op het afgesproken
uur aanwezig.
• Als we niet (tijdig) aanwezig kunnen
zijn, dan verwittigen we de trainer
en/of afgevaardigde.
• We blijven rustig in de kleedkamer
en verlaten die slechts onder
begeleiding van de trainer en/of
afgevaardigde.
• Wij helpen mee bij het
(terug)brengen van materiaal en
voeren de ons opgedragen taken
naar bestvermogen uit.
• We hebben respect voor het
materiaal (eigen materiaal/van
medespelers/van de club)
• We laten geen waardevolle spullen
achter in de kleedkamer.
• We douchen na de trainingen en
wedstrijden.
Gedragsregels voor de ouders en
begeleiders:
• Wij verwachten van de ouders en
begeleiders dat zij sportief
aanmoedigen, maar geen
technische of tactische
aanwijzingen geven.
• De ouder of begeleider is een goede
supporter en geeft door respect te
hebben voor iedereen op en rond
het veld, het goede voorbeeld.

Alle toekomstige aanpassingen aan het
reglement zullen kenbaar gemaakt
worden via de website. Spelers en
ouders worden geacht deze wijzigingen
te kennen en toe te passen.

•

•
•

•

De ouders en begeleiders, stellen
zich op rond het veld in
overeenstemming met de geldende
richtlijnen en volgen dienaangaande
de aanwijzingen van de
afgevaardigde en/of
scheidsrechter.
Zorg ervoor dat uw zoon of dochter
op tijd aanwezig is voor de training
en wedstrijd.
We vragen aan de ouders om mee in
te springen voor het vervoer van het
team bij uitwedstrijden. Daarbij
dienen alle wettelijke
verkeersregels gevolgd te worden.
We verwachten ook dat ouders
toezien op het algemene gedrag van
hun zoon of dochter, conform de
gedragsregels.

Sancties:
Het niet-naleven van de gedragsregels kan
leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst
van de overtreding worden door het
jeugdbestuur passende maatregelen
genomen. De genomen beslissing is
onherroepelijk en enkel de
verantwoordelijkheid van de leden van het
jeugdbestuur. Sancties ingevolge
ongeoorloofd gedrag tijdens een wedstrijd,
leiden daarenboven tot maatregelen
genomen door de KBVB en kunnen
schorsing tot gevolg hebben. Boetes die de
club oploopt door onsportief gedrag van
de ouders worden op de betrokkene
verhaald.
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EXCELSIOR MARIABURG

Credits Foto :Endrik Van Cutsem

SAMEN STERK, JEUGD VOOROP!
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