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1  WELKOM BIJ KATTENBOS SPORT! 
 

1.1 Inleiding 
 
Nu we bij het eerste elftal van Kattenbos Sport steeds meer de 
kaart van de jeugd durven trekken, kunnen we met de 
jeugdwerking ook niet blijven stilstaan! We hebben met onze 
gewestelijke jeugdwerking in het najaar van 2019 een ster 
behaald op onze audit wat gelijk staat met de hoogst mogelijke 
score. Daarom willen we met jullie steun en vertrouwen verder 
bouwen aan onze jeugdwerking! 
 

1.2 Waarom je bij Kattenbos Sport goed zit! 
 

1.  omdat Kattenbos Sport kwaliteit in zijn jeugdopleiding wil 
aanbieden; 
 

2.  omdat we deze kwaliteit proberen te realiseren door 
specifieke trainingen; 
 

3.  omdat deze trainingen geleid worden door enthousiaste 
trainers; 
 

4.  omdat Kattenbos Sport een sociale club is, waar elke 
speler met een goed gevoel in groepsverband zijn favoriete 
sport kan uitvoeren; 
 

5.  omdat we onze ster behaalde en dit aangeeft dat we met 
ons jeugdbeleid op de goede weg zijn; 
 

6.  omdat je altijd bij je trainer of iemand van het jeugdbestuur 
terecht kan met al je vragen; 
 

7.  omdat we met onze jeugdwerking een uitstraling willen 
creëren binnen de regio; 
 

8.  omdat we jeugdspelers de kans willen geven om door te 
stromen richting eerste elftal;  
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Belangrijk 
 
Omdat we in onze oudere jeugdspelers een 
voorbeeld zien voor hun jongere collega’s, 
hanteren we een algemeen rookverbod voor 
jeugdspelers binnen onze accommodatie. 
Ook de ouders willen we vragen dit 
voorbeeld zo goed mogelijk te volgen en niet 

te roken langs de terreinen! Om dit aan te moedigen, worden 
op aangegeven plaatsen rookzuilen voorzien. 
 
 

1.3 Visie jeugdwerking 
 
De jeugdopleiding is één van de belangrijkste onderdelen in de 
structuur van een voetbalclub. Deze willen wij dan ook zo goed 
mogelijk bewaken, uitbreiden en verbeteren. De jeugdafdeling 
is dan ook een essentieel onderdeel binnen Kattenbos Sport. 
 
Hoofddoel is jeugdspelers begeleiden zodat ze hun talenten 
kunnen ontwikkelen, ieder op zijn niveau en tempo. Op deze 
manier trachten we in een aangename en plezierige sfeer het 
beste uit iedere speler te halen en ambiëren we om zo veel 
mogelijk eigen spelers uiteindelijk te laten doorstromen naar 
onze A-kern. Het is voor een trainer, ouder, bestuurslid, 
supporter immers bijzonder leuk als je daar spelers ziet 
voetballen die je zelf hebt zien opgroeien binnen de club. 
 
Verder willen wij ook onze sociaal-maatschappelijke rol niet uit 
het oog verliezen. Daarom willen we elke speler, ongeacht zijn 
talenten, elke week laten trainen, voetballen en vooral plezier 
maken. Elke speler garanderen we minimaal 50% 
speelgelegenheid, uiteraard op voorwaarde dat spelers zich 
aan de overeengekomen afspraken houden. Aandacht voor 
normen en waarden, respect voor elkaar en leren omgaan met 
winst en verlies, zullen in dit verhaal altijd een centrale plaats 
innemen.  
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Naast de voetbalopleiding die we bieden, willen we natuurlijk 
ook een familiale sfeer creëren. Op die manier hopen we dat 
spelers en ouders zich betrokken voelen bij en thuis voelen op 
de club. 
 
 

2. HET JEUGDBESTUUR 
 
Weet dat je altijd bij iemand van het jeugdbestuur terecht kunt. 
Indien je met je vragen niet terecht kan bij de trainer en/of 
afgevaardigde, zal er steeds iemand beschikbaar zijn binnen 
het jeugdbestuur om je vragen te beantwoorden. 
 

Leden: 
 
Aerts Gunther gunther.aerts@telenet.be 
Cuppens Tony tony.cuppens@gmail.com 
Hompes Dries dries.hompes@telenet.be 
Leppens Peter peter.leppens2@telenet.be 
Smets Johny jonny.smets@telenet.be 
Vandenberk Timmy timmy.vandenberk@gmail.com 
Wouters Bart bart.wouters02@telenet.be 
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3. LOCATIE 
 
Oude Diestersebaan 55 
3920 LOMMEL 
 
Terrein A: 
 

 
 
Terrein B: 
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Terrein C: 
 

 
 
Terrein D: 
 

 
  



 

   
 6 

4. LIDGELD 
 
Het lidgeld bedraagt 185€ (2de speler van hetzelfde gezin 
betaalt 160€, 3de speler 135€) 
 
Voor spelertjes van de u6 bedraagt het lidgeld €135. 
 

Hierin is het volgende inbegrepen: 
 

• U6 1 training per week/ na nieuwjaar wedstrijden 

• U7-U21 2 trainingen per week 

• Wekelijks wedstrijd 

• Drankje na de thuiswedstrijd 

• Deelname aan tornooien 

• Verzekering 

• Veel voetbalplezier 

• Training (kledij) 
 
Het lidgeld kan overgeschreven worden op het volgend 
rekeningnummer van Kattenbos Sport: 
 

BE65 8335 5629 8296 
 
Vergeet vooral niet de naam en ploeg van de speler te 
vermelden in de mededeling! 
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Korting op je inschrijvingsgeld via de mutualiteit: 
 
Je kan een korting krijgen via de mutualiteit op het inschrijvings-
geld dat je de club betaalde. Het formulier hiervoor kan je 
vragen op de pasdag, maar kan ook gedownload worden via de 
site van KFC Kattenbos Sport. Het formulier dient u ingevuld en 
afgestempeld aan uw ziekenfonds te bezorgen. 
 

5. KLEDING + MATERIAAL 
 
Kleding en ballen kunnen tijdens de georganiseerde pasdag 
gepast en besteld worden. Mocht u in de loop van het 
voetbalseizoen kleding of materiaal willen bijbestellen, kan dit 
bij Tony Cuppens of Peter Leppens op volgend email-adressen: 
 
tony.cuppens@gmail.com 
peter.leppens2@telenet.be 
 

Optioneel te bestellen: 
 

• Kousen: 7€  
maten: 48/46, 45/41, 40/36, 35/32, 31/28 

• Trainingen: 28€ 
maten: XXL, XL, L, M, S, 176, 164, 152, 140, 128, 116 

• T-shirt: 18€  
maten: XXL, XL, L, M, S, 164, 152, 140, 128 

• Sweater met kap: 30€ 
maten: XXL, XL, L, M, S, XS, XXS 

• Regenjas: 24€ 
maten: XXL, XL, L, M, S, 176, 164, 152, 140, 128 

• Coach-jas: 49€ 
maten: XXL, XL, L, M, S, 164, 152, 140, 128 

• Short zwart: 18€ 
maten: XXL, XL, L, M, S, XS, XXS 

• Bal: 15€ 
maten: 5, 4, 3 

• Voetbaltas: 20€  
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6. WERKING 
 

6.1 Welkom 
 
Welkom, zowel jongens als meisjes! Als nieuwe of reeds 
ingeschreven speler willen wij u (opnieuw) verwelkomen bij de 
jeugd van Kattenbos Sport voor een geweldig seizoen! 
 

6.2 Onze 3 pijlers 
 

Leren: 
 
Aanleren van motorische basisvaardigheden (kracht, snelheid, 
uithouding, coördinatie,…) tot specifieke voetbalvaardigheden 
(passen, dribbelen,…). 
 

Opvoeding:  
 
Discipline, beleefdheid, orde en netheid en respect vinden we 
zeer belangrijk! 
 

Plezier:  
 
Het is een spel en dat moet het steeds blijven! Plezier staat 
voorop! 
 

6.3 Trainingen 
 
Uurroosters ploegen: 
 

• U6: woensdag van 17h45 tot 18h45 (terrein D) 

• U7: woensdag van 18h00 tot 19h15, vrijdag van 18h00 tot 
19h15 (terrein D) 

• U8: maandag van 18h15 tot 19h15, woensdag van 18h15 
tot 19h15 (terrein D) 

• U9: woensdag van 18h00 tot 19h15, vrijdag van 18h00 tot 
19h15 (terrein D) 
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• U10: maandag van 19h00 tot 20h25, woensdag van 
19h00 tot 20h25 (terrein C) 

• U11: maandag van 18h30 tot 19h45, woensdag van 
18h30 tot 19h45 (terrein B) 

• U12: maandag van 18h00 tot 19h30, woensdag van 
18h00 tot 19h30 (terrein C) 

• U15: dinsdag van 18h30 tot 20h00, donderdag van 18h30 
tot 20h00 (terrein C) 

• U17: maandag van 19h30 tot 21h00, woensdag van 
19h30 tot 21h00 (terrein B) 

• U21: dinsdag van 19h00 tot 20h30, donderdag van 19h00 
tot 20h30 (terrein B) 

 
Spelers dienen 5’ voor aanvang van de training aanwezig te 
zijn. Bij ziekte of belet, gelieve de trainer tijdig te 
verwittigen. Er kan wel eens afgeweken worden van het 
gebruikelijke schema omwille van wedstrijden of andere 
omstandigheden. U wordt tijdig verwittigd!! 
 

6.4 Wedstrijden 
 

Wanneer: 
 
Thuiswedstrijden worden steeds op zaterdagmiddag of 
zondagvoormiddag gespeeld. Dit wordt tijdig meegedeeld. 
Uitwedstrijden worden gespeeld op momenten die afhankelijk 
zijn van de keuze van de tegenstander. 
 
Programmatie van wedstrijden is ook steeds terug te vinden op 
de app RBFA. Opgelet, raadpleeg deze steeds kort voor de 
wedstrijd zodat je op de hoogte bent van eventuele laattijdige 
wijzigingen (bvb. voor de juiste locatie mocht de tegenstander 
over meerdere complexen beschikken).  
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Kleedkamers: 
 
De kleedkamer is op een wedstrijddag enkel toegankelijk voor 
de trainer, de afgevaardigde en de spelers. Bij de U6-U7 wordt 
hier een uitzondering op toegestaan en mogen ouders de 
kinderen bijstaan bij het douchen en omkleden. 
 

Kledij: 
 
Op training zijn spelers verplicht scheenbeschermers te dragen 
evenals aangepast schoeisel naargelang de omstandigheden. 
Voor wedstrijden gelieve zo veel mogelijk kledij van de club te 
dragen. Spelers brengen zelf hun kousen, schoenen en 
scheenbeschermers mee. 
 
Op wedstrijddagen vragen we aan alle spelers en trainers 
om in kledij (training, T-shirt,…) van de club naar de 
wedstrijden te komen! 
 

Verplaatsing: 
 
Verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer! De trainer laat 
weten op welk uur er afgesproken of vertrokken wordt. Zorg dat 
je steeds stipt op de afspraak bent. Zorg dat je steeds de trainer 
of begeleider verwittigt indien je van thuis rechtstreeks naar de 
wedstrijd gaat. 
 
Wanneer je reeds op voorhand weet dat je op bepaalde data 
niet aanwezig kan zijn, gelieve de trainer dan hiervan zo vroeg 
mogelijk in te lichten. Dit bespaart de trainer een hoop 
problemen. 
  



 

   
 11 

6.5 Trainers 
 

U6 
Rune Vandenberk vdb.rune@gmail.com 
Lars Loenders  larsloenders@gmail.com 
 

U7 
Bernd Reeskens berndreeskens@yahoo.com 
Ben Maes  maes_111@hotmail.com 
 

U8 
Mahmoud Az-Aïmy mahmoud0484@hotmail.com 
 

U9 
Gert Janssen  janssengert@hotmail.com 
Geert Cochet  geertcochet@hotmail.com  
 

U10 
Ali Kocaman  alikaan.kocaman@hotmail.com 
 
U11 
Bert Cochet  bertcochet@gmail.com 
 

U12 
Jan Schepers  jakkio.schepers@gmail.com 
Rob Caers  robcaers@hotmail.com  
 
U15 
Dries Hompes  dries.hompes@telenet.be 
Gunther Aerts  gunther.aerts@telenet.be 
 

U17 
Johny Smets  jonny.smets@telenet.be 
 

U21 
Erwin Lodewijks irvinebezoya@hotmail.com 
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6.6  Jeugdcoördinatoren 
 
Voor het seizoen 2022-2023 is met Johny Smets een nieuwe 
jeugdcoördinator aangesteld binnen de jeugdwerking van KFC 
Kattenbos Sport. Johny zal zich in het bijzonder ontfermen over 
de technische en sportieve aspecten op het niveau van midden- 
en bovenbouw. Voor de sportieve en technische ondersteuning 
van de onderbouw wordt Johny bijgestaan door Dries Hompes 
die als uitvoerend coördinator zal fungeren voor deze 
leeftijdscategorieën. 
 
 
 
Jeugdcoördinator: 
 
Johny Smets  jonny.smets@telenet.be 
 
Uitvoerend coördinator onderbouw: 
 
Dries Hompes  dries.hompes@telenet.be  
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7. INTERN REGLEMENT 
 

7.1 Inleiding 
 
Gedragsregels lijken op het eerste zicht misschien kinderachtig, 
maar zijn niet meer dan een aantal afspraken waar ieder lid van 
Kattenbos Sport zich aan dient te houden. Door deze regels 
weten wij precies wat wij van elkaar kunnen en mogen 
verwachten.  
 
De gedragsregels zijn bedoeld voor alle jeugdspelers en zijn in 
de eerste plaats dan ook op hun gericht. Vanzelfsprekend zijn 
niet alle genoemde regels voor elke leeftijdscategorie even 
relevant. De trainers en de afgevaardigden zijn de eersten die 
het naleven van deze regels door de spelers stimuleren, maar 
wij verwachten ook van de ouders dat ze deze regels met hun 
kinderen doornemen. Verder verwachten wij van ouders en 
supporters dat zij steeds het goede voorbeeld geven! Om 
ervoor te zorgen dat de gedragsregels worden nageleefd, 
sluiten wij niet uit dat er in bepaalde, uitzonderlijke situaties 
sancties kunnen opgelegd worden. 
 

7.2 Wat verwachten we van de spelers 
 

Algemeen: 
 

• Van de spelers van Kattenbos Sport verwachten we dat ze 
zich correct gedragen en zodoende de naam van de 
vereniging hoog houden; 

• Behandel elkaar altijd met respect, ook al is er sprake van 
een meningsverschil; 

• Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij Kattenbos 
Sport niet toegestaan voor de jeugd tot en met de leeftijd 
van 16 jaar; 

• Drugsgebruik heeft geen plaats in onze club en wordt zwaar 
gesanctioneerd; 

• Elke speler wordt geacht de gedragsregels te kennen.  
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Gedrag: 
 

• Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel op 
als naast het veld. Niet enkel vanuit sociaal oogpunt ten 
opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van 
onze club. Gedraag je dus correct naar je medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters, trainers, begeleiders, 
bestuursleden en het publiek;  

• Voetbal is een teamsport. Daarbij gaat het voornamelijk 
over samenwerking en daar horen ook fouten bij. Accepteer 
fouten van je medespelers, maar maak ze achteraf 
bespreekbaar. Leg je neer bij beslissingen van anderen die 
daar verantwoordelijk voor zijn. 

 

Accommodatie: 
 

• Kleedkamers enkel betreden na toestemming van de 
trainer of de afgevaardigde; 

• Niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als 
deze bezet is; 

• Spelers dienen zich te gedragen tijdens het omkleden en 
douchen in de kleedkamer; 

• Gebruik sanitaire voorzieningen zoals je ze thuis ook 
gebruikt; 

• Het besmeuren van muren en deuren alsook het aanrichten 
van vernielingen is ten strengste verboden; 

• Voetbalschoenen en andere voetbalspullen worden niet 
onder de douche of kraan in de kleedkamer afgewassen; 

• Het vuil en gras dient men te verwijderen alvorens men de 
kleedkamer betreedt. Dit geldt zeker ook bij het gebruik van 
de accommodaties van andere ploegen!!; 

• Voor het wegwerpen van blikjes, flesjes en overig afval 
dient men gebruik te maken van de aanwezige 
afvalbakken. Dit geldt vanzelfsprekend ook op de 
sportparken van de verenigingen waar wij te gast zijn. 
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Training: 
 
Door het volgen van trainingen nemen de technische en 
tactische vaardigheden toe en beleven de jongens/meisjes 
zodoende meer plezier in hun sport. Het jeugdbeleid is dan ook 
gebaseerd op maximaal trainingsbezoek. 
 
Voetbal is een teamsport: een speler die niet deelneemt aan de 
training benadeelt het team. 
 

• Spelers dienen op tijd en trainingsklaar op het trainingsveld 
aanwezig te zijn; 

• Indien verhinderd ben je verplicht dit tijdig te melden aan de 
trainer, tenzij er sprake is van overmacht; 

• Aanwezigheid bij de training kan voor bepaalde teams een 
criterium zijn voor de opstelling bij wedstrijden; 

• Spelers worden geacht op een ernstige manier met de 
training bezig te zijn; 

• Spelers vanaf U12 zijn verplicht te douchen op de club na 
de training; 

• Wangedrag naar medespelers en trainer(s) wordt onder 
geen beding getolereerd. 

 

Wedstrijd: 
 

• Spelers dienen op het door de trainer/afgevaardigde 
aangegeven tijdstip aanwezig te zijn in clubkledij (training); 

• Indien verhinderd ben je verplicht dit tijdig te melden aan 
de trainer, tenzij er sprake is van overmacht; 

• Indien je verhinderd bent door een blessure, meld je dit bij 
de trainer/afgevaardigde en laat je de blessure vakkundig 
behandelen; 

• Afmelden voor een wedstrijd wordt tot een minimum 
beperkt; 

• Kledij en schoeisel zijn aangepast; 

• Deelname aan de opwarming is voor alle spelers verplicht;  
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• De spelers kennen de spelregels en accepteren de 
beslissingen van de scheidsrechter zonder hierop te 
reageren in woord of gebaar; 

• Alle vormen van wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd 
(schelden, vechten, pesten, discriminatie) t.o.v. 
medespelers, tegenstanders, trainer, begeleider, publiek, 
scheidsrechter worden niet getolereerd; 

• Het aanmoedigen gebeurt op een positieve manier; 

• Na de wedstrijd geeft men, ongeacht het verloop van de 
wedstrijd, tegenstanders en scheidsrechter(s) een hand. 

 

Sportongeval: 
 

• Bij een sportongeval tijdens de training of wedstrijd dient 
een aangifte ondertekend te worden ingediend bij Timmy 
Vandenberk samen met een klever van de mutualiteit. Doe 
dit tijdig daar de aangifte ten laatste 21 dagen na het 
ongeval moet toegekomen zijn bij de bond!! 

• Elk ongeval zo spoedig mogelijk melden op het daarvoor 
voorziene ongevalsformulier samen met de naam en het 
aansluitingsnummer van uw ziekenfonds. Dit formulier is te 
verkrijgen via jouw trainer of afgevaardigde of kan 
gedownload worden op de website van KFC Kattenbos 
Sport.  

• Tussenkomst van kiné moet door de behandelende arts 
worden voorgeschreven zodat toelating van de KBVB kan 
worden bekomen; 

• Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt, 
worden de kosten voor kinesitherapie niet terugbetaald. De 
terugbetaling voor kinesitherapie stopt bij het hervatten van 
de deelname aan wedstrijden; 

• de tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 
beurten per ongeval per jaar; 

• De speler betaalt in eerste instantie zelf alle kosten en gaat 
dan naar zijn ziekenfonds. De afrekening, samen met het 
door de geneesheer ingevulde genezingsattest, wordt 
bezorgd aan de club. Daarna wordt de terugbetaling door 
de KBVB uitgevoerd. 
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Onkosten kunnen ingediend worden tot max. 2 jaar na de 
datum van de ongevalsaangifte! 
 

Verlaten club: 
 

• Wanneer spelers in de loop van het seizoen een test 
wensen te doen bij een andere club, kan dit enkel mits 
toestemming van KFC Kattenbos Sport. Deze toestemming 
kan worden verkregen via het jeugdbestuur. Zij bekijken in 
overleg met de jeugdcoördinatoren en trainers of deze 
toestemming wordt gegeven; 

• Wanneer een speler het volgend seizoen de club wenst te 
verlaten, vragen we om dit steeds te komen melden. Dit zal 
geen sportieve gevolgen hebben voor de speler, maar stelt 
ons wel in de mogelijkheid om een vervanger te zoeken; 

• We pleiten voor open communicatie. Dit is zowel voor de 
speler als voor de club de beste keuze; 

• De uiterste datum om zich te laten uitschrijven om het 
volgend seizoen de club te kunnen verlaten, is 30 april. 

 

7.3  Wat verwachten we van jeugdtrainers/ 
afgevaardigden? 
 

Richtlijnen: 
 
De jeugdtrainers en afgevaardigden handelen conform de 
gedragsregels en bevorderen de naleving hiervan bij de jeugd. 
 

• De trainer/afgevaardigde houdt toezicht tijdens het gebruik 
van de kleedkamer en zorgt ervoor dat deze na gebruik in 
goede staat wordt achtergelaten (geen lopende kranen, 
lichten uit, gepoetst en deuren op slot,…); 
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• De trainer/afgevaardigde dient bij “zijn” spelers te blijven en 
dit van bij de opwarming tot na het verlaten van de 
kleedkamer na de wedstrijd of tot ze zijn opgehaald na een 
training; 

• Iedere speler moet minstens 50% van de tijd kunnen 
spelen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: terugkeer na 
kwetsuur, afwezigheid op training, disciplinaire maatregel; 

• De trainer voert overleg met de leiding van de tegenstander 
en/of scheidsrechter indien bij spelers hinder wordt 
ondervonden van het gedrag van tegenstanders; 

• Wangedrag van spelers en/of tegenstanders dient te 
worden gemeld aan het jeugdbestuur; 

• Het wedstrijdblad dient in orde te zijn voor de wedstrijd; 

• Het wedstrijdblad dient na de wedstrijd te worden 
aangevuld en doorgestuurd; 

• Een helpende hand in de kantine en op evenementen van 
tijd tot tijd; 

• Aanwezigheid op infosessies georganiseerd door de club; 

• Mogelijkheid tot toetreding in één van de verschillende 
werkgroepen. 

 

Materiaal: 
 
Materialen worden door de club ter beschikking gesteld. Het is 
dus van groot belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. 
Defecten dienen direct gemeld te worden zodat gezorgd kan 
worden voor vervanging. Indien er nood is aan aanvullend 
materiaal, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij het 
jeugdbestuur. 
 

• Gebruikte doelen steeds van de terreinen verwijderen na 
de trainingen en wedstrijden; 

• Al het gebruikte materiaal zoals ballen, kegels, potjes, 
hesjes,… moeten netjes door of onder toezicht van de 
trainer op hun voorziene plaats teruggelegd worden; 

• De materiaalruimte dient altijd gesloten te worden; 

• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal.   
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7.4 Wat verwachten we van ouders? 
 

Algemeen: 
 
Als ouder heeft u bij het lezen van dit infoboekje inmiddels 
begrepen dat wij uw medewerking hard nodig hebben om onze 
jeugdwerking te verbeteren en ervoor te zorgen dat de 
gedragsregels worden nageleefd. Wij vragen u de 
gedragsregels door te nemen met uw kind. Voetbal is een leuke 
sport, maar de ervaring leert dat kinderen zich er niet steeds 
van bewust zijn dat lid zijn van een club ook verplichtingen met 
zich meebrengt. 
 
Het komt al eens voor dat kinderen: 
 

• Geen zin hebben om te trainen of wedstrijden te 
spelen; 

• Geen fut hebben om helpen op te ruimen; 

• Balen van een trainer die eisen stelt; 

• Moeite hebben om op tijd te komen; 

• Problemen hebben met teamgenoten. 
 
Dit zijn zaken waar iedere club mee te maken heeft en die vaak 
invloed hebben op het gebeuren binnen een team. Het is niet 
leuk voor een trainer en teamgenoten als maar de helft komt 
opdagen bij de training. De sfeer bij een club en zeker binnen 
een team wordt in hoge mate bepaald door spelers en ouders. 
 
Van ouders wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie hebben 
en hun kind erop wijzen dat lid zijn van Kattenbos Sport 
betekent dat hij/zij zich houdt aan de regels en een positieve 
bijdrage levert aan het teamgebeuren. 
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Mededelingen: 
 
Geef blijk van belangstelling door zo veel mogelijk mee te gaan 
naar wedstrijden. Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen 
stimuleren uw zoon/dochter en medespelers. 
 

• Voor en na de wedstrijden worden de ouders niet 
toegelaten in de kleedkamers, uitzonderingen zijn de 
ouders die helpen poetsen na de wedstrijden en de 
ouders van spelers van de leeftijdscategorie U6 en U7; 

• Uw aanwezigheid op wedstrijden werkt stimulerend op de 
spelers. Wij waarderen daarbij ten zeerste een gezonde 
geestdrift en gejuich langs de lijn, maar zeker geen negatief 
gedrag tegenover de scheidsrechter, de tegenpartij en de 
eigen spelers; 

• Niemand is perfect, ook de trainer/afgevaardigde niet. 
Indien je niet akkoord bent met genomen beslissingen kan 
je altijd eerst bij de trainer en/of afgevaardigde terecht. 
Probeer het geschil steeds in onderling overleg met 
hun op te lossen!! Indien je dispuut niet bijgelegd raakt, 
contacteer je pas de jeugdcoördinator en ten slotte indien 
nodig iemand van het jeugdbestuur; 

• We hopen op jullie te kunnen rekenen voor de 
verplaatsingen; 

• De grasvelden en dug-outs zijn neutrale zones. Wanneer 
ouders deze betreden, kan de scheidsrechter het spel 
stilleggen en kan er een boete volgen voor de club.  

• Toetreden tot één van de werkgroepen binnen de club als 
enthousiaste ouder maakt dat we de gezellige sfeer van 
familieclub kunnen creëren; 

• Breng ons tijdig op de hoogte omtrent bijzondere 
omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk 
een invloed kunnen hebben op zijn/haar functioneren 
binnen een groep en waaraan vanuit de club speciale 
aandacht gewenst is; 
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• Zonder tegenbericht van de trainer/afgevaardigde gaan 
trainingen en wedstrijden altijd door. Ook bij slecht weer of 
vakanties gaat de training in principe gewoon door. 
Wanneer de wedstrijd of training wordt afgelast worden 
jullie hiervan op de hoogte gebracht; 

• Het deelnemen van uw kind aan de training is verplicht. 
Indien verhinderd dient dit tijdig vooraf doorgegeven te 
worden aan de trainer/afgevaardigde. Dit geldt eveneens 
bij het afmelden voor wedstrijden; 

• Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn voor 
training en wedstrijd; 

• Laat uw kind(eren) geen waardevolle voorwerpen 
(horloges, sieraden, mobiele telefoons,…) of grote 
hoeveelheden geld meenemen naar de kleedkamer. De 
club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal 
of beschadiging van persoonlijke zaken. 

 

Vele handen maken het werk lichter! 
 
Onze bestuursleden en vrijwilligers hebben de handen al meer 
dan vol om gedurende het seizoen alles vlot te laten verlopen. 
Daarom willen wij vriendelijk vragen dat ouders daar waar 
mogelijk een handje toesteken. Waaraan denken wij concreet: 

 

• het wassen van de kledij (shirts en broekjes); 

• het poetsen van de kleedkamers na 
thuiswedstrijden; 
 

->   een simpele beurtrol opgesteld in overleg met 
de teamafgevaardigde kan wonderen doen! 
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Ten slotte vragen wij ouders ook te helpen in de kantine. Dit 
houdt in dat elk weekend, zowel op zaterdagnamiddag als 
zondagvoormiddag telkens één jeugdteam volgens beurtrol 
mee verantwoordelijk is voor de kantinedienst. Concreet vragen 
wij dat, als uw team van dienst is, er telkens twee ouders 
afgevaardigd worden om de kantineverantwoordelijke 
(bestuurslid) bij te staan bij het runnen van de kantine. In de 
eerste plaats gaat dit over simpele taken als het inschenken van 
warme dranken, frisdrank en bieren op fles. Verder omvat dit 
ook af- en opruimwerkzaamheden. Mits een goede regeling zal 
iedere ouder maximaal éénmaal per seizoen aan de beurt 
komen. Wij hopen op uw bereidwillige medewerking! 
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8. GEDRAGSCODE 
 

8.1 Tegen pesten 
 
Wanneer u bij uw kind signalen opvangt over pesten, over 
gepest worden en/of wanneer uw kind vertelt over pestgedrag 
bij anderen, weet dan dat de club open staat voor deze 
problemen. 
 
U bent soms beter geïnformeerd over pestgedrag dan onze 
trainers/afgevaardigden. Daarom willen wij samen met jullie 
zoeken hoe uw kind in een dergelijke situatie het best geholpen 
kan worden. U kan steeds met de trainer of een lid van het 
jeugdbestuur contact opnemen voor een afspraak. Op die wijze 
kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het oog van het 
publiek op de club moet verschijnen. Bij elk pestgedrag wordt 
van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de 
situatie herstelt. 
 

Stappenplan: 
 

• Bij pesten volgt eerst altijd een gesprek met de betrokken 
spelers, de trainer en of lid van het jeugdbestuur; 

• Wanneer dit gesprek niet volstaat, volgt er een tweede 
gesprek met de betrokken spelers, de trainer, de ouders en 
het jeugdbestuur; 

• Wanneer dit nog niet helpt, volgt er een sanctie opgelegd 
door het jeugdbestuur en wordt er een ombudsman 
ingeschakeld. 
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8.2 Sociale media 
 
Sociale media zoals Twitter, Facebook,… bieden de 
mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub 
waarvoor je speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan 
een positief beeld van de club KFC Kattenbos Sport. 
 
Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale 
media (soms onbewust) de goede naam van de club, betrokken 
leden en vrijwilligers kunnen schaden. Om deze reden vraagt 
KFC Kattenbos Sport van al zijn vrijwilligers en leden om 
verantwoord met sociale media om te springen. 
 
Wat KFC Kattenbos Sport daaronder verstaat, is in grote lijnen 
als volgt samen te vatten: 
 

• Op sociale media ga je met respect met elkaar om; 

• Je zet alleen berichten op sociale media als die de 
ander of de club niet schaden; 

• Sociale media gebruik je niet tijdens de training; 

• Heb je iets in vertrouwen gehoord, dan deel je dat niet 
met anderen via sociale media; 

• Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of 
geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, 
dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor 
persoonlijk toestemming hebben gegeven; 

• Sociale media dienen niet om anderen te pesten, te 
kwetsen, te stalken, te bedreigen of op een andere 
manier te beschadigen. 

 
Kattenbos Sport vraagt alle trainers en afgevaardigden om deze 
gedragscodes bij de start van het seizoen bespreekbaar te 
maken. 
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SLOTWOORD 
 
Beste ouders 
 
Jullie zoon/dochter is gedurende ongeveer 9 maanden per jaar, 
driemaal per week actief op de velden van Kattenbos Sport. Wij 
streven er naar dat alle activiteiten in de best mogelijke 
omstandigheden kunnen verlopen en proberen dit te realiseren 
met de hulp van onze trainers en afgevaardigden door middel 
van het creëren van de juiste omstandigheden en het naleven 
van goede afspraken. 
 
Naast de trainingen en wedstrijden komt hier veel bij kijken. Het 
jeugdbestuur neemt hierin graag de leiding, maar zou ook op 
jullie willen rekenen voor af en toe wat hulp. Voor een paar 
uurtjes van jullie tijd (poetsen kleedkamers, kantine,..) zouden 
we jullie ontzettend dankbaar zijn, want uiteindelijk maken veel 
helpende handen het werk licht! 


