INFOBROCHURE SEIZOEN 2022-2023
JEUGDWERKING JONG ZULTE
__________________________________________________________________________
Beste jeugdspeler,
Beste ouder.
Via deze brochure willen we jullie informeren over de werking van onze club voor het
seizoen 2022 – 2023.
We hebben enkele doelstellingen vooropgesteld:
 Verder optimaliseren van onze werking.
 Gewestelijke audit om onze 1ste ster te behalen (double pass).
 Doorstroming van jeugdspelers naar ons 1ste elftal vergroten.
Nieuwigheden voor seizoen 2022-2023:
 Voetbal over de provinciegrenzen heen (hervorming voetbal Vlaanderen).
 Twee eerste elftallen die respectievelijk in 3de en 4de provinciale aantreden.
 Geen U21 meer, wel een beloften ploeg.
 Bouw van een tribune op het A terrein.
 Aanleg van een nieuw veld voor de kantine.
 Aanleg groenbuffer en fietspark met 100 plaatsen.
Onze visie:
Onze jeugdwerking omvat enkele belangrijke pijlers:
 Voetbaltraining is geen school, al zitten er enkele gelijkenissen tussen. De
doelstelling bij beide is om iets bij te leren. Belangrijk hierbij is:
• Fun
• Uitdaging
• Wedstrijdgerichtheid
• Systeemgerichtheid
• Inspelen op de beleefwereld van de speler.
 Het vormen van karaktereigenschappen zoals discipline, respect en gezonde
strijdlust.
 Het imago van onze club is belangrijk. Bestuursleden, opleiders, afgevaardigden,
spelers, ouders, sympathisanten helpen elk op hun manier aan het clubimago.
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 Respect is een belangrijk sleutelwoord! Respect uit zich in een beleefde houding
tegenover collegaspelers, opleiders, afgevaardigden, bestuursleden en
supporters. Het uit zich tevens in het samenwerken als team. Help elkaar, vorm
één groep, wees één ploeg waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur
te gaan. Voetbal is immers in eerste instantie een ploegsport.
 Respect uit zich ook in het correct behandelen van het eigen materiaal en het
materiaal van de club.
Onze vier pijlers:
 KWALITEIT: door onze gedreven en opgeleide opleiders proberen we zoveel
mogelijk kwaliteit te bieden met als doel elke speler op zijn/haar niveau beter te
maken. Intern werken wij ook hard om onze opleiders en de werking telkens wat
beter te maken.
 MOTIVATIE: een belangrijke pijler om als club, als team of als speler het hoogst
haalbare te bereiken. Gedrevenheid en de wil om beter te worden!
 SPORTIVITEIT: leren omgaan met winnen, verliezen, tegenslagen en respect naar
anderen toe.
 KANSEN: iedereen dezelfde kansen geven is een streefdoel voor onze club!
Aanbod:
 Gewestelijk voetbal voor meisjes en jongens vanaf geboortejaar 2017.
 Onderbouw:
U6
4 initiatietrainingen in augustus
1 training per week
sporadisch oefenwedstrijden format 2 vs. 2
U7

2 trainingen per week
elk weekend wedstrijd vanaf september
wedstrijdformat 3 vs. 3

U8 - U9

2 trainingen per week
elk weekend wedstrijd vanaf september
wedstrijdformat 5 vs. 5

 Middenbouw:
U10 - U13 2 trainingen per week
elk weekend wedstrijd vanaf september
wedstrijdformat 8 vs. 8

pag. 2

Infobrochure jeugdwerking Jong Zulte seizoen 2022-2023

 Bovenbouw:
U15 - U17 2 trainingen per week
elk weekend wedstrijd vanaf september
wedstrijdformat 11 vs. 11
 Beloften en 1ste elftallen
 Keepertraining voor onder-, midden -en bovenbouw
 Deelname aan verschillende in- en outdoor tornooien.
Onze teams/opleiders seizoen 2022 – 2023:

ONDERBOUW
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MIDDENBOUW

BOVENBOUW

U6 (max 18 spelers)
D'hondt Xenia
Juras Kaja

U10 (1team)
Fillieux Jonas

U15 (1 team)
Vervaeke Filip

U7 (3 teams)
Patsy Soens
Nancy Soens
Vic Locquet

U11 (1 team)
Waskun Decuypere

U17 (1team)
Vanoverbeke Dries

U8 (3 teams)
Yente VS
Dietmar Depoorter
Steven V.

U12 (2 teams)
Lefebre Jelle
Demaeght Davy
Lorenz
Blauwblomme

U9 (2 teams)
?
?

U13 (1 teams)
Yves Delanghe
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Trainingsuren – bezetting velden/kleedkamers:
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Gedragsregels:

Gedragsregels spelers:
• Elk team heeft z’n vaste kleedkamer waar ze voor het begin van de
training wachten tot de opleider hen komt halen.
• Douchen na de training is aangeraden, verplicht na de wedstrijd!
• Er worden geen schoenen uitgewassen in de douches. Je kan deze
uitborstelen/uitkloppen aan de daarvoor voorziene borstel/rooster aan
de ingang van de kleedkamers. Ook in de kantine geen
voetbalschoenen toegestaan!
• Scheenbeschermers zijn verplicht zowel op training als op wedstrijd.
• Voor en na een training/wedstrijd de nodige mensen begroeten met een
handdruk.
• Toon respect voor het voor u ter beschikking gestelde
materiaal/infrastructuur.
• Geen waardevolle voorwerpen achterlaten, de club is niet
verantwoordelijk voor diefstal of eventuele schade.
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Gedragsregels ouders:
• Je mag je zoon/dochter aanmoedigen maar zeker niet coachen en/of
dwingen.
• Kritiek op je zoon/dochter tijdens de wedstrijd is uit den boze.
• Dwing je kind nooit om je eigen ambities waar te maken.
• Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.
• Laat je waardering voor de opleider blijken door je niet te mengen in
opstelling, speelwijze en coaching.
• Toon respect voor iedereen zijn handicap, geaardheid of religie.
• Zorg ervoor dat je kind op tijd op trainingen en wedstrijden aanwezig is
en dat het op tijd wordt opgehaald.
• Voorzie alle kledij van naamtekeningen.
• Alle ouders begeven zich achter de omheining tijdens de wedstrijden en
trainingen.
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Drugs, alcohol, tabak:

Spelers: Bovenstaande zaken worden niet getolereerd in onze club en dit
op het volledige domein van de Waalmeers zowel in de binnen- als
buitenruimtes. Wanneer hieraan gezondigd wordt zal er na intern overleg een
passende sanctie opgelegd worden.

Ouders/sympathisanten: Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes,
alcohol enkel in de kantine en drugs wordt niet getolereerd en zal na intern
overleg met een passende sanctie bestraft worden!

Aanwezigheden:
 Het niet aanwezig zijn van jullie zoon/dochter op trainingen of wedstrijden moet
zo vroeg mogelijk aan de desbetreffende trainer gemeld worden. Een training
voorbereiden vergt voorbereiding en tijd!!!
 Indien het niet lukt om op een training aanwezig te zijn of jullie kind zal later
aansluiten dan graag een telefoontje of bericht met de reden waarom hij/zij er
niet kan bijzijn/later aansluit.
 Een last minute afzegging kan altijd eens voorvallen. We zijn er ons van bewust
dat het soms een hele regeling is om na het werk/school de kinderen nog op
hun hobby(s) te krijgen.
 Onze hoofdregel is wel: 2x niet trainen = niet spelen!!!
 Een training missen door studies tijdens de examenperiode zal evenwel niet
leiden tot sancties.
Wedstrijden :
 Er wordt altijd afgesproken op domein de Waalmeers en dit voor zowel uit en
thuiswedstrijden.
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Communicatie:
 Problemen en/of conflictsituaties zijn altijd bespreekbaar. Iedereen heeft recht op
een mening en mag die ook uiten. Echter gebeuren sommige dingen in een
opwelling of emotie. Een gesprek met opleiders en/of coördinatoren kan maar
pas 24 uur na ‘de feiten’ omdat het na een dagje berusten al op een andere
manier kan bekeken worden.
Testen bij andere clubs:
 Wanneer je een uitnodiging ontvangt om bij een andere hoger aangeschreven
club te gaan testen dan staan wij dit altijd toe mits dat de desbetreffende club
jullie of ons een document bezorgt waarin wij de toestemming kunnen geven.
Lidgeld:
Hieronder een overzicht hoeveel het lidgeld bedraagt voor seizoen 2022-2023:
 U6: €275
 U7 – U13: €300
 U15 – U17: €320
Belangrijk om weten!
 Bij een tweede speler van hetzelfde gezin krijgt u €30 korting
 Uiterste betaaldatum is 15 juli. Indien het na deze datum betaald wordt dan
betaald u €50 meer.
 De betaling kan gebeuren op rekeningnummer BE46 8910 0406 6936 met
vermelding van naam, voornaam en geboortedatum van de speler.
Terugbetaling mutualiteit:
De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Via onze website kan
je de benodigde formulieren downloaden om een terugbetaling te bekomen.
www.jongzulte.be
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Inbegrepen in het lidgeld:
 3 prestaties per week (2 trainingen, 1 wedstrijd).
 Verzekering voor een volledig seizoen.
 Bondsbijdragen.
 Gebruik van accommodatie en materiaal.
 1 consumptie iedere wedstrijd.
 Uitgangstraining (nieuwe spelers)
 Rugzak
 Trainings t-shirt/short/kousen.
 Drinkfles (nieuwe spelers).
 Scheenbeschermers (nieuwe spelers).
 Bal.

Graag alle sportkledij naamtekenen! Indien iets verloren geraakt is het iets makkelijker
om de rechtmatige eigenaar te vinden.
Alle achtergebleven voorwerpen worden bewaard in het materiaalhok. Gelieve een
opleider of coördinator aan te spreken om samen te kijken of het verloren voorwerp er
tussen zit.
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Wedstrijdkledij:
Op een wedstrijddag is er wedstrijdkledij voorzien door de club. (trui, broekje, kousen).
Na de wedstrijd wordt de kledij terug bezorgd aan de opleider. Er wordt geen
wedstrijdkledij meegenomen naar huis!
Communicatie – kalenders – social media:

Communicatie: Iedere ploeg heeft z’n eigen whats app groep of facebook
pagina waarin de opleider communiceert omtrent trainingen/wedstrijden. Deze
groepjes dienen enkel om info in te posten, niet om jullie ongenoegen te uiten.
Er wordt soms ook via mail gewerkt of een combinatie van beide.


Kalenders: De kalenders van onze jeugdploegen kan je op verschillende
manieren raadplegen:
•
Website www.voetbalvlaanderen.be
•
Website www.jongzulte.be
•
Via de app RBFA (Royal Belgian Football Association). Je kan deze app
downloaden via de App Store of Play Store.


Social media: Jong Zulte is ook zeer actief op Facebook. Via onze pagina
blijf je op de hoogte van alles wat er in onze club leeft.
https://www.facebook.com/JongZultevzw
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Blessures:
Bij blessures dien je steeds een arts of specialist te raadplegen. Denk eraan een
ongevalsaangifte te laten invullen en binnen de tien werkdagen aan de
jeugdcoördinatoren of gerechtelijke correspondent af te geven. Ook kan je de aangifte
in de daarvoor voorziene brievenbus aan de kantine deponeren.
Je kan zo een ongevalsaangifte downloaden via onze website:
https://jongzulte.be/downloads
Accommodatie:
De terreinen voor al onze jeugdploegen, beloften en 1ste elftallen zijn gelegen op
recreatiedomein ‘de Waalmeers’ in de Waalstraat 188B te Zulte. Op deze locatie gaan
alle trainingen en wedstrijden door. Er zijn twee volwaardige velden, 4 duivelsveldjes,
een Finse looppiste (1km) en sinds 2021 een nieuwe kantine en kleedkamers.
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Drinkwatervoorziening:
Iedere speler brengt z’n persoonlijke drinkfles mee naar de trainingen en wedstrijden.
Gelieve ook deze te naamtekenen! Bij het betreden van de kleedkamers zijn er twee
kraantjes voorzien waar de drinkflessen gevuld kunnen worden. Er worden geen
schoenen in uitgewassen!

Contactgegevens:
Hieronder de belangrijkste contactgegevens binnen onze club:
Voorzitter
Tom Moerman
t.moerman@telenet.be

0475/84.27.78
Hoofdbestuur

Sportieve cel

Dagelijkse werking

Ondervoorzitter
Mark Snoeck

Technisch directeur
Gino Bossuyt

Penningmeester
Van Heule Bernard

GC
Van Thuyne Sylvie

gino-b@franky.be

bernardvanheule@gmail.com

gc.jong.zulte@gmail.com

0475/41.98.59

0475/55.75.14

0476/34.25.97

0472/80.25.26

AVJO
Dirk De Smijter

JC Bovenbouw
Brecht Bettens

JC Middenbouw
Lorenz Blauwblomme

JC Onderbouw
Lorenz Blauwblomme

dirkjongzulte@outlook.be

brecht_bettens@hotmail.com

lorre85@hotmail.com

lorre85@hotmail.com

0478/04.18.44

0474/51.62.90

0476/53.06.97

0476/53.06.97

Sponsering
Gino Bossuyt

Website
Christophe Huysman

Terreinen en kantine
Dirk de Bouvere

Kledij
Ingo Verheye

Tornooien
Yves De Langhe

Pralineactie
Peter De Clercq

gino-b@franky.be

christoph.huysman@abcparts.be

dirk.debouvere16@gmail.com

ingo.verheye@gmail.com

tornooijongzulte@gmail.com

katrienpeter@skynet.be

0475/55.75.14

0497/40.39.02

0479/38.96.17

0468/53.04.70
Frederic Decavel

0468/58.66.80

0473/11.47.07

frederic.decavel@telenet.be

0476/75.38.31
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Secretaris

Scouting

Nuttige info:

Terreinen: Domein ‘de Waalmeers’, Waalstraat 188B, 9870 Zulte.

Stamnummer: 9406

Website: www.jongzulte.be

Facebook: https://www.facebook.com/JongZultevzw
Nuttige data:

Augustus 2022: start trainingen jeugd

02-10-2022: Fiertelstoet

Oktober 2022 – November 2022: pralineactie

Eetfestijn 17 september 2022 en 26 februari 2023

Mei 2023: tornooi Jong Zulte
Always keep that in mind!
Liefste mama, papa, oma, opa,
Beste supporter,
Weet je, ik voetbal graag!
Lekker op zaterdag of zondag samen met mijn vrienden tegen een bal
trappen en nadien napraten, spelen, afspraken maken, vriendjes ontmoeten, stoer
doen…Je weet wel al die dingen die een kind of puber net tot kind of puber maakt.
Ik vind het trouwens ook fantastisch dat je erbij bent, dat je me aanmoedigt, dat ik steun
krijg maar... Wees positief en verstoor aub mijn leefwereld niet door te roepen of te
schelden tegen de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders van de tegenstander, of
… erger nog tegen mijn eigen medespelers. Want het zijn immers MIJN vrienden. En
roep tijdens de wedstrijd niet steeds wat ik moet doen. Laat die taak over aan mijn
trainer. Ook thuis heb ik het liefst dat je niet op de wedstrijd terugkomt.
Oh ja, ik wil nog zeggen dat ik altijd mijn best doe. De ene dag lukt het net wat beter
dan de andere. En ik weet ook dat er jongens of meisjes zijn die beter zijn dan ik, veel
beter zelfs. Ik heb daar geen probleem mee, integendeel. Ik vind dat zelfs tof. Ik hoop
dat jij dat ook vindt!
Weet je, ik voetbal graag! Laat mij en mijn vrienden dan ook voetballen!
Namens alle jeugdspelers van Jong Zulte
PS: gooi aub mijn briefje niet weg. Plooi het op, steek het in uw portefeuille en lees het
elke keer opnieuw aan het begin van een wedstrijd. En straffer nog, het hoeft zelfs geen
wedstrijd te zijn waar aan ik zelf deelneem!!
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