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FCE Moortsele wenst je een schitterend 

voetbalseizoen 2020-2021! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trainers en afgevaardigden 

 

Contact: 

• Kantine FCE Moortsele: 09/362 84 82 

• G.C.- secretaris Ivan Van der Stede: 0478/491201 

• Algemeen: jeugd@fcemoortsele.be 

• Per ploeg:<ploeg>@fcemoortsele.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Trainer Afgevaardigde 

U6 (°2015-2016) 

U7 (°2014) 

Jasmien Teerlinck 

0472/816433 

? 

U8 

(°2013) 

Bo Vanderbeken 

0499/189576 

Kevin De Fauw 

0472/75 19 40 

U10A 

(°2012-2011) 

Branko De Vos 

0479/272807 

Kurt De Ghouy - Erick Berckmoes 

0497/127476 

U10B 

(°2012-2011) 

Cédric Dhondt 

0499/738511 

? 

U11 

(°2010) 

Arne Hofman 

0497/820004 

? 

U15 

(°2006-2007) 

Dennis Van Steenberge 

0474/834594 

Olivier Verstraete 

0496/413775 

U17 

(°2004-2005) 

Robin De Vylder 

0470/945740 

Marc Melis 

0499/369782 

Keepertrainer Jo De Roo 

0494/038678 
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Administratieve formaliteiten 
 

Indien je je wil inschrijven bij FCE Moortsele is je inschrijving pas definitief na het betalen van het 

inschrijvingsgeld. 

• Het lidgeld voor U7 tot en met U17 bedraagt € 225 en dient gestort te worden op het 

rekeningnummer BE95 8802 7451 1158 voor 20/08/2020. Het lidgeld voor het tweede kind 

van hetzelfde gezin bedraagt €200, vanaf het derde kind van hetzelfde gezin is dit €175. 

Wat krijg je daarvoor? 

o Een gedegen opleiding voor 1 seizoen 

▪ 1 of 2 trainingssessies per week (afhankelijk van leeftijd)  
▪ 1 competitiewedstrijd per week 
▪ verschillende tornooien 

o Een sportpakket 

o Een pakket tombolalotjes t.w.v. €25 

o Een aansluiting bij de KBVB  

o Verzekering lichamelijke ongevallen (gedurende training en/of wedstrijd) 

o Sinterklaasfeest 

o … 

 

• Het lidgeld voor U6 bedraagt €150 en dient tevens gestort te worden op het 

rekeningnummer BE95 8802 7451 1158 voor 20/08/2020. 

Wat krijg je daarvoor? 

o Een gedegen opleiding voor 1 seizoen 

▪ 1 trainingssessie per week  
o Een pakket tombolalotjes t.w.v. €25 

o Een aansluiting bij de KBVB  

o Verzekering lichamelijke ongevallen (gedurende training en/of wedstrijd) 

o Sinterklaasfeest 

o … 

 

Wie extra kledij van de club wil bij bestellen zal hiertoe de mogelijkheid krijgen. Meer info ontvangen 
jullie per e-mail bij de start van het seizoen. 
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Trainingsschema 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

U6   17u30- 18u45   

U7   17u30- 18u45   

U8   17u30-18u45  17u30-18u45 

U10A   18u00-19u15  18u00-19u15 

U10B   18u00-19u15  18u00-19u15 

U11   18u00-19u15  18u00-19u15 

U15   19u15 - 20u45  19u15-20u45 

U17   19u15 - 20u45  19u15-20u45 

 

 

Start trainingen 

De eerste training is voorzien op woensdag 5 augustus. 

 

 

Voorbereidingstornooien 

U7: Zondagnamiddag 16 augustus in VCE Houtem 

U10: Zondagvoormiddag 23 augustus in KFCE Heusden 

U11: Zaterdag 15 augustus in Eendracht Elene-Grotenberge 

U17:  Vrijdagavond 28 augustus vanaf 18u in KFC Gavere-Asper 
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Goede afspraken maken goede vrienden 

Training 

- De spelers worden ten laatste 5 minuten voor aanvang van de training op het terrein verwacht. 
- Het plaatsen van het materiaal voor, tijdens en na de training gebeurt door het voltallige 

spelersteam en de trainer.  

- Bij het verlaten van het terrein neemt iedere speler een bal mee en plaatst die terug in het juiste 

ballenrek. 

- Verwittig de trainer ten laatste twee uur op voorhand indien de speler niet komt trainen. 

Wedstrijden 

- Voor en na wedstrijden en tornooien dragen alle spelers de uitgangskledij van de club. 
- Bij wedstrijden op verplaatsing wordt er afgesproken op het Tramplein in Moortsele of op de club 

ter plaatse. Wees aanwezig op het uur dat wordt voorzien door de trainer. Bij afwezigheden dient 

men de trainer tijdig te verwittigen. 

- De beslissingen van de scheidsrechter dienen te worden geaccepteerd en gerespecteerd. 

- De tegenstander is geen vijand maar een partner in het spel. Handel beleefd en correct ten opzichte 

van de spelers en staf van de tegenpartij. 

- Discriminerende en racistische opmerkingen worden niet getolereerd. 

- Spelers reageren niet op eventuele provocaties of aansporingen van het publiek. 

- Tijdens de wedstrijd hebben de ouders een voorbeeldfunctie.  

Coaching is het domein van de trainers. Geef zelf geen 

dwingende richtlijnen over hoe jouw kind moet spelen 

of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet je 

immers niet altijd welke opdrachten jouw kind van de 

trainer heeft meegekregen. Je zou zo zelf voor een 

conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan 

je kind de dupe kan worden. Wij moedigen ouders aan 

om hun kind tijdens de wedstrijden te komen 

bewonderen, we verwachten wel dat onze supporters 

de ploeg als team aanmoedigen.   

- Douchen na de wedstrijden is verplicht. Dit is in eerste plaats belangrijk voor de hygiëne. Bovendien 

versterkt het het groepsgevoel en worden alle tenuetjes verzameld. De wedstrijdkledij wordt niet 

meegenomen naar huis. 

- De ouders wassen om de beurt de truitjes en broekjes. Op het einde van het seizoen krijgt de ploeg 

een vergoeding waarmee er een activiteit kan georganiseerd worden. Bij het begin van het seizoen 

wordt er een waslijst opgesteld door de afgevaardigde van de ploeg. 

Kleedkamers 

- Schoenen worden buiten schoongemaakt op de speciaal daarvoor voorziene schoenborstels. 

- De trainer kan een beurtrol opstellen om de kleedkamer proper te houden. 

Evenementen 

- Indien er iets georganiseerd wordt door de ouders wordt dit ruim op voorhand gemeld worden bij 

Bo Vanderbeken. Dit om overlappingen te vermijden en er voor te zorgen dat er genoeg vrijwilligers 

in de kantine aanwezig zijn. 
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Wist-je-datjes 

- De trainingen worden enkel afgelast indien het terrein onbespeelbaar is of als er sprake is van 

extreme weersomstandigheden. De ouders worden ten laatste 1 uur voor aanvang van de training 

verwittigd via de Whatsapp groep en via e-mail.  

 

- Afgelastingen van wedstrijden zijn te vinden op de Best Belgian Football app. 

 

- Nieuwe spelers zijn welkom om maximum 3 keer vrijblijvend te komen proeven van een training. 

Zolang ze niet zijn aangesloten zijn ze echter niet verzekerd bij de KBVB. Indien ze beslissen om zich 

aan te sluiten bij de club dient er een afspraak gemaakt te worden met de gerechtigde 

correspondent van de club, hij zal de aansluiting elektronisch uitvoeren. Het kids-ID of de 

identiteitskaart van de speler moet je meebrengen naar die afspraak. 

 
- Via jouw ziekenkas kan je tussen de €15 en € 30 kan terug krijgen voor het beoefenen van een 

sport. Je vindt het formulier terug op de website van jouw ziekenkas. Vul het in en bezorg het aan 
Bo Vanderbeken. 

 

- De competitiewedstrijden gaan door op zaterdag voor de thuiswedstrijden en afhankelijk van de 
tegenstander op zaterdag of zondag voor de uitwedstrijden. De kalender wordt bepaald door de 
KBVB. Merk op dat de kalender veranderingen kan ondergaan. Raadpleeg dus steeds Best of 
Belgian Football app. 

 

- De positie op het veld, de invalsbeurten en de selectie van de spelers voor de wedstrijden behoren 
tot de autonomie van de trainer(s). Wie komt trainen en zich aan de regels houdt, komt in 
aanmerking om geselecteerd te worden voor een wedstrijd. Indien geselecteerd, krijgen alle 
jeugdleden speelkans tijdens de competitiewedstrijden en tornooien, met een minimum van 50% 
van de wedstrijdduur per speler. We willen wel opmerken dat er steeds wordt gestreefd naar een 
gezond evenwicht tussen spelplezier voor iedereen en het competitieve. Bij de oudere 
jeugdcategorieën wint het competitieve daarbij gaandeweg aan belang, zonder echter de 
speelgelegenheid van alle spelers uit het oog te. Voetbal blijft immers een ploegsport. 

 

- Naast de competitie nemen de verschillende jeugdploegen ook deel aan enkele tornooien. Deze 
vinden vooral plaats in augustus, tijdens de winterstop en op het einde van het seizoen. De data 
worden meegedeeld tijdens het seizoen. Gelieve zo veel mogelijk aanwezig te zijn op tornooien 
waarvoor we onze deelname hebben bevestigd. Zo vermijden we immers forfait van onze ploeg en 
een bijhorende boete die betaald dient te worden door de club. 

 

- De club organiseert een aantal evenementen om de clubkas te spijzen of om het familiale gevoel bij 
iedereen te creëren: 

o 23 augustus: Mosselfestijn (onder voorbehoud) 
o 24-28 augustus: Crazy Foot Camp 
o 29 november: jeugdeetfestijn in de De Kluize 
o December: Sinterklaasfeest 
o Januari: nieuwjaarsreceptie 
o Maart: quiz 
o April: paasontbijt 
o Hemelvaart: feestweekend met vriendentornooi, jeugdtornooi, bingo, BBQ en fuif 
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Open brief van zoon-of dochterlief aan hun supporters 

 

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, vriendinnetjes 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 FCE Moortsele. 

 

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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Procedure ongeval 

 

Wat te doen bij ongeval? 

1.  De aangifte. 

Bij de afgevaardigde of secretaris (Ivan Van der Stede) vind je een officieel recto/verso 

voorgedrukt formulier “Aangifte van ongeval/Medisch getuigschrift” van de KBVB.  

Kant “Medisch getuigschrift” in te vullen door de behandelende geneesheer. 

Deel “Aangifte van ongeval” in te vullen door de secretaris, indien nodig helpt het slachtoffer 

hierbij en zorgt voor kleefbriefje van de mutualiteit. 

Opgelet !!! Deze aangifte moet binnen de 14 werkdagen na datum van het ongeval in het bezit 

zijn van de KBVB “Departement Ongevallen” ondertekend door de secretaris van onze club. 

 

2. De KBVB boekt het ongeval, kent dossier nummer toe en bezorgt het “Geneeskundig 

getuigschrift van herstel”. 

 

3. Tijdens de periode van inactiviteit, de blessure tijd, de behandeling -en herstel periode is 

spelen niet toegestaan. Doet men dit wel dan verliest men alle recht op vergoedingen. 

 

4.  Afsluiten van het ongeval. 

De behandelende geneesheer vult het “Geneeskundig getuigschrift van herstel” in. 

Vanaf de datum van genezingverklaring is men speelgerechtigd. 

 

Een medisch dossier blijft maximum 2 jaar open, tenzij een speciale vraag vanuit de club om reden 

van: 

- Ongevallen die tandproblemen tot gevolg hebben; 

- Bij verwijdering van synthesemateriaal; 

- In geval van klacht bij het gerecht en burgerlijke partijstelling; 

- In ernstige gevallen op basis van bewijsstukken. 

 

Bij verdere vragen kan je steeds terecht bij onze G.C. – Secretaris Ivan Van der Stede (0478/49 12 01). 
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