Infobrief jeugdopleiding Kortessem VV 2019-2020
Beste,
Met plezier verwelkomen wij jullie (terug) voor het nieuwe seizoen 2019-2020
Met deze brief wensen wij U alvast op de hoogte te brengen van de geplande
activiteiten, tijdstippen ervan, kantinewerking, enz…
Indien er personen zich geroepen voelen om een handje te helpen bij één van de
jeugdactiviteiten zijn deze altijd zéér welkom.
Activiteitenkalender Jeugd:
WO 11/09/2019 (17:00 – 20:30) => Pasdagen Errea op de club!
DO 12/09/2019 (19:00 – 22:00) => Pasdagen Errea op de club!
(bestellen = cash betalen!) (levertijd 4 à 5 weken)
VR 29/11/2019 (18:00 – 20:30) => Sinterklaasfeest (enkel voor spelertjes U5
t.e.m. U8)
(geen training voor de U7 t.e.m. U10)
DO 12/12/2019 => Kerstmarkt (stand jeugdtrainers in het dorp)
Zo 8/12/2019 => Eetdag van de club (C.C Mozaïek)
VR 20/12/2019 (18:30 – 21:00) => Kerstfeest (enkel voor spelertjes U9 t.e.m.
U11) - geen training voor de U7 t.e.m. U10
Indoortornooi Kortessem VV & ZVC United Wellen Kerstvakantie ( Sporthal
Wellen) - Organisatie ZVC United Wellen -– voorlopig nog onduidelijk of dit zal
worden georganiseerd
VR 03/01/2020, ZA 04/01/2020 & ZO 05/01/2020 (winterstage voor U13 &
U15)
Verder..., in de maand maart wordt er nog een wafelverkoop georganiseerd.
DI 14/04/2020 t.e.m. VR 17/04/2020 => Voetbalkamp voor de spelertjes van
Kortessem VV op de eigen club! - (inschrijvingen U6 t.e.m. U13)
de communicatie voor de inschrijvingen gebeurt2 maanden vooraf

Info betreffende de wedstrijdkalenders kunnen jullie terugvinden op onze
website: www.kortessemvv.be of via de gratis App van Voetbal Vlaanderen BBF!
Rode ploeg = A – Witte ploeg = B – Rood-Witte ploeg = C
Opgelet er kunnen steeds gedurende het seizoen wedstrijdwijzigingen
plaatsvinden!!!
Kantinewerking.
Zoals de meesten van jullie wel weten rekenen wij op de hulp van vrijwilligers en
(groot)ouders om de kantine te doen tijdens de jeugdwedstrijden.
Bedoeling is dat er per speeldag op KVV (jeugd) 2 ploegen de kantine/inkom doen
(bv U8 Rood van 9u00 tot 11u30 en U9 van 11u30 tot 14:00), de speeldag erop
dan een andere ploeg enz …, op deze manier als dit per ploeg ingedeeld wordt zal
elke ploeg 3 a 4 keer per half seizoen van dienst zijn. Wij vragen 5 ouders (4
kantine en 1 inkom) per shift van 2,5 uur).
Ouders die genieten van een uitkering in de vorm van stempelgeld, ziektegeld of
invaliditeit melden dit vooraf aan de Club (niet verplicht). Ouders die actief
meewerken aan de kantinewerking betalen ook 2,50€ inkom en ontvangen 3
drankbonnetjes.
De inkom van deze ouders zal op het einde van het seizoen besteed worden aan
een interne ploegactiviteit van jullie kind (in de maand mei of juni).
Elke maandag zal de communicatie welke ploeg(en) van dienst zijn via Facebook
en via de afgevaardigde WhatsApp groep bekend worden gemaakt. De
afgevaardigde doet de communicatie er ziet erop toe dat de kantinewerking van
een leien dakje loopt.
Wij houden in het mate van het mogelijke ook rekening met de ploegen die van
dienst zijn om deze jeugdwedstrijden te laten spelen aan de kantinekant.
Afgevaardigden.
De afgevaardigden zijn de rechterhand van de jeugdtrainers en zeer belangrijke
personen binnen de ploeg/club. De afgevaardigde is verantwoordelijk over alle
logistieke zaken van zijn ploeg en moeit zich niet over het sportieve. De
afgevaardigde is verantwoordelijk voor het maken van een broodjeslijst
(broodjes, fruit, cake, koeken,…) en waakt erover dat de kinderen na hun
wedstrijd steeds gezamenlijk kunnen genieten van een versnapering aan de
spelerstafel.
Indien men de keuken wil gebruiken dient men dit minstens 2 weken vooraf te
bespreken met de kantineverantwoordelijke Lucienne Vanderstraeten
0497/24.13.86 – lucienne.vanderstraeten@proximus.be. Lucienne is ook
verantwoordelijke voor de verhuringen van de VIP (kleine kantine) en kantine.

De afgevaardigden staan onder de leiding van de Jeugdsecretaris en krijgen elk
jaar een interne vorming binnen de club, er zal samen met de Jeugdsecretaris 2
à 3 keer per seizoen samen gekomen worden.
Financieel:
De opbrengsten van de clubactiviteiten van de jeugd (Kerstmarkt, Kersttornooi,
Wafelverkoop, Fotoverkoop,…) gaat 50% naar een aparte rekening van de
jeugdopleiding.
De overige 50% gaat naar een aparte werkingsrekening en wordt besteed aan de
verfraaiing en onderhoud van infrastructuur/terreinen. Het deel van de jeugd
wordt besteed aan activiteiten als Sinterklaasfeest, Kerstfeest en een einde
seizoensactiviteit op de club of voor de aankoop van benodigdheden zoals de
drinkbussen,...
Belangrijke weetjes:
– Ouders van jeugdspelers van Kortessem VV dienen geen inkom te betalen als
men naar een wedstrijd van de eerste ploeg komt kijken! Melden aan de inkom !
– Elke ouder steunt in de vorm van 2,50€ inkom, de jeugdopleiding van KVV.
– Wij trainen en spelen steeds met beenbeschermers!
– Het is ten strengste verboden de VIP (kleine kantine) en kantine te betreden
met voetbalschoenen.
– Indien er op wedstrijden en tornooien spelersnood is helpen wij steeds onze
vriendjes van onze andere ploegen uit de nood.
– Na de wedstrijd douchen wij steeds samen, bij trainingen doen wij dat vanaf
U8 en zijn wij groot genoeg om zonder ouders in de kleedkamer onze plan te
trekken.
Wij vragen dan hulp aan onze trainer(s) en/of afgevaardigde(n).
– Gebruik ploeg WhatsApp = communicatie trainer/secretaris naar ouders enkel
voor: wedstrijdinfo, activiteiten, praktische afspraken, clubinfo, verloren
voorwerpen, foto’s,...
– De wedstrijduitrusting dient om wedstrijden in te spelen en niet om in te
trainen, deze blijft steeds eigendom van de club en dient op het einde van het
seizoen afgegeven te worden aan jullie afgevaardigde.
– Indien wij worden uitgenodigd om bij een andere club te gaan trainen of een
vriendenwedstrijd te gaan spelen, brengen wij steeds onze club G.C. daarvan
schriftelijk op de hoogte (toestemming is vereist en dat omwille van de
verzekering).
De uitnodiging dient minstens 1 week vooraf persoonlijk aan de G.C. te worden

gegeven met de juiste data erop (e-mails worden niet aanvaard, zelf training =
geen toestemming). Inbreuk kan leiden tot een schorsing van de speler!!!
– Op feestdagen en schoolvakanties trainen wij in principe niet en geven wij onze
trainers een welverdiende rustpauze! (indien wel zal er een communicatie volgen)
Opgelet in de Kerstvakantie zijn wij wel actief voor ons indoor jeugdtornooi (?)
en in de Paasvakantie voor ons voetbalkamp!!!
– Onze club is steeds op zoek naar sponsoring:
Contactpersoon: Luc Boes 0473/33.95.30 – boes.luc@telenet.be..
– De trainingen van onze doelmannen starten in de maand september en dat elke
woensdag van 18:00 tot 19:00 en elke donderdag van 18:15 tot 19:30.
De woensdagen: Doelmannen U8 t.e.m. U10.
De donderdagen: Doelmannen U11 t.e.m. U15.
– In de wintermaanden (december, januari en februari) trainen wij steeds 1 keer
per week binnen, de dagen en uren kunnen afwijken van de huidige trainingsdagen
en uren.
U11: DI 18:30-19:30 (Sporthal Rapertingen)
U10: WO 19:00-20:00 (Sporthal Rapertingen)
U9: WO 19:00-20:00 (Sporthal Rapertingen)
U8 Rood: WO 17:00-18:00 (2/3 Sporthal Wellen)
U8 Wit: MA 18:00-19:00 (2/3 Sporthal Wellen)
U8 Rood-Wit: MA 18:00-19:00 (2/3 Sporthal Wellen)
U7: WO 17:00-18:00 (2/3 Sporthal Wellen)
U6: WO 18:00-19:00 (Sporthal Vliermaalroot)
U5: WO 17:00-18:00 (Sporthal Vliermaalroot)
– Geen veldtrainingen op woensdag met uitzondering van de U15 ploeg!!!
– Geen keeperstrainingen op woensdag in de maanden december, januari en
februari!!!
Wij danken jullie alvast voor de medewerking en wensen U alvast een leerrijk ,
sportief en zeer fijn seizoen toe,
Alle info betreffende activiteiten en trainings- en wedstrijdmomenten hierboven
zal ten gepaste tijden uiteraard ook worden gecommuniceerd. Bij vragen zijn
jullie trainer/afgevaardigden en de Bestuursleden steeds bereid jullie te woord
te staan. Alle contactinfo is te vinden op onze website.
We wensen jullie een aangenaam en sportief seizoen toe.
KVV Bestuur

KVV Jeugdopleiding

