
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke REET Sportkring vzw    
Terreinen: Processieweg 8 - 2840 Reet 

Tel. & Fax: 03/888 30 50  -  E-mail: kreetsk@telenet.be  

Vereniging zonder winstoogmerken - ondernemingsnummer 413.316.901 
BTW: BE 413.316.901              

Aangesloten bij de K.B.V.B. - stamboeknummer 4423                                                  

Secretariaat vzw: Luc Wyn - Clemenshoek 52 - 2840 Reet - GSM 0477/477 492 
Gerechtigd correspondent KBVB: Willy De Jonghe -Tulpenlaan  7 - 2840 Reet 

                                                        Tel. 03/844 50 46 - GSM 0495/730 348 

__________________________________________________________________________________________
        

 
 

 

 

 

 

INFORMATIE-BROCHURE 
2013 – 2014 

 

 

 

 

K. Reet S.K. vzw 
 

 

Jeugdafdeling  
 

 

 

 



1. Koninklijke Reet Sportkring, kortweg K. Reet SK vzw werd gesticht in 1945 

    De club is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond onder het  

    stamnummer 4423.  

 

2. Doel van de club : 

    De club heeft tot doel mee te werken aan de lichamelijke en morele ontwikkeling 

    van de jeugd, dit door middel van het voetbalspel en de oefeningen die daarvoor 

    noodzakelijk zijn.  De club staat buiten en boven alle politiek. 

 

3. Samenstelling van het jeugdbestuur : 

    - een voorzitter, die ook in het hoofdbestuur zetelt in functie van ondervoorzitter. 

    - een jeugdcoördinator, vertegenwoordiger van de sportieve cel 

    - een secretaris 

    - raadsleden 

 

4. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die zijn steentje wil bijdragen 

    aan de werking van de jeugdafdeling, kan zich schriftelijk kandidaat stellen. 

    Kandidaturen kunnen gericht worden aan K. Reet SK vzw, t.a.v. jeugdafdeling, 

    Processieweg 8 te 2840 Reet 

 

5. Het jeugdbestuur vergadert om de 14 dagen in het clubhuis. 

 

6. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan zich schriftelijk kandidaat 

    stellen als jeugdtrainer, eventueel met de vermelding van de leeftijdscategorie 

    van zijn of haar keuze.  Indien er voor bepaalde leeftijdscategorieën meerdere 

    kandidaten zijn, zal het jeugdbestuur tijdens de vergadering een keuze maken. 

 

7. Richtlijnen bij ongeval met lichamelijk letsel van, naar en tijdens training of 

    wedstrijd : 

    Het ongeval MOET binnen de 48 uur gemeld worden aan de gerechtigd 

    Correspondent Willy De Jonghe, Tulpenlaan 7 te 2840 Reet  

    (GSM 0495 / 73.03.48). 

    Hij zal de verzekeringspapieren overhandigen.  Bij deze papieren is een 

    begeleidend schrijven met alle inlichtingen.  Er zijn ook altijd verzekerings- 

    papieren beschikbaar in het clubhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE 
THUISWEDSTRIJDEN 

 
TRAININGEN 

dag uur cat. 
 

dag van tot start 

DUIVELTJES 

Zat 09.30 U9 

 

Woe 17.30 18.30 
 

   
 

Vrij 17.30 18.30 14/aug 

Zat 09.30 U8 

 

Woe 17.45 19.15 21/aug 

   
 

Vrij 17.45 19.15 
 

   
  

   
Zat 09.30 U7 

 

Di 18.00 19.00 13/aug 

  
   

 

Do 18.00 19.00 
 

Naam 
 

tel- GSM- email 

Trainer U9 Smets Hendrik   0496/27.38.80 

          brigitte.rik@gmail.com  

Trainer U8 Vissers Henk     03/844.19.03 0477/29.89.30 

          vissers.vanbaelen@skynet.be  

Trainer U7 Beeckmans Achley   0479/42.46.89     

          Beeckske_1993@msm.com  

         CATEGORIE THUISWEDSTRIJDEN 
 

TRAININGEN 

  dag uur cat. 
 

dag van tot start 

BENJAMINS 
  

U6 

 

Woe 15.30 16.30 04/sept 

  
   

  
   

Naam 
 

tel- GSM- email 

Trainer U6                                          Smets Hendrik     0496/27.38.80 

          brigitte.rik@gmail.com  

         CATEGORIE THUISWEDSTRIJDEN 
 

TRAININGEN 

  dag uur cat. 
 
dag van tot start 

KEEPERS woe 
 

Pre-m 

min 

 

Woe 
18.30 19.15   

Pre-m min-

kna-sch   

Kna-

sch 

 

Woe 
19.15 20.00   

Naam 
 

tel- GSM- email 

Trainer                                        Van Dorst Ronny     03/844.82.65 0483/23.36.93 

          Ronny.van.dorst1@telenet.be  

         Coördinators Rik Smets Dui/Pre-min 0496/27.38.80 

 Coördinators Verlinden Hugo Min/kna/schol 0472/46.52.23 
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CATEGORIE 
THUISWEDSTRIJDEN   TRAININGEN 

dag uur cat. 
 

dag van tot start 

SCHOLIEREN zon 09.30 A 

 

Woe 19.30 21.00 
 

Storms F. 
   

 

Vrij 19.30 21.00 
 

Naam 
   

  tel- GSM- email 

Trainer U17 

Steven Serrien 

 

Storms François 

  

0474/288792 

 steven.serrien@skynet.be 

0476/476882 
 

 

  

CATEGORIE 
THUISWEDSTRIJDEN   TRAININGEN 

dag uur cat. 
 

dag van tot start 

KNAPEN 
   

  
   

Mols T. zon. 10.00 A 

 

Woe 19.00 20.30 
 

  
   

 

Vrij 19.00 20.30 
 

Cools J. zat 13.00 B 

 

Woe 19.00 20.30 
 

  
   

 

Vrij 19.00 20.30 
 

Naam 
   

  tel- GSM- email 

Trainer U15A Mols Tom 
  

0497/923315 

Tom_mols@hotmail.com    

Trainer U15B Jerome Cools   0468/24.01.75 

  

   

  jommeke-c@hotmail.com  

CATEGORIE THUISWEDSTRIJDEN   TRAININGEN 

  dag uur cat. 
 

dag van tot start 

MINIEMEN 
   

 

 

    

Mark L. zon 09.30 A 

 

Di 18.00 19.30 
 

  
   

 

Do 18.00 19.30 13/aug 

Beulens G. zon 11.00 B 

 

Di 18.00 19.30 
 

  
   

 

Do 18.00 19.30 13/aug 

Naam 
   

  tel- GSM- email 

Trainer U13A Mark Lepever 
 

0475/43.09.87 

  
   

  marc.karine@telenet.be  

Trainer U13B Buelens Guy 
  

0479/02.94.45 

  

   

  guy.buelens1@telenet.be  

 CATEGORIE THUISWEDSTRIJDEN   TRAININGEN 

  dag uur cat. 
 

dag van tot start 

PRE-MIN 
   

  
   

Vercauteren R. zat 11.00 A 

 

Woe 17.30 19.00 
 

  
   

 

Vrij 17.30 19.00 14/aug 

Leonidas J. zat 11.00 B 

 

Di 18.30 20.00 
 

  
   

 

Do 18.30 20.00 13/aug 

Naam         tel- GSM- email 

Trainer U11A Vercauteren Rudy 
 
0474/71.32.45 

          rudi.vercauteren1@telenet.be  

Trainer U11B Leonidas Johan   

 

0485/74.29.43 

          kattyjohan4@hotmail.com  

 

8. Orde en tucht tijdens de trainingen en wedstrijden : 

    Alle jeugdspelers die aangesloten zijn bij K. Reet S.K. vzw moeten zich tijdens de   

    trainingen en wedstrijden houden aan de afspraken en richtlijnen van de trainer en de 

    afgevaardigde.  Zo niet mogen deze laatste disciplinaire maatregelen treffen tijdens de 

    trainingen en/of wedstrijden.  In geval van herhaaldelijk afwijkend gedrag dient de 

    speler zich te verantwoorden bij de jeugdcoördinator.    Ingeval van tekortkomingen 

    kan hij of zij onderworpen worden aan de volgende maatregelen : verwittiging, 

    schorsing of schrapping.  Uiteraard kan deze beslissing enkel genomen worden door 

    het bestuur in samenspraak met trainer en jeugdcoördinator.  Het bestuur zal ook 

    toezien dat de goede naam van de club niet besmeurd wordt. 

 

    Als de speler tijdens de wedstrijd een rode kaart heeft gekregen, wordt er van de  

    trainer verwacht dit onmiddellijk te melden aan de jeugdcoördinator of sportieve cel,  

    waar eventueel – na overleg – maatregelen zullen getroffen worden. 

    Wanneer een speler met opzet iets doet tijdens de wedstrijd en hiervoor een rode 

    kaart krijgt, dan moet de speler zelf opdraaien voor de kosten die hieraan  

    verbonden zijn. 

 

    Indien er zich problemen voordoen tussen speler en trainer of afgevaardigde, mogen de  

    ouders of de speler zelf, zich altijd richten tot een bestuurslid of onderhoud vragen met  

    het bestuur.  Het bestuur kan dan als tussenpersoon optreden om de problemen zo snel  

    mogelijk op te lossen.  

 

    De trainingsuren worden vastgesteld voor het seizoen aanvangt.  De spelers dienen  

    zich daar aan te houden en dit in alle opzichten.  Op en rond het veld mag er niet  

    gespeeld worden, dit om andere trainingen niet te storen. 

 

    Het oppompen van de trainingsballen dient te gebeuren door de trainers.  Ook het  

    toezicht houden en orde van het materiaal behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

    trainer. 

 

    Van de spelers wordt verwacht dat zij respect hebben voor het ter beschikking gestelde 

    materiaal en accommodatie, zowel thuis als op verplaatsing.  Er wordt dus NIET met  

    ballen gegooid in de kleedkamers, nog met andere dingen.  Schade aangebracht aan de 

    accommodatie zal verhaald worden op de dader(s). 

 

9. Ploegsamenstelling : 

    Op het einde van het seizoen worden de spelerskernen samengesteld voor het volgend  

    seizoen door het bestuur in overleg met de sportieve cel.  De algemene richtlijn die  
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    gehanteerd wordt, is de leeftijd van de spelers.  Indien bepaalde spelerskernen te klein 

    zijn, waardoor er spelers moeten doorgeschoven worden, zal dit gebeuren in overleg 

    met de respectievelijke trainers.  Indien een speler van categorie moet verhogen, wordt 

    er in bepaalde gevallen rekening gehouden met de kwaliteit van de speler(s).  In het 

    laatste geval wordt er overlegd met de betreffende speler(s) en hun ouders. 

    Aangezien spelers vrij zijn om hun club te kiezen, is het mogelijk dat in de loop van de  

    maanden augustus – september nog aanpassingen dienen te gebeuren aan deze kernen.  

    Ook hier in overleg met alle betrokken partijen. 

    Om deze veranderingen tot een minimum te beperken, zouden wij het op prijs  

    stellen dat – als je kind stop of van ploeg verandert – ons hiervan zo snel mogelijk 

    op de hoogte te brengen. 

 

10. Hygiëne na trainingen en wedstrijden 

    Na de trainingen en wedstrijden is de speler VERPLICHT te douchen. 

    Bij de allerjongsten wordt het op prijs gesteld dat de ouders na trainingen en/of  

    wedstrijden de trainer en afgevaardigde een handje toe te steken bij het aan- en 

    uitkleden.  Om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, is het wel 

    aangewezen om deze periode van hulp zo kort mogelijk te houden, dit in samenspraak 

    met trainer en afgevaardigde. 

 

11. Aanwezigheden op trainingen en wedstrijden 

    Elke speler aangesloten bij K. Reet S.K. vzw is verplicht om aanwezig te zijn op de 

    training.  Indien dit niet mogelijk is, dient de trainer tijdig verwittigd te worden.  

    Herhaaldelijk niet verwittigde afwezigheden kunnen lijden tot sancties.  Deze  

    afspraken gelden uiteraard – en nog meer – voor de wedstrijden. 

 

12. Nieuwe aansluitingen 

    Iedereen – ongeacht geslacht of nationaliteit – die de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, 

    kan zich aansluiten bij K. Reet S.K. vzw. 

    Dit dient te gebeuren door de gerechtigde correspondent van de club (zie punt 7). 

    Indien het kind bij het begin van het voetbalseizoen 5 jaar wordt, mag het al wel de 

    trainingen mee volgen.  Hij of zij is ENKEL speelgerechtigd vanaf 6 jaar. 

 

13. LIDGELDEN 

    Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door het bestuur en bekrachtigd door de  

    algemene vergadering.  Het lidgeld MOET betaald zijn vóór 1 juli, zo niet is de 

    speler niet speelgerechtigd ! ! ! 

    De algemene vergadering heeft het lidgeld voor het seizoen 2013 – 2014 vastgelegd 

    op  € 220,00.   Het bestuur heeft beslist om een korting te geven van € 20,00 voor 

    diegene die betalen vóór 01/07/2013; 

 

    Lidgelden worden betaald ENKEL DOOR OVERSCHRIJVING OP REKENING 

    401-2000981-83 met vermelding van naam speler(s). 

 

    1
ste

 lid van een gezin (onder hetzelfde dak wonend) : € 200,00 (NA 1/07 - € 220,00) 

    2
de

 lid van een gezin : € 180,00 (NA 01/07 - € 200,00) 

    3
de

 en volgende leden van een gezin : € 160,00 (NA 01/07 - € 180,00) 

 

    Aansluiting NA 31/12/2013 : € 100,00 

14 . Materiële schade en diefstal 

    Het bestuur van K. Reet S.K. vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor  

    materiële schade toegebracht aan geparkeerde voertuigen en fietsen rond het terrein. 

    Het bestuur kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.  Daarom is het  

    ook aangeraden geen waardevolle voorwerpen en/of geld mee te brengen naar de 

    training of wedstrijd. 

    Het vervoer van en naar wedstrijden is op eigen risico en dus eigen verzekering. 

    Daarom is het aangeraden om niet meer personen te vervoeren dan waarvoor je 

    verzekerd bent.  Voor de kleinsten, hou ook rekening met wetgeving i.v.m. 

    kinderzitjes. 

 

15. Afgelastingen 

    Enkel de trainer en/of het bestuur kan beslissen wanneer een training wordt afgelast.   

    Bv bij slechte weersomstandigheden. 

    Informeer daarom eerst bij de trainer/afgevaardigde of de training doorgaat bij slechte 

    weersomstandigheden. 

 

    Algemene afgelastingen worden enkel beslist door de Koninklijke Belgische  

    Voetbalbond.  Je kan deze informatie over afgelastingen terugvinden op teletekst van 

    EEN of op radio 1 op vrijdagavond rond 18u, in de krant of op het (betalend) nummer 

    0900 / 00081 of op de website van de K.B.V.B. :  

    http://www.footbel.com/nl/Competities/afgelastingen.html 

    Wanneer er geen algemene afgelastingen zijn kan de scheidsrechter ter plaatse de 

    wedstrijd aflassen 

http://www.footbel.com/nl/Competities/afgelastingen.html

