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Welkom 
 

Het Jeugdbestuur, de trainers en alle medewerkers van onze club verwelkomen alle 

jeugdspelers, ouders en familieleden bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. U 

ontvangt hierbij onze infobrochure met heel wat nuttige informatie in verband met 

onze jeugdopleiding. Naast de contactgegevens van het jeugdbestuur en de sportieve 

staf vindt u in deze brochure ook het aangepaste interne reglement waarbij we een 

aantal afspraken met de spelers en de ouders wensen te verduidelijken. Tevens 

wensen wij u bij deze gelegenheid ook de missie, visie en de strategische 

doelstellingen voor de komende jaren te bezorgen. 

 

Wij hopen dat het voor iedereen een sportief en succesrijk seizoen mag worden ! 

 

Laten we samen verder werken aan onze nieuwe clubslogan : 

 

“Coming together is a start, keeping together is progress, working together is succes” 

 

 

Alvast veel sportief genot en succes dit seizoen. 

 

Jeugdbestuur KSV Moorsele 

 

 

 

Algemene gegevens KSV Moorsele (2086) 

 

Terreinen & secretariaat : Secretaris Vanmarckelaan – 8560 Moorsele 

Telefoonnummer secretariaat : 0485/854901 (GSM) 

Telefoonnummer terrein : 056/414145 

E-mailadres secretariaat : ksvmoorsele@telenet.be 

Rekeningnummer club : BE25 0688 9516 0382  

Openingsuren secretariaat : iedere zaterdagvoormiddag tijdens het voetbalseizoen 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksvmoorsele@telenet.be
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Missie & visie KSV Moorsele 

 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om een beleidsplan op te maken zowel voor de 

jeugdopleiding als voor de volledige club. Hiermee willen we benaderen wat we de 

komende jaren willen bereiken en hoe we dit zullen doen. 

Op de volgende bladzijden vinden jullie de belangrijkste krachtlijnen van ons 

jeugdbeleidsplan. De missie geeft de bestaansredenen weer van de club en de visie 

schetst het kader hieromtrent. 

 

Missie : 

 

De jeugdwerking van KSV Moorsele wil samen met de hele club de vooropgestelde 

missie gestalte geven. 

 KSV Moorsele wil zoveel mogelijk spelers (in het bijzonder jeugdspelers) 

hun favourite sport laten beoefenen. Bijzondere aandacht gaat naar 

sportiviteit en kwaliteitsvolle opleiding. 

 In de hele opleiding wordt de maatschappelijke dimensie nooit uit het oog 

verloren. KSV Moorsele wil zowel voor spelers, supporters als sponsors een 

familiale en vriendelijke club zijn. 

 De jeugdwerking zal er naar streven om jaarlijks minimaal twee jonge 

spelers klaar te stomen voor het eerste elftal van de club. 

  De jeugdwerking staat eveneens in voor de organisatie van extra-sportieve 

organisaties die hoofdzakelijk fondsen moeten opleveren, die extra uitgaven 

moeten dekken. 

  Naast de bovenstaande objectieven, zal de jeugdwerking er tevens naar 

streven een zo goed mogelijke relatie met de regioclubs te bewerkstelligen. 

 De jeugdwerking werkt dit uit en rapporteert op regelmatige basis, via de 

jeugdvoorzitter, aan de raad van bestuur. 

                                                            

                             K   WALITEIT  EN   KANSEN 

          S      PORTIVITEIT 

          V   OETBAL  =  OPLEIDEN 

          M  AATSCHAPPELIJKE DIMENSIE 

 

 

Visie : 
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KSV Moorsele heeft de ambitie een toonaangevende club te zijn in de regio. KSV 

Moorsele streeft een goede jeugdwerking na. Van de jeugdwerking wordt een 

duidelijke sociale meerwaarde verwacht. Sportief wordt een doorstroming naar het 

eerste elftal nagestreefd. 

Vier pijlers vormen belangrijke pilonen in onze jeugdopleiding : kwaliteit en kansen, 

sportiviteit, voetballen (=opleiden), maatschappelijke dimensie. 

 

Kwaliteit en kansen 
 

Wij willen kwaliteit bieden door op een speelse manier een belangrijk accent te 

leggen in ons opleidingsplan. Fun staat voorop en is belangrijk. Door een goede 

omkadering met gediplomeerde trainers willen we op een doordachte manier en met 

zelfevaluatie de jongeren een kwaliteitsvolle basis in het voetbal meegeven. Wij 

willen vooral ook kansen bieden aan iedereen in onze opleiding, iedereen dezelfde 

kansen geven moet een streefdoel zijn voor onze opleiders. De speelgelegenheid 

bijhouden en naar een goed percentage brengen. 

 

Sportiviteit 
 

Door sportiviteit te tonen bij onze trainers en begeleiders van onze jeugdploegen 

geven wij het voorbeeld om onze jeugd ook te leren winnen en verliezen. Respect 

tegenover onze tegenstanders moet steeds aanwezig zijn, tevens betekend respect 

steeds te willen winnen maar ook de nederlaag te aanvaarden. 

 

Voetbal = opleiden 
 

De opleiding van onze jeugd gebeurt vanuit 10 UITGANGSPUNTEN : voor verdere 

uitleg zie hiervoor onze website 

 

Maatschappelijke dimensie 

 

KSV Moorsele wil op geen enkel ogenblik de link met de maatschappij uit het oog 

verliezen. KSV Moorsele in het algemeen en de jeugdopleiding in het bijzonder heeft 

aandacht voor de maatschappij die razendsnel evolueert, waar de computer en 

facebook een belangrijke rol spelen. Om de maatschappelijke functie waar te maken 

werkt KSV Moorsele jeugd aan projecten per leeftijdsgroep : 

- Onderbouw (U6-U11) : hier proberen we een gezonde en sportieve 

levensstijl op na te houden. Op het einde van het seizoen wordt een gezond 

ontbijt aangeboden aan alle spelers van de onderbouw. 

- Middenbouw (U12-U15) : sportiviteit is de motor van het geheel. 

Pestgedrag wordt niet aanvaard. Teambuilding vormt de rode draad. Reeds 
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in het seizoen worden er verschillende uitdagingen aangegaan om aan 

teambuilding te doen. Als afsluiter van het seizoen gaat de middenbouw een 

ganse dag een evenement doen, waar teambuilding belangrijk in is. 

- Bovenbouw (U16-U21) : aan de oudste groep willen we de gepaste kennis, 

vaardigheden en attitude in verband met roken, alcohol, drugs en gamen 

meegeven. Preventie staat hier op de 1
ste

 plaats. 

Strategische doelstellingen jeugdopleiding 
 

De interne communicatie binnen de club (meer specifiek binnen de 

jeugdopleiding) optimaliseren 

 

Een goede communicatie is heel belangrijk; het betekent immers elkaar op tijd 

informeren zodat elkeen binnen de club weet wat er van hem verwacht wordt. 

Daartoe dienen acties uitgewerkt op volgende deeldomeinen : 

– overlegstructuur systematiseren 

– dialoog met ouders en spelers intensiever maken 

– inspraakmogelijkheden bieden aan de jeugdspelers 

– elektronische communicatiekanalen beter benutten (website – nieuwsbrief...) 

 

De sportieve opleiding/ontwikkeling van onze jeugdspelers verder uitbouwen 

zodat de talenten kunnen doorschuiven naar het fanionteam 

 

Hierbij dient vooral gewerkt te worden op volgende vlakken : 

– kwaliteit van de trainers permanent verhogen door opleiding en bijscholing waarbij 

elke trainer minstens over een C-diploma beschikt. 

– het begeleiden van jongere trainers door meer ervaren trainers 

– technisch jeugdplan verder uitwerken met doelstellingen voor elke leeftijdsgroep. 

 

Ervoor zorgen dat onze club een aantrekkingspool wordt voor jeugdige talenten  

uit onze gemeente en omstreken 

 

Naast de kwaliteitsverbetering van de trainers dient in eerste instantie verder gewerkt 

aan een uitbreiding van het aantal jeugdspelers door het nemen van volgende 

initiatieven : 

– contactname met de scholen optimaliseren (info – scholentornooi – …) 

– organisaties uitwerken via de gemeentelijke sportdienst 
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De 'Familieclub' verder uitbouwen door een grotere betrokkenheid van spelers, 

trainers en ouders. Hierdoor zal de vrijwilligerswerking nog meer geactiveerd  

worden. 

 

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze club. Dankzij hun hulp en medewerking op 

allerlei vlak straalt het dynamisme van de club uit op de omgeving. 

 

 

Een stappenplan uitwerken, samen met de gemeente, om de accommodaties 

(gebouwen en terreinen) te moderniseren voor de jeugdwerking. 

 

De accommodaties van KSV Moorsele zijn in verouderde staat. Rekening houdende 

met dit feit en de grote toestroom van nieuwe jeugdspelers dient een plan opgemaakt 

om zowel de gebouwen als de terreinen te moderniseren (en te optimaliseren) 

 

 

 

 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden jeugdbestuur 

 
Het jeugdbestuur is eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de gehele 

jeugdopleiding van onze vereniging. Onder leiding van de jeugdvoorzitter is het 

bestuur verantwoordelijk voor :  

* opstellen, invoeren en opvolgen van een meerjarenbeleid om de kwaliteit van de 

jeugd binnen de vereniging te bevorderen 

* het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse gang van zaken binnen de 

jeugdafdeling 

* het vertegenwoordigen van de jeugdafdeling binnen en buiten de vereniging 

* het opleiden en begeleiden van alle jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden 

* het organiseren van nevenactiviteiten (sportief en extra-sportief) 

 

OPROEP !!! 

Wij zoeken nog altijd vrijwilligers om mee te werken  

aan de evenementen van de club 
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Intern reglement – KSV Moorsele 

 

 

1. Stiptheid 

1.1 Op training 

 

Voor de training ben je uiterlijk15min voor aanvang in de kleedkamer aanwezig. Op 

het aanvangsuur van de training begeven we ons met de trainer naar het 

oefenveld. Uiterlijk 20 min. na de training word verwacht dat de kleedkamers 

verlaten zijn. Er moet nog schoongemaakt worden na de trainingen. 

Aanwezigheid op de training is verplicht. Bij afwezigheid is een reden gevraagd. (De 

speler moet zich kunnen verantwoorden voor zijn afwezigheid of het te laat komen) 

1.2  Bij wedstrijden 

 

Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 min voor aanvang in de kleedkamer 

aanwezig.. 

Bij wedstrijden komt men samen op de parking van Ksv Moorsele. Indien een speler 

door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de 

training, zal de speler, of een ouder, persoonlijk de trainer uiterlijk 1 uur voor 

aanvang verwittigen.  

Bij afwezigheid op, of niet op tijd kunnen zijn op het afgesproken uur voor 

wedstrijden dient men 3 uur vooraf te verwittigen. Dit laat de trainers toe desnoods 

een andere speler op te roepen. 

2. Houding 

 

Wees altijd en overal beleefd. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers, 

afgevaardigden, medewerkers van de club en scheidsrechters steeds met het nodige 

respect. Bij aankomst en vertrek geef  je je trainers en afgevaardigden steeds een 

stevige handdruk. Elke speler, trainer en afgevaardigde schudt de hand van de 

scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd. (ook na een verlieswedstrijd) 

In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet 
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getolereerd worden. Pestgedrag word zeker door de trainers en sportieve cel 

onderzocht en met de nodige sancties bestraft. Conflicten kunnen echter wel te allen 

tijde met de betrokkenen worden uitgepraat. 

3. Hygiëne 
 

Na iedere training of wedstrijd is er mogelijkheid tot douchen. Dus voorzie je van het 

nodige gerief.(handdoek, zeep, slippers)  Vanaf U10 is douchen verplicht na elke 

wedstrijd / training.  

Enkel met een medisch attest kan je worden vrijgesteld van het douchen. Er worden 

geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, gedragen tijdens de 

training of wedstrijd. 

4. Kwetsuren 

 

Bij een kwetsuur kan je bij je trainer of  het secretariaat een ongevalsaangifte en 

procedure bekomen.  

Deze aangifte  dient binnen de 10 dagen volledig ingevuld (door de behandelende 

geneesheer en onze clubsecretaris-Christophe Depover) bij onze 

verzekeringsmakelaar ingeleverd te worden. 

Er moet ZEKER een klever van de Mutualiteit aangebracht worden. Binnen de 12 

dagen dient het dossier ingediend te worden door de makelaar bij het 

solidariteitsfonds van de Belgische Voetbalbond. 

Onze verzekeringsmakelaar is Luc Defraye Tel: 056/ 41.30.77 

St-Maartensplein 6 

8560 Moorsele 

DIT IS ABSOLUUT GEEN VERZEKERING 

Uitleg over het verschil te bekomen bij het bestuur van de club. 

  

Wanneer, bij genezing, aan het dossier een doktersattest word toegevoegd mag de 

speler terug wedstrijden spelen. Dit doktersattest dient eveneens aan de Belgische 

voetbalbond te worden overgemaakt door de verzekeringsmakelaar. Het wordt 

aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. 

Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.  

Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te 

bevelen. 

5 .Informatie 

 

Elke eerste training van de maand ontvangt elke speler een maandprogramma. Hierop 

staan  alle voor die maand geprogrammeerde activiteiten. Slechts op zeer 

uitzonderlijke basis kunnen zich hierin wijzigingen voordoen. Dit is ook steeds op de 

website te vinden. 
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6. Kledij en materiaal  

 

Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt een jaarlijks veranderlijk pakket. 

Wedstrijdkledij wordt door de club verzorgd. Boven de wedstrijdkousen worden geen 

anders kleurige sokken of tape gedragen.  

Dit kan bij aanvang van de wedstrijd met een gele kaart bestraft worden net zoals het 

dragen van oorbellen, polsbandjes en piercings. 

Voetbalschoenen: de Duiveltjes en de Preminiemen zijn van bondswege verplicht om 

met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om 

zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te spelen. 

Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weeromstandigheden.  

Ook een  regenvestje en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de 

winterperiode. Sportschoenen zijn steeds gebonden.  

Beenbeschermers worden zeker aangeraden op training. Trainers, neem hier jullie 

verantwoordelijkheid. De speler draagt zelf zijn sporttas. Spelers, trainers en 

afgevaardigden dragen de tot hun beschikking gestelde training om naar de 

wedstrijden te gaan. 

7. Infrastructuur 

 

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de 

bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt. De schoenen moeten buiten gereinigd 

worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche. 

Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en 

na de training weer verzameld worden. Verplaatsbare doelen worden na de training 

terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of 

doelnetten gehangen. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met 

het nodige respect behandeld : orde in het ballenkot! 

8. Vervoer  

 

De verplaatsingen worden per auto gemaakt. Stipt op het afgesproken tijdstip 

vertrekken de auto’s. 

Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer of 

afgevaardigde.  

Voor wedstrijden wordt steeds op de parking KSV Moorsele verzameld.  

(Uitzonderingen mogelijk, deze dienen altijd aan de trainer gemeld te worden.) 

9. Studie en voetbal  

 

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven 

door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip 
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voor getoond worden.  

Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!  

10. Ouders 

 

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden 

en in de kantine van KSV Moorsele. 

Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. 

Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter 

trachten te gedragen en dit in al zijn facetten. Wat wij verwachten van de ouders : 

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw 

zoon / dochter. Steun uw zoon / dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en 

relativeer goede prestaties. 

Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit 

zowel t.o.v. uw zoon / dochter, zijn / haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, 

de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie. (Ouder zijn) 

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.  

Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer  

En niet door afgevaardigden of de ouders : GEEN INSPRAAK IN SPORTIEF 

BELEID. 

Wij spreken af dat er i.v.m. selectie, niet-selectie, wissels, positiekeuzes eventueel 

enkel aan de speler zelf uitleg zal gegeven worden. Dit om misverstanden te 

vermijden en problemen te voorkomen. Indien gewenst kan een onderhoud met de 

trainer gevraagd worden. Wel niet zomaar, Graag na afspraak !! 

 

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is 

uit den boze.  

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of 

wedstrijden te verbieden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en desgevallend 

deze rechtstreeks aan de sportief verantwoordelijke (en niet naar de trainer, 

afgevaardigde of andere ouders) mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van 

het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.  

Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt 

bij clubactiviteiten, zoals tornooi, mossel- of kaas- en wijnavond. 

Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien 

zodat uw zoon / dochter steeds aanwezig kan zijn. Voor vragen of problemen i.v.m. 

het sportieve, als dat nodig blijkt te zijn, kun je steeds terecht  

bij de jeugdcoördinator. Voor extra-sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigden 

contacteren.  

Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen 

/ aanwezig te zijn op het einde van de training.  

Gsm’s worden uitgezet bij aankomst in de kleedkamers. 
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11. Wedstrijden  

 

Deelname aan wedstrijden is een beloning voor de inzet en de kwaliteiten van de 

spelers. Reserve staan kan verschillende oorzaken hebben : niet je best doen op 

training, niet aan de eisen van de trainer voldoen. (opdrachten niet of onvoldoende 

uitvoeren) 

Niet in orde zijn met afspraken (vb : zonder verwittiging wegblijven, trainer wordt 

steeds verwittigd bij afwezigheid), soms ook ter bescherming van de speler 

(overbelasting – terugkeer uit blessure, …), of als straf voor de speler wegens 

wangedrag 

12. Testen  

 

Het is enkel toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden van andere 

ploegen na het contacteren van de sportief verantwoordelijke en NA het krijgen van 

een schriftelijke toelating. 

13. Administratie 

 

Adres- en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld 

naar de verantwoordelijke coördinator. Deze speelt alles door naar het secretariaat. 

Zorg er voor dat je ten allen tijde een gsm-nr of email adres nalaat. 

14. Schorsingen 

 

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinator, de 

afgevaardigde 

of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle 

betrokken personen. 

15. Sponsoring 

 

Alle sponsoring verloopt via het bestuur van KSV MOORSELE 
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Communicatie 

 

 
IDENTITIETSKAARTEN 

 

Ook dit seizoen kan er enkel gespeeld worden mits voorlegging van officiële 

identiteitskaart. Indien niet gespeeld wordt met een officiële pas, wordt de 

forfaitscore toegekend. Voor de jeugdspelers, die de leeftijd van 12 jaar nog niet 

bereikt hebben, dienen de ouders een identiteitskaart aan te vragen bij het 

gemeentebestuur. 

 

AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN 

 
Tijdens de winterperiode heeft de voetbalbond schikkingen getroffen om informatie 

hierover te bekomen via : 

* website KBVB : www.footbel.com (update tot vrijdag 17.00 uur) 

* teletekst bij VRT (pagina 598) of VTM (pagina 309) 

Zodra de club op de hoogte is, worden de trainers hiervan ingelicht die op hun beurt 

instaan om hun spelers in te lichten. Dit wordt eveneens op de website van KSV 

Moorsele geplaatst evenals op facebook. 

 

AFGELASTING VAN TRAININGEN 

 
Wanneer om een bepaalde reden de trainingen algemeen afgelast worden, dan zal de 

jeugdvoorzitter, Danny Ghillemijn, dit meedelen aan de trainers en de 

verantwoordelijke van de website. Zo vlug mogelijk wordt de afgelasting op de 

website geplaatst evenals op facebook 

 

SOCIALE MEDIA 

 

http://www.footbel.com/
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Het gebruik van facebook en andere sociale media zijn aangenaam om uw ploeg te 

steunen. Kritiek op de sportieve leiding, beslissingen, medespelers en dergelijke 

dienen echter bij de verantwoordelijke jeugdcoördinator en/of TVJO persoonlijk 

geuit te worden. Onregelmatigheden of inbreuken worden niet getolereerd. 

 

 

 

 

Ongevallen, blessures : wat te doen ? 
 

Procedure in verband met sportongevallen 

De jeugdspelers van KSV Moorsele zijn – voor zover ze minimum 5 jaar zijn en aangesloten bij de 

KBVB – verzekerd bij de Belgische voetbalbond, die voor het verzekeren van al haar leden een 

solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen . Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in 

de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz. beroep 

kunnen doen bij ongevallen. 

Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden 

inrichten. 

Criteria van tegemoetkoming 

Enkel  tussenkomst voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club. Er is geen 

tussenkomst voor ongevallen op weg naar het terrein of op de plaats van training, behalve indien de 

speler jonger is dan 18 jaar. 

Aard van de tegemoetkoming 

Algemeen kan men stellen: 

‐ Er is een vrijstelling van 10,20 euro per ongeval. 

‐ In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters‐, apothekers‐, hospitaalkosten en andere 

kosten van dien aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet 

betalen. ( Remgelden ) 

‐ De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen komen niet in aanmerking voor een 

tussenkomst. 

‐ Ook geen terugbetaling in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit het aangevraagd 

verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping. 

‐ Slechts tussenkomt voor kosten van de kinesisten na voorschrift door behandelende arts en 

verzekering hiervoor zijn toestemming geeft en gekwetste speler moet minstens 15 dagen 

voetbalonbekwaam zijn. 

Aangifte van sportongevallen 

– Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevalaangifteformulier. 
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– Het gedeelte ‘Clubblad’ vult de trainer of afgevaardigde in en deponeert dit in de brievenbus aan 

het secretariaat (bij Christophe Depover). 

– Met de aangifte ga je zo snel mogelijk naar de dokter van eigen keuze of onze clubdokter (Dr. 

Vanneste – Karrestraat Moorsele) 

– Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd mogelijk. Let op 

dat duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto’s of onderzoek door specialist noodzakelijk 

is. Bij niet vermelding zal er geen tussenkomst zijn ! 

– Aan het medisch dossier hang je met een paperclip (niet opkleven) een recent en leesbaar 

klevertje van het ziekenfonds. 

– Het ingevuld medisch getuigschrift breng je ZO SNEL MOGELIJK (binnen 5 dagen) naar het 

secretariaat of bij afwezigheid in de  brievenbus (bureel). 

– Wanneer het dossier is ingediend mag je NIET trainen of deelnemen aan een wedstrijd gedurende 

3 weken. 

– Wat te doen met kosten? 

Alles betaal je eerst zelf. 

– Dokterskosten:  waarschuw het ziekenfonds dat het voor een verzekering is zodat ze je een briefje 

geven van de verrekening. 

– Ziekenhuisfacturen: steeds ORIGINELE FACTUUR bezorgen 

– Apotheekkosten: briefje vragen met STEMPEL. 

– Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt ontvangt u een geneeskundig getuigschrift van 

herstel. Dit moet na herstel door de behandelende arts ingevuld en samen met de kwijtschriften 

mutualiteit ( enkel op naam van de speler ), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan 

het secretariaat.. 

BELANGRIJK ! Slechts vanaf dit moment mag je de trainingen/wedstrijden hervatten. 

– Nadat het secretariaat op de hoogte gebracht wordt van het terugbetaalde bedrag, zal dit 

overgeschreven worden op jullie rekening. 

– Indien vragen : contacteren secretariaat  

 *********************************** 

Opvolging Blessurebehandeling 
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Consultatie Arts 

De diagnose dient vastgesteld te worden door een arts. De speler (of ouders) hebben vrije keuze van 

dokter. De clubdokter kan bijstaan waar nodig. Uit de diagnose volgt een advies om de blessure te 

behandelen. 

Behandeling met dokter/kine 

De trainers waken er samen met de dokter en/of kinesist over dat het behandelingsadvies correct en 

strikt wordt opgevolgd. De evolutie van de blessure en het genezingsproces worden door de speler 

of ouders tijdig meegedeeld aan de trainer en clubarts. Dit stelt ons in staat interne opvolging te 

waarborgen.  

Hervatting training (=revalidatietraining(en)) 

Met goedkeuring van de dokter/kine mag de geblesseerde speler de trainingen hervatten, hetzij 

individueel, hetzij via een aangepast programma door de kine/clubkine opgesteld.  Dit wordt steeds 

gestaafd met het nodige evolutie- of doktersattest. Indien nodig volgt een bijkomende of aanvullende 

behandeling met de behandelende geneesheer. 

Evaluatie van de revalidatie 

Tijdens en/of na de revalidatie vragen wij een evaluatie en of bevestiging dat de blessure helende is 

of volledig hersteld is. Dit moet afkomstig zijn van de behandelende arts/kine. Het is mogelijk dat 

wij een bevestiging vragen van de clubarts/kine. 

Hernemen groepstrainingen 

Praktisch gezien is het zo dat dat geen enkele speler (vanaf preminiemen) aan de groepstrainingen 

kan deelnemen zonder positief advies van de fysiotherapeut. 

Dit is belangrijk dat we zekerheid hebben dat de speler vlot kan aansluiten en niet hervalt. Het is 

bijgevolg enkel de fysiotherapeut (en niet de trainer) die beslist of een speler mag hervatten of niet. 

Vooraleer een gekwetste speler opnieuw geselecteerd wordt voor een wedstrijd, dient hij minstens 2 

volledige trainingen afgewerkt te hebben. 

http://svwevelgemcity.be/wp-content/uploads/2011/08/blessure.png
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Contactgegevens medische staf 

 

 
Clubdokter :                  Dr. Luc VANNESTE        056/418766 
 
Club kiné :                      Philippe JACOBS           0495/796325 
 
Spoedopname :            H. Hartziekenhuis        Rijselsetraat    Menen     100/112 
                                        AZ Groeninge                Loofstraat        Kortrijk     100/112 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



KSV MOORSELE                           Infobrochure Jeugdopleiding                                     2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSV MOORSELE                           Infobrochure Jeugdopleiding                                     2019-2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


