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RFCB Ouderabonnement

€ 25 voor het ganse seizoen

Net zoals vorig seizoen hebben alle ouders, grootouders, sympathisanten, … de mogelijkheid
om een ouderabonnement aan te kopen.
Voordelen:
• Onbeperkte toegang tot de thuiswedstrijden van alle jeugdploegen van RFC Blaasveld
• Slechts €25 voor een volledig seizoen
• U steunt uw favoriete club
Hoe aanvragen?
• Stuur een mail naar jeugd@fcblaasveld.be met als onderwerp “Ouderabonnement”
• Vermeld volgende gegevens (Naam en categorie speler, naam abonnementhouder)
• Vergeet zeker geen pasfoto mee te sturen
• Betaling cash bij ophalen (enkele dagen na aanvraag is de kaart beschikbaar)
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1. Inleiding / Voorwoord
01 juli 2018
Beste speler, ouders, …
We staan aan de start van ons eerste seizoen als Royal Football Club Blaasveld.
Afgelopen seizoen stond volledig in het teken van de voorbereidingen van ons feestweekend dat plaatsvond
op 1-2-3 juni 2018. Graag willen we de mensen van het FCB Jubilee team, die van dit weekend een fantastisch
en onvergetelijk feest hebben gemaakt, nogmaals hartelijk danken.
Ook de 2de editie van onze Reigertjescup was weer een enorm succes – ondanks het tegenvallende weer.
Voor het komende seizoen voorzien we wat veranderingen voor de Reigertjescup. Hierover zal er in de loop
van het seizoen meer info verschijnen.
Uiteraard willen we ook de vele vrijwilligers niet vergeten. Zonder hen zou deze evenementen niet mogelijk
geweest zijn.
Vanaf dit seizoen zal de jeugdwerking van RFCB verder uitgebreid worden. Er zal dit seizoen een eerste
meisjesploeg worden ingeschreven. Deze meisjesploeg zal actief zijn in de leeftijdscategorie U13, en zal
openstaan voor alle meisjes vanaf 9-10 jaar en ouder.
In deze infobrochure vinden jullie nuttige info over het seizoen 2018-2019: een overzicht van alle
jeugdtrainers en de andere leden van het jeugdbestuur, algemene info, een kalender van de reeds gekende
evenementen, …
Tevens vind je de afspraken die we maken met onze spelers, met de ouders en ook met onze trainers en
afgevaardigden, want goede afspraken maken goede vrienden. Mogen wij u vragen deze afspraken goed
door te nemen, zodat u hier zeker van op de hoogte bent.
Met al je vragen of opmerkingen over de werking van de club kan je steeds bij ons terecht. Achteraan deze
brochure vind je alle contactgegevens van het jeugdbestuur. Wij appreciëren constructieve kritiek heel erg,
onze visie op inspraak en participatie van alle betrokkenen indachtig.

Met sportieve groeten,
Het jeugdbestuur RFC Blaasveld
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2. Sportieve visie en charter
De “sportieve cel” van RFC Blaasveld stelt zich tot doel:

a. Visie
RFC Blaasveld wil zijn eigen identiteit bewaren als “de ploeg van onder de kerktoren”
Team - Together Everyone Achieves More

b. Missie
De nadruk wordt vooral gelegd op de begeleiding van jeugdspelers. Het uiteindelijke doel blijft zoveel
mogelijk en degelijk opgeleide spelers te bezorgen, zodat RFC Blaasveld over plaatselijke
voetbalspeler(ster)s beschikt die sportief en competitief de supporters kunnen bekoren en op die
manier het sociale leven binnen onze omgeving positief beïnvloeden.
Onze jeugd een gezonde en sportieve ontspanning bezorgen via de voetbalsport, mede door het
vormen van attitudes tijdens de sportieve prestaties op en naast het veld.

c. Charter
Charter RFC Blaasveld
#01 Respect voor
#02 Respect voor
#03 Respect voor
#04 Respect voor
#05 Respect voor
#06 Respect voor
#07 Respect voor
#08 Respect voor
#09 Respect voor
#10 Respect voor

de tegenstander
de scheidsrechter
het publiek
de infrastructuur
mijn coach
mijn club
mijn teamgenoten
de verliezer
het voetbal
IEDEREEN!
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3. Afspraken
a. Spelers
-

Spelers hebben altijd respect voor eigen medespelers, de tegenstanders, het ter beschikking gestelde materiaal en de
scheidsrechter.
Aan het begin van het seizoen krijgt elke speler een eigen bal. Deze bal dient elke training meegebracht te worden. De
speler is verantwoordelijk voor deze bal. Bij verlies of beschadiging dient de speler zelf een nieuwe bal te voorzien. Nieuwe
ballen kunnen via de club aangekocht worden aan een speciale clubprijs.
Afwezigheid bij training of wedstrijd worden steeds gemeld aan de trainer.
Kom steeds op tijd op trainingen en wedstrijden.

b. Ouders

-

In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom vragen wij alle ouders regelmatig aanwezig te zijn op trainingen en
wedstrijden om uw kind(eren) te komen aanmoedigen.
Als ouder zijn we supporters en geen assistent-coach!
Zorg dat je kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden.
Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden, maar ook naar de tegenpartij!

c. Trainers en afgevaardigden

-

-

Vanaf dit seizoen zullen we de trainers en afgevaardigden meer betrekken in de dagelijkse werking van de club. We vragen
dat van elke leeftijdscategorie ofwel de trainer ofwel de afgevaardigde aanwezig is op de maandelijkse
jeugdbestuursvergadering.
De trainers en afgevaarigden zullen vanaf dit seizoen toezien op de properheid en orde van de kleedkamers, zowel na
afloop van trainingen als wedstrijden.

d. Belangrijk!

-

Alle toeschouwers betalen voor het bijwonen van de jeugdwedstrijden (m.u.v. wedstrijden van U6) €2,50 inkom. Enkel
ouders met een geldige lidkaart worden hiervan vrijgesteld.
Vanaf dit seizoen vragen wij dat alle spelers op elke wedstrijd een geldige kids-id (of ander geldig identiteitsbewijs)
meebrengen.
Zorg ervoor dat de betaling van uw lidgeld tijdig in orde is! Wie niet op tijd in orde is, zal niet meer kunnen meespelen en
meetrainen. Een tijdige betaling van het lidgeld, zorgt voor een correcte inschrijving bij de KBVB. Enkel dan bent u
verzekerd tegen ongevallen.
Gedurende het seizoen zullen er foto’s worden genomen (zowel individueel of groepsfoto’s). Indien u niet wenst dat wij
foto’s van u of uw kind publiceren, dient u ons dit schriftelijk mede te delen. In dat geval doen wij er alles aan dat er geen
foto’s van u of uw kind gepubliceerd worden.
Elke leeftijdscategorie beschikt over een eigen Facebook-groep. In deze Facebook-groep kan er onderling
gecommuniceerd worden, maar zullen ook laatste nieuwtjes, wijizgingen, … verschijnen. Gelieve deze groepen zeker in
het oog te houden.
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4. Trainingen
a. Trainers en afgevaardigden
U6

coach

Van Es Steven

+32 497 39 32 97 stevenvanes@hotmail.com

afgevaardigde

Interesse?

à mail naar

coach

Van Genechten Joris

+32 476 55 06 61 vangenechtenjoris@gmail.com

coach

Sergeant Glenn

+32 470 83 42 61 glenn.sergeant@outlook.com

coach

Janssens Kenny

+32 472 31 78 75 kenny.janssens4@icloud.com

afgevaardigde

Verduyckt Thomas

+32 472 90 09 51 thomas_verduyckt@hotmail.com

coach

Reyniers Ken

+32 468 31 03 44 ken.reyniers@telenet.be

coach

Clinckers Bert

+32 486 10 04 53 bert.clinckers@telenetgroup.be

coach

Alaers Christophe

+32 486 02 81 02 calaers@gmail.com

afgevaardigde

Verduyckt Thomas

+32 472 90 09 51 thomas_verduyckt@hotmail.com

coach

Akkoyun Mehmet

+32 486 53 76 45 mehmet_1204@hotmail.com

coach

Coremans Eric

+32 477 83 87 53 coremans.eric@telenet.be

coach

Bracke Patrick

+32 494 59 29 63 patrick_bracke@telenet.be

afgevaardigde

Interesse?

à mail naar

coach

Louncke Ronny

+32 478 31 06 06 ronnylouncke@msn.com

afgevaardigde

Roman Percy

+32 496 12 16 49 percy.roman@telenet.be

Keeperstrainer U7 – U10 (U11)

Janssens Glenn

+32 472 52 32 25 janssensglenn@telenet.be

Keeperstrainer U13 – U13M – U15

De Boeck Gunther

+32 498 32 71 66 gunther.de.boeck@skynet.be

U13 meisjes

coach

Watthé Dirk

+32 475 22 02 78 dirk.watthe@gmail.com

afgevaardigde

Lauwens Kleo

+32 474 99 41 24 kleo.lauwens@hotmail.com

U7
U8
U09
U10
U12
U13
U15

vrijwilliger@fcblaasveld.be

vrijwilliger@fcblaasveld.be

Er zal waarschijnlijk geen reeks U11 worden gestart dit seizoen. De spelers van geboortejaar 2008 zullen daarom
aansluiten bij U12.
Tijdens de trainingen van U12 zal er een afzonderlijke keeperstraining worden ingelast voor de keeper(s) U12.
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b. Trainingsschema
U6 (1ste training 15 augustus 2018)
Woensdag
Vrijdag

Geboortejaar 2013-2014
18u00 – 18u45
18u00 – 18u45

U7 (1ste training 15 augustus 2018)
Woensdag
Vrijdag

Geboortejaar 2012
18u15 – 19u15
18u15 – 19u15

U8 (1ste training 7 augustus 2018)
Dinsdag
Donderdag

Geboortejaar 2011
18u30 – 19u30
18u30 – 19u30

U9 (1ste training 14 augustus 2018)
Dinsdag
Donderdag

Geboortejaar 2010
18u30 – 19u30
18u30 – 19u30

U10 (1ste training 7 augustus 2018)
Dinsdag
Donderdag

Geboortejaar 2009
18u30 – 19u30
18u30 – 19u30

U12 (1ste training 15 augustus 2018)
Maandag
Woensdag

Geboortejaar 2007-2008
19u15 – 20u15
19u15 – 20u15

U13 (1ste training 17 augustus 2018)
Maandag
Vrijdag

Geboortejaar 2006
18u30 – 19u30
18u30 – 19u30

U15 (1ste training 16 augustus 2018)
Dinsdag
Donderdag

Geboortejaar 2004-2005
18u15 – 19u45
18u15 – 19u45

U13 Meisjes
(1ste training 15 augustus 2018)
Woensdag
Vrijdag

Geboortejaar 2005-2009
18u30 – 19u45
18u30 – 19u45
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5. Vrijwilligers
Ondanks het grote engagement van trainers, afgevaardigden en (jeugd)bestuurders, hebben
we ook de hulp van ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer
te garanderen. Dit alles met slechts één doel voor ogen: toffe, betaalbare en kwalitatieve sporten nevenactiviteiten voor jouw kind organiseren.
Ben je bereid om af en toe een extra handje te helpen binnen de werking van onze club?
Op welke basis ben je bereid dit te doen (meermaals per week, wekelijks, maandelijks, enkele
keren per jaren, 1 keer per jaar, …)?
Met welke zaken wil je ons helpen? Denk daarbij aan: wat doe ik graag, wat kan ik goed, wat
heb ik al gedaan voor de club, …
o Administratieve hulp
o Tapdienst
o Hulp bij wedstrijden van de jeugd
o Ploegverantwoordelijke
o Hulp bij organisatie van evenementen
o …

Wil je meer info of heb je nog vragen? Spreek iemand van het jeugdbestuur aan
of contacteer ons via vrijwilliger@fcblaasveld.be
Wat we zeker nog duidelijk willen stellen, is dat we een mateloos respect hebben voor iedereen
die zich in het verleden reeds heeft geëngageerd als vrijwilliger.

Hartelijk dank aan alle (toekomstige) helpende handen!!!
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6. Gegevens jeugdbestuur
Algemeen e-mailadres jeugdbestuur

jeugd@fcblaasveld.be

+32 472 90 09 51
thomas_verduyckt@hotmail.com

+32 484 84 12 97
andy.seyen@telenet.be

+32 475 22 02 78
dirk.watthe@gmail.com

+32 496 12 56 49
percy.roman@telenet.be

Contactgegevens coaches en afgevaardigden – zie p. 5
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7. Algemene info
-

Opgericht
Op 02/06/1968 door Ernest Possemiers
Stamnummer RFC Blaasveld
7325 (KBVB)
Locatie terreinen
Broekstraat159, 2830 Blaasveld
Website FC Blaasveld
http://www.fcblaasveld.be
Website Jeugdwerking:
http://jeugd.fcblaasveld.be
Facebook-pagina Jeugdwerking
https://www.facebook.com/jeugd.fcblaasveld
BTW-nummer
BE0413262560
IBAN
BE81 7332 0504 7724

Lidgelden 2018-2019

Seniors en Reserven

Voor 15 Juli 2018
(of nieuwe leden)
€ 220,00

Na 15 Juli 2018

€ 270,00

Zondag-Reserven
Veteranen en Dames Redavo (B-team)

€ 170,00
€ 135,00

€ 220,00
€ 185,00

Jeugdspelers (tem U21) en Dames
Nieuwe aansluitingen U5 en U6

€ 200,00
€ 125,00

€ 250,00
€ 125,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 25,00
€ 450,00

€ 25,00
€ 600,00

Steunend lid
(Gratis toegang bij ALLE thuiswedstrijden)
Korting 2e speler uit 1 gezin
Maximum gezinsprijs
Werkende leden

Werkende leden betalen geen lidgeld

Het lidgeld wordt overgemaakt op bovenvermeld rekeningnummer met vermelding
“lidgeld1819 + naam speler/speelster + categorie”
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8. Planning evenementen seizoen 2018 - 2019
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert FC Blaasveld diverse evenementen. Zoals reeds aangehaald is de
inbreng van vrijwilligers ZEER belangrijk en onmisbaar voor het slagen van een evenement.
Hieronder maken we een oplijsting van de evenementen die dit seizoen op til staan.

Dinsdag 7 augustus 2018

Zondag 26 augustus 2018

Start inschrijvingen nieuwe leden
Vanaf dan elke dinsdag tussen 18u30 en 20u30!
Of op afspraak (contacteer Dirk Watthé)
Kennismakingsmoment, Penaltycup & BBQ
(onder voorbehoud)

Maandag 27 augustus
Wafelverkoop
tem Zondag 30 september 2018
Einde inschrijvingsperiode
Dinsdag 28 augustus 2018
Nadien afspraak maken via de coach
Zaterdag 13 oktober 2018
Ophalen wafels
Zondag 14 oktober 2018
Vrijdag 30 november 2018
Sinterklaasfeest
Zaterdag 4 mei 2019

Kermiscup 2019

Zondag 5 mei 2019

Reigertjescup 2019

Volgende evenementen staan ook op til, maar hiervoor is er nog geen exacte datum.
Reigertjes Fandag

Eetdagen jeugd

Steakdagen

Mosseldagen
…

Meer informatie over al deze evenementen zal u kunnen terugvinden op onze website.

http://jeugd.fcblaasveld.be

en via onze Facebookpagina.
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