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Beste jeugdspeler, beste ouders, 

Beste coaches, afgevaardigden en medewerkers, 

 

Graag willen we jullie van harte welkom heten voor het nieuwe seizoen 2022 -2023. 

Er zijn vanaf dit seizoen ook enkele interessante nieuwigheden te melden.     

Vanaf 1 Juli 2022 is onze clubnaam officieel ZVC Group K Borgloon. 

Al onze leden worden vanaf nu ook gekleed door het sportmerk Patrick. 

Onze website heeft ook een update gekregen, breng regelmatig een bezoekje voor de 

laatste info via  https://zvcgroupkborgloon.be 

Ook nieuw is dat één keer per maand ieder lid een nieuwsbrief zal ontvangen. 

Zaalvoetbal een feest. 

Dat moet het in elk geval zijn en blijven. 

Hoe lang het verblijf bij en op ZVC Group K Borgloon voor elk van jullie zal duren is 

onvoorspelbaar. Hopelijk tot en met het A-gebeuren, maar de weg ernaar is lang en 

vooral iets om niet steeds mee bezig te zijn. 

 

Geniet van de trainingen, wedstrijden en tornooien. 

Blije gezichten die graag komen, dat is wat we willen zien. 

Wij als club zullen er alles aan doen om jullie met de beste mensen en middelen te 

omringen en op te leiden. 

 

Aan allen een hartelijk welkom en verder een gelukkig, sportief hoogstaand en 

blessurevrij nieuw seizoen. 

 

Heel veel succes, 

Jeugdwerking ZVC Group K Borgloon 

 

  

https://zvcgroupkborgloon.be/
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1. INLEIDING 
 

 

Een hartelijk welkom, 

 

Met deze “GROUP K-MAP” willen we U alle nodige en nuttige inlichtingen verschaffen 

aangaande de jeugdwerking bij ZVC Group K Borgloon. 

Naast de samenstelling van de jeugdwerking, de trainers en ploegafgevaardigden 

informeren wij U omtrent afspraken binnen de jeugdwerking. 

Wij vragen u deze brochure goed te bewaren omdat hij heel wat nuttige en praktische 

informatie bevat. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan iedereen steeds 

terecht bij de jeugdcoördinatoren.  

 

 

Uitstraling : 

 

Voor vele jongens is het een droom om profvoetballer of een topzaalvoetballer te 

worden en ieder heeft meestal zijn eigen idool als voorbeeld. Maar de realiteit leert 

ons dat slechts voor weinig spelers die droom werkelijkheid zal worden. Trainers en 

afgevaardigden/begeleiders zullen er echter alles aan doen om jou als zaalvoetballer 

op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Zij zullen jou de helpende hand bieden. 

Trainers en afgevaardigden/begeleiders op hun beurt vragen van jou: discipline, ijver 

en inzet om dat doel te kunnen bereiken. Heel belangrijk is dat we samen werken aan 

de uitstraling van onze jeugdwerking. Je wordt herkend als speler van ZVC Group K 

Borgloon. Wees je er van bewust dat je het visitekaartje bent van de jeugdopleiding 

van ZVC Group K Borgloon.  

Zorg dus dat je binnen en buiten het zaalvoetbal een voorbeeld bent voor anderen. 

Laat zien dat je het waard bent om onze club te vertegenwoordigen. 

 

 

Onze missie : 

 

Spelers, coaches, begeleiders, helpers, ouders en supporters moeten zich thuis voelen 

bij de club. Samen zijn we een team! We bieden iedere jeugdspeler bij ZVC Group K 

Borgloon kansen om zich maximaal te ontwikkelen. 
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Onze visie : 

 

De opleiding van de jeugdspeler staat centraal ! We willen onze spelers individueel en 

collectief beter maken. Het wedstrijdresultaat in een competitiewedstrijd heeft minder 

belang en is ondergeschikt aan de opleiding. Een goede opleiding en spelplezier zal 

winnen “vanzelf” met zich meebrengen. Dit wil niet zeggen dat we niet spelen om te 

winnen. Willen winnen vinden we een goede eigenschap!   

Indien we deelnemen aan een belangrijk tornooi of bekerwedstrijd proberen we ons 

best te doen om deze te winnen, spelers die in een mindere vorm zitten, krijgen dan 

misschien wat minder speelminuten. 

De coach beslist en iedereen zal dit moeten respecteren! 

 

Veel succes tijdens dit nieuwe seizoen. 

 

 

 

Marco Bogaerts  

Jeugdcoördinator / administratief 
0498 506 565 

bogaertsmarco@skynet.be 

   

Jurgen America  

Jeugdcoördinator / sportief 
0496 170 557 

jurgen.america@telenet.be 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:bogaertsmarco@skynet.be
mailto:jurgen.america@telenet.be
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2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal bepalingen van praktische aard voor 

spelers, begeleiders/afgevaardigden en trainers. 

Begeleiders/afgevaardigden en trainers zijn er verantwoordelijk voor dat deze 

afspraken geduld en gerespecteerd worden. Bij het niet naleven van deze regels 

kunnen zij, in functie tot de ernst en de frequentie van de overtreding, een sanctie 

treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden. 

Dit reglement kan worden gewijzigd in een algemene vergadering van   

ZVC Group K Borgloon. 

 

De missie van de jeugdwerking van ZVC Group K Borgloon is: getalenteerde 

spelers met de beste mensen en middelen omringen, om hen maximale 

kansen te geven zich zo goed mogelijk als zaalvoetballer te ontwikkelen, 

teneinde op termijn een meerwaarde te kunnen betekenen voor ons A-team. 

Dit houdt echter meer in dan “zaalvoetbal” alleen: 

➔ Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij ‘eervol spelen’ belangrijker is dan winnen 

➔ Leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en 

begeleiders/afgevaardigden partners zijn 

➔ Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders 

➔ Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten 

➔ Leren leven met discipline 

➔ Plezier hebben in wat je doet  

Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats van onze spelers, maar ook 

van de trainers, begeleiders en ouders aandacht vragen voor de volgende 

afspraken: 

 

2.1. Communicatie 

- ELKE maandag worden de mails van de club/trainers verzonden voor 

wedstrijden/trainingen 

- IEDEREEN moet deze mail beantwoorden VOOR donderdag om 20u! 

- Iedereen weet nu dat de mail elke maandag komt, 4 dagen zijn er dus om 

te bevestigen! Wie deze mail niet beantwoordt, zal ook NIET in de selectie 

voor de wedstrijden zitten! De trainer stuurt ELKE vrijdag zijn selectie door 

via email EN in het WhatsApp groepje. 

 

2.2. Stiptheid 

- Spelers zijn minimum 45 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig. 

- Spelers zijn minimum 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig 

(de trainer bepaalt het juiste uur). 

- Spelers verlaten 30 minuten na de training of wedstrijd de kleedkamers. 

- Bij afwezigheid wordt de trainer hier altijd tijdig van verwittigd.  

We verwachten dat de speler hierin zelf het initiatief neemt. 



 
 

Informatiebrochure ZVC Group K Borgloon  Seizoen 2022-2023 Pagina 6 van 19  

- Bij competitie- en bekerwedstrijden is het altijd verplicht om de 

identiteitskaart bij te hebben (niet bij, is niet spelen!) 

 

2.3. Clubkledij voor spelers en stafleden 

- Clubkledij is verplicht om te dragen bij trainingen en wedstrijden. 

- Het is verplicht om het trainingssetje mee te brengen bij iedere training, 

wedstrijd & tornooideelname, enkel het shirt zal ook gedragen worden bij de 

opwarming van onze thuiswedstrijden.  

- Ook zal iedere speler dit seizoen zijn eigen sokken dragen (ook op 

wedstrijden)   

- Eigen clubkledij kan best gekenmerkt worden.  

- Verplicht om beenbeschermers te dragen op trainingen en wedstrijden. 

- Nieuwe kledij kan altijd bijbesteld worden (hou wel rekening met de 

leveringstermijn + druk)  

 

2.4. Kleedkamergedeelte 

- In de gang wordt er nooit gelopen. 

- In het kleedkamergedeelte heerst een strikt rookverbod. 

- Geen GSM gebruik in de kleedkamers. 

- Er wordt niet gespeeld met water in de kleedkamer. 

- Ouders zijn niet welkom in het kleedkamergedeelte. 

- Waardevolle voorwerpen worden best niet meegebracht naar een training of 

wedstrijd. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal. 

- Zowel in de kleedkamers als in de gang is rumoer ongewenst. 

- De begeleiders hebben de supervisie over het kleedkamergedeelte. 

 

2.5. Zaalvoetbalveld 

- Men gaat steeds in groep naar het zaalvoetbalveld samen met de trainer.  

Na de training of wedstrijd gaat men op dezelfde manier terug naar de 

kleedkamer. 

- De groep is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. 

- Afval wordt altijd in de daarvoor voorziene vuilbakken gedeponeerd en nooit 

op de grond gegooid. 

- Voor de training of een wedstrijd is het niet toegestaan op de doelen te gaan 

trappen, zorg voor een goede opwarming en voorkom zo kwetsuren. 

 

2.6. Verzorging 

- Iedere speler dient zich na elke wedstrijd of training te douchen. 

- Bij een (ernstige) blessure laat de speler een diagnose stellen bij een dokter 

(vergeet geen aangifte formulier mee te nemen om dit te laten invullen)  

- Iedereen zal nog een bijlage ontvangen met het juiste ongevallenformulier. 

- Er zijn er ook steeds aanwezig in de cafetaria of men kan er ook eentje 

vragen bij de afgevaardigden. 
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2.7. Gedrag en stijl 

- Beleefd, correct en sportief gedrag is een absolute vereiste. 

- Spelers die zich schuldig maken aan natrappen, spuwen, gewelddadig gedrag 

of commentaar op de leiding worden door de club (extra) gesanctioneerd. 

- Elke speler vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een 

waardige wijze. 

- Ouders, trainers en begeleiders geven het goede voorbeeld. 

- De speler bouwt mee aan de kameraadschappelijke sfeer binnen de groep. 

- Op wedstrijden en  trainingen komt men steeds toe in verzorgde kledij. 

Inkomarmbandjes (Pukkelpop, enz …) zijn verboden, wil men ze behouden 

dan worden ze afgedekt met een polsbandje . In de sporthal worden geen 

koptelefoons gedragen. 

- De speler draagt zelf zijn sporttas. 

- Sieraden worden tijdens training en wedstrijden niet gedragen. 

- Sportschoenen zijn steeds gebonden. 

 

2.8. Verplaatsingen 

- In principe doet iedereen de verplaatsing met eigen vervoer. 

- Zorg dat je steeds op tijd komt, zo niet begin je als wisselspeler aan de 

wedstrijd. 

- Indien er toch wordt gecarpoold, dan volg je altijd de instructies van de 

chauffeur op. 

- Gedraag je rustig en draag de veiligheidsriem 

- Laat geen rommel achter in de wagen. 

- Geef aan de chauffeur door wanneer je verhinderd bent. 

- Laat de chauffeur nooit wachten, wees dus steeds tijdig op je afspraak. 

- Wij adviseren nooit te eten in de wagen. 

 

2.9. Cafetaria 

- We zorgen voor een positieve sfeer en klimaat. 

- We tonen respect voor onze gasten, spelers, begeleiders en elkaar. 

- Ook tonen we respect voor de accommodatie en de materialen. 

- We bewaren de orde en netheid.  

- Na iedere competitiewedstrijd krijgen al onze ploegjes broodjes aangeboden 

na hun wedstrijd, de spelers, trainer en afgevaardigden gaan dus samen aan 

tafel, wie door één of andere reden onmiddellijk door moet na de wedstrijd 

laat dit tijdig weten aan zijn trainer. 

- De talentenploegjes (U9+U10) krijgen ook broodjes aangeboden na iedere 

training, ook voor deze groepjes tellen dezelfde regels.   
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3. ROL VAN DE OUDERS 
 

Ouders hebben een belangrijke functie bij het beoefenen van de sport hun kinderen. 

Kinderen hebben immers nood aan uw steun en interesse. Toch willen we hieromtrent 

enkele bedenkingen maken. 

- Uw kind is lid van ZVC Group K Borgloon. Dit betekent dat de speler en zijn ouders 

gedurende het seizoen de trainer, de werkwijze en de regels van ZVC Group K 

Borgloon accepteren. 

- Uw kind maakt deel uit van de jeugdopleiding van een topclub in het zaalvoetbal. 

We accentueren dus duidelijk dat het over opleiding gaat en niet alleen over 

resultaten. De club vraagt inspanningen op technisch, fysisch, tactisch en mentaal 

vlak. Al deze kenmerken kunnen positief maar soms ook eens negatief zijn. 

- Het is belangrijk dat uw kind zelfstandig met deze momenten leert omgaan. Dit 

kan hem alleen maar helpen te slagen in zijn verdere sportcarrière. Discussies thuis 

over minder positieve prestaties komt de mentaliteit van uw kind niet ten goede. 

Spelers met een goede mentaliteit passen beter in de groep. 

- Daarom enkele tips: 

▪ Toon belangstelling door regelmatig een wedstrijd bij te wonen. 

▪ Als toeschouwer verwachten we van de ouders een rustig gedrag in de zaal. 

▪ Wees enthousiast en stimuleer uw kind. 

▪ Help hem/haar als het gaat om zelfstandig handelen. 

▪ Laat het coachen over aan de coach! Ouders die zich op dit vlak misdragen, 

zullen de trainer er toe verplichten de speler van het terrein te halen. 

▪ Winnen is plezant maar verliezen hoort bij de sport en is dikwijls erg leerrijk. 

▪ Toon na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding, geen afbrekende 

reacties naar eigen spelers, tegenpartij, begeleiding, scheidsrechter en 

andere ouders. Uit uw kritiek nooit langs het terrein tijdens de wedstrijd.  

U kunt er onze club en eventueel uw kind of anderen mee schaden. 

▪ Schat de mogelijkheden van uw kind realistisch in. 

▪ Bevorder de goede sfeer in de spelers- en oudergroep. 

 

- Als club hebben we er ook voor gekozen om tijdens de trainingen NIEMAND toe 

te laten in de sporthal. Enkel de spelers en trainer en de verantwoordelijken van 

de club mogen de sporthal binnen. De training is uiteraard wel te volgen vanuit 

de kantine. 
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- We spreken af dat er i.v.m. selectie, niet-selectie, wissels, spelsysteem, 

positiekeuzes enkel aan het kind zelf uitleg zal gegeven worden. Dit om 

misverstanden te vermijden en problemen te voorkomen. 

- ZVC Group K Borgloon hoopt ouders, vrienden en kennissen van onze spelers 

regelmatig in de zaal te mogen begroeten. Veel toeschouwers zorgen immers 

voor een sfeervolle entourage bij het jeugdfutsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVALUATIES 

 
ZVC Group K Borgloon is geen club waarvan iedere jeugdspeler in de toekomst 

zomaar lid kan worden en blijven. De selectieprocedure vooraf aan het lidmaatschap 

zal in de toekomst verstrengd worden. 

 

Onze doelstelling is om onze jeugdspelers naar het allerhoogste niveau te brengen, 

slechts een heel kleine groep kan de uiteindelijke overstap naar ons A-team maken. 

Toch is de jeugdopleiding nooit voor niets geweest, je kreeg de gelegenheid samen 

met andere spelers tot een zo hoog mogelijk niveau te komen. Voor iedereen ligt 

het eindstation ergens anders. Een jeugdopleiding is altijd een goede leerschool en 

dan niet alleen puur op zaalvoetbalgebied. 

 

Hoe doen wij de evaluaties ?  

De spelers worden beoordeeld door hun trainer & jeugdcoördinatoren.  

Er worden indien nodig enkel persoonlijke evaluatiegesprekken voorzien met de 

speler zelf, ouders die toch graag in de loop van het seizoen een gesprek wensen, 

kunnen altijd een afspraak maken met de trainer en jeugdcoördinatoren.   

 

In de maand april doen we een eindevaluatie, indien nodig volgt er dan wel een 

uitnodiging voor een persoonlijk gesprek op de club.  

Spelers worden in deze periode ook ingelicht of ze de opleiding bij ZVC Group K 

Borgloon kunnen blijven volgen. 
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5. SPEELMINUTEN  

 
Voor iedere ploeg zal er een kern samengesteld worden met mogelijk 2 keepers + 8 

spelers, indien er ploegjes zijn met meer dan 8 spelers zal er een beurtrolsysteem 

worden opgesteld door de coach, er zullen dus bij iedere wedstrijd maximum 1 

keeper + 4 wisselspelers op de bank zitten. 

De coach bepaalt de speelminuten, er zal zeker rekening gehouden worden met de 

aanwezigheden op training! Maar 50% speeltijd voor iedereen is natuurlijk het 

beoogde doel.. 

Let op ! ook gekwetste spelers worden steeds verwacht op training en wedstrijd!  

 

Voor onze U17 leggen we de lat een beetje hoger! 

Om vorm te geven aan de vooropgestelde missie van de club is de betrachting om 

jaarlijks minstens twee jeugdspelers te laten doorstromen naar de beloften. De 

categorie U17 is de laatste stap in het jeugdfutsal, we leggen voor deze spelers de 

lat een beetje hoger! De competitie is verdeeld in twee delen, er wordt 

een voorcompetitie gespeeld tot Nieuwjaar, de coach duidt voor iedere 

competitiewedstrijd maximum 2 keepers en 8 spelers aan, de overige zitten in een 

beurtrolsysteem (iedereen zal dus waarschijnlijk een weekje niet spelen).  

Na nieuwjaar worden de reeksen herverdeeld en start een nieuwe competitie, de 

coach zal vanaf dan een vaste spelerskern samenstellen, de overige spelers worden 

opgenomen in een beurtrolsysteem (sommige spelers zullen dus iets minder spelen) 

Let op:  De vaste spelerskern kan steeds gewijzigd worden!  

            Spelers die niet zijn geselecteerd worden wel op de wedstrijden verwacht! 

            We verwachten van iedereen een goede ingesteldheid en veel interesse!     

 

Beloften ploeg of A-team : 

Vanaf 16 jaar komen spelers in aanmerking om mee te doen met ons beloften ploeg 

of A-team, het zou dus kunnen dat er eens een jeugdspeler mag proeven van het 

nationaal futsal op vrijdagavond. Moesten er dan eventueel ook activiteiten zijn met 

het veldvoetbalteam, gelieve dit duidelijk te communiceren zodat er achteraf geen 

misverstanden zijn.        

 

 

Futsal komt steeds op de eerste plaats op zondagnamiddag!!! 

Alle jeugdspelers van ZVC Group K Borgloon  
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hebben de keuze gemaakt om op zondagnamiddag futsal te spelen, we gaan ervan 

uit dat iedereen dan ook steeds aanwezig zal zijn op wedstrijden, trainingen en 

eventuele tornooien.   

Laattijdige afmeldingen of regelmatig afwezig zijn, kunnen we niet blijven tolereren! 

Indien we willen deelnemen aan grote tornooien in binnen- of buitenland zal de 

coach steeds de vraag stellen aan de ouders of ze hier aan kunnen deelnemen. 

Gelieve hier dan snel een antwoord op te geven, is er niet voldoende interesse dan 

zal er niet ingeschreven worden en is er geen tornooideelname voor het team.  

 

Trainingen : 

Bij iedere sport moet er getraind worden! Ook bij ons in de zaal is trainen super 

belangrijk. Onze trainingsmomenten zijn zeer beperkt en daarom is het NOG 

belangrijker om zeker aanwezig te zijn, zelfs indien men gekwetst is kan je de 

training best volgen langs de zijlijn. We oefenen op training meestal looplijntjes en 

stilstaande fases die we willen uitvoeren op wedstrijden, ben je dan niet aanwezig 

geweest dan weet je van NIETS en doe je alles fout!   

Onze trainers doen steeds veel inspanningen om de trainingen zo goed mogelijk en 

veilig te laten verlopen, daarom is het ook belangrijk om tijdig te weten hoeveel 

spelers er gaan komen.  

 

 

 

 

 

Ook Futsal is een teamsport. 
laat je team niet in de steek! 

 

 

Bekerwedstrijden : 

Al onze teams zullen deelnemen aan de beker van Limburg, enkel de teams die hun 

wedstrijd winnen, gaan door naar de volgende ronde, gelieve er rekening mee te 

houden dat de finales altijd worden gespeeld in de maand mei op een zaterdag (dan 

is er nergens nog veldcompetitie). We gaan er vanuit dat een mogelijke 

finalewedstrijd voorrang krijgt op een veldvoetbaltornooi, zo niet dan hadden we dit 

graag op voorhand geweten (liefst al in de maand september) 

 

Ook bij een mogelijke deelname voor de beker van België gelden dezelfde regels. 

De boodschap is  “Laat je team niet in de steek” 
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6. SPORTONGEVALLEN – VERZEKERING 

 
6.1 Aangifte van sportongevallen 

Er gebeurt een spelongeval, je loopt een kwetsuur op waardoor medische 

tussenkomst nodig is. Wat doe je? 

1. Onmiddellijke medische bijstand is noodzakelijk (bv. zware kwetsuur tijdens 

training of wedstrijd). 

Bezoek zo snel mogelijk een dokter of een ziekenhuis.  Het geneeskundig 

getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer 

kan je downloaden op de website via de knop -Info . Dit getuigschrift moet 

zo snel mogelijk bij de gerechtelijke correspondent worden binnengebracht, 

omdat de aangifte binnen de 21 kalenderdagen moet ingediend worden bij 

de K.B.V.B. 

https://zvcgroupkborgloon.be/documenten/
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Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de 

medische kosten. 

Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen 

om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de 

behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift. 

Indien nodig laat voldoende beurten voorschrijven door de kinesist! 

(Wanneer men via spoedopname gaat, gelieve daar te vragen behandeld te 

worden door iemand van orthopedie). 

 

2. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.  

Zorg ervoor dat u steeds het geneeskundig getuigschrift laat invullen en tijdig 

terugbezorgt aan de gerechtelijke correspondent.  

Let op: de aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen ingediend worden bij 

de K.B.V.B.  Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van 

de medische kosten. 

Nadat het ongeval door de bond is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig  

getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende 

geneesheer ingevuld en samen met de kwijtschriften mutualiteit (op naam 

van de speler), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan de 

gerechtelijke correspondent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Terugbetaling van onkosten 

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de 

verzekeringsmaatschappij te bekomen, verzoeken wij u : 

- ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE AANGEBODEN WORDEN 

DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN. 

- De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest 

“tussenkomst” te laten invullen (enkel op naam van de speler en voor 

de periode van het ongeval). 

- Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan de 

gerechtelijke correspondent: 

a. Het attest van tussenkomst, volledig ingevuld en ondertekend door de 

mutualiteit 
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b. De onkostennota’s voor dewelke de mutualiteit geen tussenkomst 

voorziet. Vb. apothekerskosten. 

c. Indien u niet aangesloten bent bij een mutualiteit: volledige staat van 

onkosten door u ondertekend en vergezeld van de originele 

bewijsstukken. 

 

 

Belangrijk te weten is dat het niet toegelaten is aan wedstrijden of trainingen 

deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld zodat het dossier 

afgesloten kan worden. Er kan geen terugbetaling van de medische kosten 

gebeuren indien het dossier niet afgesloten is. 

 

 

Contactgegevens van de gerechtelijke correspondent  

Katty Meeus  

Nonnentap 39, 3800 St-Truiden 

0496/994 136 

katty.meeus@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TECHNISCHE STAF JEUGDWERKING 
 

mailto:katty.meeus@hotmail.com
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Jeugdcoördinator administratief: Marco Bogaerts 

bogaertsmarco@skynet.be 

0498 506 565 

Jeugdcoördinator sportief: Jurgen America 

jurgen.america@telenet.be 

0496 170 557 

U17 coach: Brian Cenens 

0476 640 212 

brian.cenens7@hotmail.com 

U15 coach: Jurgen Dirix 

0498 620 712 

Jurgendirix1982@hotmail.com 

 

U13 coach: Rachid Er-raqaoui 
0485 536 929 

rachid.er-raqaoui@live.nl 

 

U12 coach: Jonas Hendrickx  
0498 233 484 

jonas.hendrickx1606@gmail.com 

 

U11 coach: ? 

 

U10 coach: ? 

 

Keeperstrainer(jeugd): Luc Cops  
 

 

Verantwoordelijke kledij: Katty Meeus 
Voor specifieke vragen i.v.m. de kledij kan u best Katty contacteren.  

0496 994 136 

katty.meeus@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bogaertsmarco@skynet.be
mailto:jurgen.america@telenet.be
mailto:brian.cenens7@hotmail.com
mailto:Jurgendirix1982@hotmail.com
mailto:rachid.er-raqaoui@live.nl
mailto:katty.meeus@hotmail.com
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8. JEUGDWERKING (ALGEMEEN) 

 
Meer en meer clubs vragen tegenwoordig inkom bij jeugdwedstrijden, ook wij 

zullen dit seizoen 2,50€ vragen, de opbrengst hiervan zal integraal terug gaan 

naar de jeugdwerking. Vrijwilligers, of ouders die interesse hebben om te helpen 

aan de inkomtafel mogen dit melden aan Marco Bogaerts. 
 

Social media: 
Facebookpagina: vzw Renolim 

Website: https://zvcgroupkborgloon.be 
Tijdens het seizoen zullen er regelmatig sfeer- of groepsfoto’s worden genomen, indien u wenst 

dat deze niet gepubliceerd mogen worden op onze facebookpagina, website of nieuwsbrief kan u 

dat altijd schriftelijk melden, we houden hier dan rekening mee.   

 

 

9. CLUBACTIVITEITEN   

 
Zie website of facebookpagina 

 

 

10. SPORTHAL 
 

Onze thuiswedstrijden worden gespeeld in de sporthal van Borgloon 

Adres : Sint-Rochuslaan 2, 3840 Borgloon 

 

 

 

https://zvcgroupkborgloon.be/
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11. KEEPERSTRAINING 

 
Dit seizoen zal er voor onze jeugdkeepers één keer per maand een training 

worden aangeboden. Het is geen gewone keeperstraining maar meer bepaald een 

futsalkeeperstraining waar er speciale technieken worden aangeleerd, misschien 

zijn wij wel de enige club in België die dit kan aanbieden. De trainingen zullen 

telkens gegeven worden in de sporthal van Borgloon.  

Het is fel aangeraden om aanwezig te zijn, gelieve wel steeds jullie 

aanwezigheid te bevestigen of eventueel af te melden bij afwezigheid. 

 

 
 

De datums en uren wanneer de trainingen juist plaats vinden staan ook op de 

website vermeld via de knop -Sportief , ze zullen ook tijdig doorgestuurd worden 

via mail. 

 

 

 

 

 

12. TALENTENGROEPJE U9  

 
ZVC Group K Borgloon start vanaf oktober/november 2022 met een nieuw 

talentengroepje. Spelertjes vanaf U9 zijn welkom (geboortejaar 2014) 

Ze krijgen om de 2 weken een training aangeboden. Na eerst deelgenomen te 

hebben aan een testtraining kan men zich inschrijven.                                                    

voor inschrijving of meer info : 

0498 506 565 of mail naar bogaertsmarco@skynet.be 

0496 170 557 of mail naar jurgen.america@telenet.be 

 

 

 

https://zvcgroupkborgloon.be/keepers.html
mailto:bogaertsmarco@skynet.be
mailto:jurgen.america@telenet.be
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