
Infomoment Jeugdvoetbal 2017-2018

WELKOM !



Jeugdwerking seizoen 2017-2018: AGENDA

• Welkom  Yves  s’Jongers

• Structuur van de club  Yves  s’Jongers

• Bestuur Voetbal en Sportieve Staf  Yves  s’Jongers

• Communicatielijn Schelle Sport  Yves ‘s Jongers

• Reglementen Schelle Sport Yves ‘s Jongers

• Webshop en Pasdagen  Raymond Claes en Erik Hoefkens

• Lidgelden 2017-2018  Erik Hoefkens

• Uw vragen
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Voetbalbestuur
Voorzitter

Yves ‘s Jongers
Communicatie

Raymond Claes
Financies / GC

Erik Hoefkens

Administratie Logistiek

Geert Verhelst                             Martine Thys



Sportieve Staf

Ken Vlemincx Tom De Vilder Eric Meirsman Tom Van de Weyer



• Hoofd Onderbouw (U6 t/m U9): Tom De Vilder

• Hoofd Bovenbouw (U10 t/m U17): Ken  Vleminckx en Eric Meirsman

• Ondersteuning Reserven en 1ste elftal: Eric  Meirsman 

• Admin. verantw. + ondersteuning onderbouw: Tom Van de Weyer

Ken VlemincxTom De Vilder Eric Meirsman Tom Van de Weyer
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Communicatielijn Schelle Sport

1. De trainer van uw zoon / dochter zal 

de meeste van uw vragen ongetwijfeld 

kunnen beantwoorden

2. De trainer wordt bijgestaan door een 

Sportieve Staf die samen met de 

trainer uw onbeantwoorde vragen of 

mogelijke ontevredenheid met het 

sportief verloop met u bespreekt.



3.    De sportieve staf zal aanhoudende klachten bij het bestuur 
voetbal agenderen.

4.    Het  bestuur voetbal komt zelf 3x per maand samen om op 
deze wijze snel antwoord te kunnen geven waarvan 
minstens 1 met de sportieve staf.

Schelle sport hecht groot belang aan 
sportieve discipline en waardeert dat deze 

communicatielijnen steeds worden gevolgd.



Reglementen
Schelle Sport

0



1. Een Huishoudelijk Reglement (= het BASIS-reglement van de club) : 
algemene regels en richtlijnen geldend voor iedereen.

2. Een Sportief Charter: 
sportieve regels en richtlijnen vo or spelers en ouders, supporters.

3. Een Reglement van Inwendig Orde voor het Sportcomplex: 
regels voor iedereen die het Sportcomplex Sport betreedt. 

4. Gebruiksregels van het kunstgrasveld Schelle Sport:
regels voor wie het kunstgrasveld betreedt. 

De regels en richtlijnen voor de goede werking binnen 

Schelle Sport zijn vastgelegd in vier documenten: 



Inhoud van het ‘Huishoudelijk reglement’

Bevat algemene regels, geldend voor iedereen, over:

1. Het lidmaatschap 
2. Administratieve gegevens
3. Engagement van de club en speler
4. Trainingen en wedstrijden
5. Infrastructuur 
6. Discipline en Fairplay
7. Procedure grensoverschrijdend gedrag
8. Behandeling van opmerkingen of klachten 
9. Verzekering  



Inhoud van het ‘Sportief Charter’

Is een aanvulling op het ‘Huishoudelijk Reglement’ en 

bepaalt uitgebreid de gedragsregels voor: 

1) Ouders (of voogd of begeleider van een speler)

2) Spelers



Inhoud van het ‘Sportief Charter’

Deel 1 ‘Richtlijnen voor de OUDERS’ gaat over o.a.:

• Sportiviteit langs de lijn: gedragscode

• Respect voor trainers, scheidsrechter, tegenstanders

• Afspraken i.v.m. stiptheid bij trainingen, wedstrijden

• Behandeling van sportieve vragen

• Regeling bij ziekte of ongevallen 

• Maatregelen bij overtreding van het Sportief Charter



Inhoud van het ‘Sportief Charter’

Deel 2 ‘Richtlijnen voor de SPELERS’ gaat over:

• Stiptheid

• Houding, respect en sportiviteit

• Hygiëne en verzorging

• Ongeval / kwetsuur

• Infrastructuur & materiaal

• Kledij



Reglement van het  Sportcomplex

- Hierin zijn de algemene regels i.v.m. de toegang tot en het gebruik 
van het Sportcomplex vastgelegd.

- Het geldt voor iedereen die het Sportcomplex betreedt.

Gebruiksreglement Kunstgrasveld

Hierin zijn de algemene regels i.v.m. de toegang en het gebruik van 
het Kunstgrasveld vastgelegd. 
Het gaat o.a. over de vereiste shoes, gebruik van verplaatsbare 
doelen, wie op het veld toegelaten is, enz….



Deze 4 reglementen kan u inkijken via de website 

van Schelle Sport in rubriek ‘Documenten’



Bij wie moet ik in 2017-2018 zijn voor...

Lidgelden, betalingen, 

aansluitingen 

1ste aanspreekpunt: Geert Verhelst

2de aanspreekpunt: Erik Hoefkens

Sportongevallen

Bondsdossiers

Formulier via website downloaden, dokter laten 

invullen en dan contact opnemen met 

Erik Hoefkens. Tijdslimiet !

Afgelasting 

van wedstrijden/ trainingen

Raadpleeg STEEDS www.schellesport.be

Enige officiële kanaal !

Grensoverschrijdend gedrag Trainer >>> Sportieve Staf >>> Bestuur Voetbal



Bij wie moet ik in 2017-2018 zijn voor...

Niet sportieve 

neven-activiteiten van uw ploeg
Uw trainer / afgevaardigde

Communicatie: Website / TV-circuit /

E-Nieuwsbrief / Folders / Affiches / Pers
Raymond Claes

Kleding bestellingen: Webshop
Helpdesk: Geert Verhelst 

Logistiek (leveringen): Tamara Beimers

Horeca, infrastructuur, andere 

opmerkingen
Via mail: info@schellesport.be

Sponsoring  / commerciële activiteiten Raymond Claes

mailto:info@schellesport.be


Webshop
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Doel van de webshop is het mogelijk te maken om:

1)  Gemakkelijker en sneller te kunnen bestellen (thuis aan je computer)

2)  Afhandeling van uw bestelling te kunnen volgen

Een zeer gebruiksvriendelijke webshop !



Enkele van de artikelen

in de webshop



Hoe werkt het ?

1) Surf naar www.schellesport.be en klik op de knop WEBSHOP.

2) De webshop is enkel toegankelijk voor leden van Schelle Sport

Daarom moet u inloggen met de code die rechts onderaan

op uw lidkaart staat 

>>>>>  pas bij uw eerste bezoek het paswoord aan zodat het 

zeer persoonlijk is)

http://www.schellesport.be/


AANMELDEN voor gebruik van de webshop













3) In de webshop 

krijgt u alle 

beschikbare 

producten te zien

4) U kiest daar de 

gewenste producten 

in de maten die u 

wenst en zet ze dan 

in de winkelwagen



5) U bevestigt dan de 

bestelling en krijgt dan 

automatisch een email 

met de betaalinfo (hoe het 

bedrag betalen)

6) U kan het overzicht 

van uw bestelling steeds

zien via de knop status

(bestelling in afhandeling

bij leverancier, bestelling

kan afgehaald worden op 

de club…..) 



7) U krijgt automatisch een email wanneer de bestelling op de 

club is en kan afgehaald worden >>> secretariaat open

Er staat een duidelijke handleiding op de website 

voor het gebruik van de webshop



OPGELET !
Wacht niet met bestellen tot in de maand juni !

Risico: veel te late levering van uw bestelling !

Bestellen kan vanaf de Pasdagen !

Uw bestelling wordt uitgevoerd 

na betaling van het lidgeld.



Kledij is in lidgeld begrepen en verplicht:

• Zelfde kledinglijn als voorbije seizoen

• Keuzemogelijkheid:

- Ofwel volledig kledijpakket (= trainingspak+ sokken+ 

broekje + bal)

- Ofwel kledijpakket met een web-tegoed (= sokken + 

broekje + bal + een tegoed van 35 euro om te besteden in 

de webshop) 

Sportkledij seizoen 2017-2018



Woensdag 29 en donderdag 30 maart

in het Sportcafé Schelle Sport  - van 19 uur tot 21.30 uur

• Mogelijkheid tot passen van kledij ( bestellen via webshop) 

• Mogelijkheid om het lidgeld te betalen: 

 Integraal of eerste deel (= € 130)

• Controle / Actualiseren van uw adresgegevens en e-mailadres

HELPDESK voor de webshop ter plaatse !

Pasdagen seizoen 2017 - 2018



Hervatting 

trainingen:

Dinsdag 

1 augustus



Lidgeld
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• Het bedrag

• Overzicht en betalingsregeling

• Bijkomende informatie

Lidgelden seizoen 2017-2018



Het lidgeld bedraagt : € 235

(€ 195, € 175 en € 165 voor respectievelijk 2de, 3de en 4de

lid van eenzelfde gezin)

In het bedrag van € 235 zit het kledijpakket en  

€ 20 korting (4 x € 5)  bij onze eetevents

Lidgelden seizoen 2017-2018



Actie Bedrag 

Mosselweekend (Eet) Korting met lidkaart € 5 

Steakdagen (Eet) Korting met lidkaart € 5 

Ribbekes à volonté (Eet) Korting met lidkaart                € 5

Restaurantdagen (Eet) Korting met lidkaart € 5

Lidkaartvoordeel

Weetje:  terugbetaling via mutualiteit: van € 12 tot € 30



Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

JEUGD

(tot en met 

U17)

€ 235 € 195 € 175 € 165

Inclusief

20 € eetkorting 

via lidkaart

Kledijpakket

20 € eetkorting 

via lidkaart

Kledijpakket

20 € eetkorting 

via lidkaart

Kledijpakket

20 € eetkorting 

via lidkaart

Kledijpakket

Debutantjes € 115 € 95

G-Team € 115 € 95

Inclusief
20 € eetkorting 

via lidkaart

20 € eetkorting 

via lidkaart



Lidgeld betalingsregeling

 € 135 voorschot moet betaald zijn voor 15/05/2017

 € 100 het saldo moet betaald zijn voor 15/07/2017

 Indien het lidgeld NIET tijdig betaald is: 

= Bestelde kledij via webshop wordt NIET uitgevoerd       

= Geen speelgelegenheid (trainingen / wedstrijden)

= Geen plaats bij bereiken maximum aantal ploegen of spelers

Betaling lidgelden 2017-2018



Schelle Sport Voetbal - Jeugdwerking – Seizoen 2016-2017

Bestaande leden:

Lidgeld niet op tijd betaald: 

>>> Sanctie van + € 30

Tijdig betalen is dus:

- voor 15/05/2017 (voorschot)

- voor 15/07/2017 (saldo)

Betaling lidgelden 2017-2018



Bijkomende informatie 

• Afspraken rond eventueel betalingsplan lidgeld:  Geert Verhelst

• Lidgeld wordt niet terugbetaald

Lidgelden seizoen 2017-2018



Alle informatie 

van dit Infomoment Jeugdwerking 

zal u vanaf 24 maart

kunnen bekijken en downloaden

via de website van Schelle Sport

en via een extra E-Nieuwsbrief 

van Schelle Sport.



Jeugdwerking 

seizoen 2017-2018

Vragen ?


