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Beste ouder, beste speler 

 

Welkom in bij KVC Wingene! 

In deze onthaalbrochure krijgen jullie een overzicht van de 
belangrijkste info en praktische richtlijnen.  

Meer info staat in onze uitgebreide infobrochure die u ook elk jaar 
ontvangt. 

 

Contacteer ons bij verdere vragen via 
jeugd.kvcwingene@gmail.com. 

 

Tot aan het voetbalveld! 

 

Het jeugdbestuur 

  



KVC Wingene staat voor 
 

Kwaliteit: Goede, onderbouwde, uitdagende en leuke trainingen 
die de spelertjes stap voor stap naar een hoger niveau brengen. 

Kansen: Elke speler verdient kansen om zich te ontwikkelen en 
plezier te beleven aan de voetbalsport! Ook kansen voor ons als 
jeugdopleiding om beter te worden, om ons te ontwikkelen, om bij 
te leren… 

Voetbalplezier: De kinderen halen hun voldoening en plezier uit 
het gevoel dat ze iets bijleren, dat ze groeien als individu en als 
team! 

Voetbalopleiding: Wij werken met alle opleiders samen om de 
jeugd een gedegen opleiding aan te bieden! 

Visie: We maken onze visie samen in de praktijk waar. 

Conformiteit: We hechten belang aan regels en afspraken. In een 
teamsport is discipline belangrijk. 

Communicatie: We blijven de communicatie verbeteren. 
ProSoccerData is het belangrijkste communicatiemiddel. 

Collegialiteit: We werken samen en versterken elkaar. 

Waarden en normen: Wij willen een voorbeeld zijn voor anderen. 
Respect is belangrijk. 

Winnaarsmentaliteit: We streven na om een steeds betere versie 
van onszelf te worden, collectief & individueel. 

  



Het jeugdbestuur 
 

Jeugdvoorzitter:  
Stefaan Verhelle   stefaan@munckenei.be 
 
Sportieve cel jeugd:  
Bram Lucker    bram.lucker@telenet.be 
 
Penningmeester en vertegenwoordiger ouderraad:  
Elke Kindt     jeugd.kvcwingene@gmail.com 
 
Evenementen en materiaal:  
Peter Vanderschaeghe Peter.vanderschaeghe@telenet.be 
 
Secretaris en kledij:  
Lien Van Damme   lientjevandamme@yahoo.com 
 

  



Onze visie op het seizoen ’20 - ‘21 
 
Prioriteit 1: Verder bouwen op de fundamenten die vorig jaar 
gelegd zijn: kwaliteitsvolle trainingen en veel voetbalplezier. We 
werken ook aan een draaiboek voor vervangtrainingen zodat we 
sneller alternatieven kunnen aanbieden als de 
weersomstandigheden het niet toelaten om op onze velden te 
trainen.  
 
Prioriteit 2: Vorming en ondersteuning voor de trainers: zodra het 
toegelaten is krijgen onze jeugdopleiders verschillende interne 
vormingen en een aantal trainers zal ook de opleidingen bij 
Voetbal Vlaanderen volgen.  
 
Prioriteit 3: Zoals jullie weten maakt onze eerste ploeg een 
doorstart in 4de provinciale met als doel de doorstroming van de 
eigen jeugd naar de eerste ploeg mogelijk te maken. Hieraan 
bouwen we volgend seizoen ook verder zodat we in het seizoen 
’21 – ’22 opnieuw kunnen aantreden met een U21-ploeg en we 
ten laatste binnen 5 seizoenen over een eerste elftal beschikken 
dat bestaat uit minstens 50% eigen opgeleide jeugdspelers.   
 
Prioriteit 4: Betrokkenheid van spelers en ouders. We hopen jullie te 
zien naast de voetbalvelden, in de kantine, op onze 
evenementen… want samen zijn we KVC Wingene en doen we 
deze ploeg leven. We gaan uiteraard verder met de ouderraad 
en zoeken daarvoor zeker ook nog mensen zodat alle leeftijden 
vertegenwoordigd zijn. Doel is een vijftal vergaderingen per 
seizoen. Daarnaast kunnen we voor het Sinterklaasfeest, het 
indoortornooi, het paasontbijt… ook steeds helpende handen 
gebruiken.   
  



ProSoccerData 
 

Voor de communicatie in onze club hebben we voor 
ProSoccerData gekozen. Alle leden krijgen van ons een login in 
het begin van het seizoen of bij aansluiting. 

ProSoccerData bestaat als app en als webversie.  

 

Concrete afspraken: 

Als jouw kind niet op de training aanwezig kan zijn, meld je 
dit zo snel mogelijk via ProSoccerData.  

Hou de communicatie vanuit de trainers en het 
jeugdbestuur in de gaten. Laat de e-mails eventueel ook in 
jouw gewone mailbox toekomen.  

Neem ook via ProSoccerdata contact op met de trainer(s) 
of het jeugdbestuur als je nog vragen of opmerkingen 
hebt.  

Meer weten? Vraag onze handleiding als je die nog niet per mail 
ontvangen zou hebben. 

Tutorial via Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=IzY5RwHVddU&feature=youtu.be 

 

PS: like zeker ook de Facebookpagina van KVC Wingene 
vzw! 

 

Overzicht Trainers - Trainingen – Wedstrijdmomenten 

Alle praktische info (tijdstippen, terreinen…) vinden jullie terug in 
de kalender in ProSoccerData. 
 

  



Inschrijven 
Hoeveel? 

U6 – U7: 250 euro  
U8 – U9: 275 euro  
U10 – U13: 300 euro  
U15 – U17: 325 euro  
20 euro korting voor een 2de, 3de ... kind uit hetzelfde gezin.  
Betalen in twee schijven is mogelijk. 
 
Wat is inbegrepen? 

 Aansluiting KBVB en verzekering 
 2 veldtrainingen per week en matchen 
 Voor U8 tem U13: om de 2 weken een techniektraining in de 

zaal 
 Voor U15 en U17: om de 2 weken een training in de zaal die 

zich toespitst op blessurepreventie, kracht, loopcoördinatie… 
 Voor de keepers: 1 keepertraining per week en vanaf U10 1 

paar keeperhandschoenen als de keepertraining regelmatig 
wordt gevolgd 

 1 Basispakket kledij 
 … 

 
Hoe? 

Inschrijven kan heel eenvoudig door op onze website 
(www.kvcwingene.be) rechtsboven op de knop “inschrijven” te 
klikken. 

 

Eerst nog even proberen? 

Ieder kind dat kennis wil maken met voetballen bij KVC Wingene 
krijgt de kans om tot max. 4 trainingen gratis mee te volgen. De 
proeftrainingen zijn onverzekerd.  

Na de proeftrainingen vragen wij je in te schrijven zodat we de 
verzekering en lidmaatschap bij de Belgische voetbalbond in orde 
kunnen brengen.   



Kledij 
Bestellen? 

Optie 1: Af en toe organiseren we een pasdag: begin van het 
seizoen, begin van het schooljaar, herfst/winter… Ter plaatse 
passen jullie en vullen jullie een bestelformulier in. 

Optie 2: Als je niet per se de kleren moet passen, kan je ook via 
een bestelformulier je keuze maken. Het ingevulde formulier stuur 
je door naar jeugd.kvcwingene@gmail.com. Opgelet: wij 
beperken de bestellingen tot enkele keren per seizoen, er kan niet 
doorlopend kledij bijgekocht worden.  

Aankoop extra kledij: er kan extra kledij besteld worden zoals een 
short, regenjas, sweater… Tip: Kijk zeker eens naar het KVC sport-T-
shirt dat we voor slechts 10 euro aanbieden. Het vervolledigt je 
KVC-outfit en is ook een perfect trainingsshirt! 

 

Wat is inbegrepen bij het inschrijvingsgeld? 

Basispakket: trainingsjas + trainingsbroek + kousen 

en en  

 

Belangrijk! Elke speler wordt voor een wedstrijd in de KVC 
Wingene-training aan het verzamelpunt verwacht en zal ook met 
de KVC Wingene-voetbalkousen moeten spelen. Tot de 
basisuitrusting hoort ook een KVC Wingene-voetbaltas, die gratis 
aangeboden wordt bij aansluiting (rugzak) en aan de eerstejaars 
U15 (grote tas).  

Wie al over een KVC Wingene-training beschikt, kan ook uit twee 
andere basispakketten kiezen.  

 



Wat hoort er in de voetbaltas? 
 

 

 

  

Als je thuiskomt, 
maak je je tas 
leeg en 
verlucht je die. 

Kuis ook je 
schoenen en 
droog ze zodat 
ze niet gaan 
beschimmelen 
en stinken.  



Ouderraad  
 

Sinds vorig seizoen is er in KVC Wingene een ouderraad. Als raad 
zijn zij een schakel tussen ouders, jeugdspelers, bestuur en 
sportieve cel. De ouderraad is een waardevolle informatiebron 
voor het jeugdbestuur van KVC Wingene. Ons doel is om van 
iedere ploeg minstens 1 ouder in onze groep te hebben zodat de 
voltallige KVC-familie vertegenwoordigd is.  

Heb je zin om oor en stem van je ploeg te zijn? 
Zin om samen met de andere ouders de jeugdwerking tot een 
hoger niveau te tillen? 
  Dan hebben we je nodig in de ouderraad! 

Iedereen is welkom om te komen kijken of de ouderraad iets voor 
jou kan zijn. 

Kom je niet in de ouderraad, maar zijn er punten die je 
aangekaart wil zien, aarzel niet ons te contacteren: door een 
mailtje te sturen naar jeugd.kvcwingene@gmail.com of door een 
babbeltje met een van de leden! 

Je kan steeds terecht bij een lid van de ouderraad en bij het 
jeugdbestuur.  

 

 

  



Plan van onze terreinen 
 

 

 
 

Terrein 4 

Terrein 3 

Terrein 2 

Terrein 1  

Ingang Nieuwe 
kleedkamers 

Ingang Oude 
kleedkamers Tuimelaar 

Sporthal 


