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Voorwoord
Beste spelers en ouders,
Graag hadden we vorige maand op een bijzondere manier afscheid kunnen nemen van onze
resp. club, met de boodschap jullie spoedig terug te verwelkomen als speler van de nieuwe
fusieclub Evergem 2020. Het Coronavirus besliste er echter anders over…
Waar een fusie op zich al een belangrijke organisatorische uitdaging betekent, maakten de
opgelegde veiligheidsmaatregelen het allerminst eenvoudiger om het nieuwe seizoen voor te
bereiden. Niettemin werden de algemene structuur en krijtlijnen van de fanion en jeugdwerking
zo goed mogelijk uitgetekend. In deze informatiebrochure leest u er m.b.t. de jeugd alvast iets
meer over.
Uitdagend wordt het op organisatorisch vlak alleszins. Om trainingen en wedstrijden van 14
of 15 jeugdploegen wekelijks in te passen bijvoorbeeld. Onze terreinen te Wippelgem zijn
hiervoor uitgerust; met 2 volwaardige voetbalvelden en 2 bijkomende duiveltjes terreinen die
volledig werden heraangelegd, beschikken we over de grootste jeugdaccommodatie in de
gemeente. Qua bijkomende infrastructuur ligt het met 4 kleedkamers evenwel anders. Ook
hier bekijkt het clubbestuur echter bijkomende mogelijkheden en alternatieven, en werd bij de
kalender aanvraag aan Voetbal Vlaanderen rekening gehouden met verschillende
aanvangsuren om de doorstroming binnen de kleedkamers zo optimaal mogelijk te laten
verlopen.
Voor de begeleiding van onze ploegen trachten we beroep te doen op degelijke trainers met
de nodige sportieve inzichten en opvoedkundige principes. Het hoeft geen betoog dat deze
schaars zijn op de markt, en wij net als andere clubs continu op zoek zijn naar bijkomende
krachten. Om deze reden is ons trainerskorps voor volgend seizoen tot op heden nog niet
volledig ingevuld. We doen langs deze weg dan ook een oproep; denkt u dat u zelf of een
persoon in uw vrienden- of kennissenkring in aanmerking komt en toont u/hij/zij interesse,
gelieve ons te contacteren.
De fusie gaat tot slot gepaard met de opportuniteit om meer clubmedewerkers te omarmen.
Naar efficiëntie doeleinden toe is het van bij de start echter van belang dat de taken en
verantwoordelijkheden goed verdeeld en gekend zijn, en onze leden weten bij wie ze waarvoor
terecht kunnen. De jeugdwerking werd daarom ingedeeld in een aantal werkingscellen;
sportieve coördinatie, inschrijvingen, kledij en materiaal, communicatie, extra-sportieve
activiteiten, en ledenwerving. Waar elke cel wordt beheerd door een lid van de jeugdwerking,
is er voor een verdere uitbouw nood aan extra mankracht. Voelt u zich geroepen om hier extra
ondersteuning te bieden, neem dan gerust contact op met de opgegeven contactpersoon.
Vanuit onze jeugdwerking zien we de toekomst alvast positief tegemoet. Het feit dat we het
voetbal geruime tijd moeten missen toont aan hoe belangrijk de sport en club voor elk van ons
is. Op zich een voldoende reden om er met z’n allen onze schouders onder te zetten, om deze
transitie tot een goed einde te brengen. We rekenen daarbij alvast op alle spelers en ouders
en doen hierbij ook een oproep naar iedereen om volgend seizoen als 1 stem en 1 club naar
buiten te treden.
Sportieve groeten,
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Contactinformatie
Voorzitters
Jeroen Cocquyt

Kenny Ketels

0476/698765

0476/01.87.62

Gerechtigd Correspondent
Marc Roegiers
0468/24.03.74

Secretaris
Lieselotte Van Praet

Koen Matthys

0476/69.93.65

0486/88.61.28
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Jeugdwerking
Algemeen sportief coördinator
Frédéric Leloup
0475/56.91.62
jeugdwerking@evergem2020.be

Jeugdcoördinatoren
Onderbouw (u6 – u9)

Middenbouw (u10 – u13)

Bovenbouw (u15 – u17)

Mario Engels

Etienne Peleman

Frédéric Leloup

0486/85.59.18

0477/68.55.51

0475/56.91.62

jeugdwerking@evergem2020.be

Inschrijvingen jeugd:

Marc Roegiers & Frédéric Leloup

Kledij & Materiaal jeugd:

Mario Engels en Marc Roegiers

Externe communicatie:

Etienne Peleman en Sven Aelvoet

Ledenwerving:

Mario Engels

Extra-sportieve jeugdactiviteiten:

Etienne Peleman
evenementen@evergem2020.be
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Leeftijdscategorieën seizoen ’20-‘21
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Trainers
Onderbouw
U6
U7
U8
U9

Yorben De Clercq
Kevin Mortier
Stevie Vandevoorde
Patrick De Munck
Sarah De Mey
Stefaan De Rycke
Kevin Burm
Niels Goeminne

0486/79.73.90
0474/72.28.28
0473/41.08.45
0485/38.29.86
0471/26.25.14
0475/57.82.43
0479/83.00.20
0491/07.32.05

Sander Van den Bossche
Thijs Verdegem
X
X

0498/25.60.15
0479/93.35.67
X
X

Olivier De Groeve
Bram Seghers
Rik D’Haeze
Luc Vandingenen

0472/59.59.78
0485/18.78.90
0465/03.52.58
0479/20.02.90

Sean Holsteyn

0471/67.13.84

Middenbouw
U10
U11
U12
U13
Bovenbouw
U15
U17

Keepertrainer
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Trainingsschema
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de trainingsdagen en -uren.
Deze gegevens zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het seizoen eventueel
gewijzigd worden, b.v. omwille van schooluren van nog studerende trainers. Uw trainer zal
zelf de definitieve regeling ten gepaste tijd meedelen.
De voorgestelde trainingsdagen en -uren voor u12 en u13 zijn op basis van de
beschikbaarheid van terreinen ingevuld en zullen zo worden voorgesteld aan de gepaste
trainer. Ook hier kan een aanpassing zich voordoen op basis van de beschikbaarheid van de
trainer.

START TRAININGEN: MAANDAG 3 AUGUSTUS
(indien je geen training hebt op maandag is de eerste training op dinsdag)
Je wordt vooraf door je trainer nog uitgenodigd.

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
UUR
CAT TERREIN KLDKR
UUR
CAT TERREIN KLDKR
UUR
CAT TERREIN KLDKR
UUR
CAT TERREIN KLDKR
17u30 - 18u30 u6
2
1 17u45 - 19u u10
2
1 17u30 - 18u30 u6
2
1 17u45 - 19u u10
2
1
18u - 19u u7
2
1 17u45 - 19u u11
2
2
18u - 19u u7
2
1 17u45 - 19u u11
2
2
18u - 19u u8
3
2 18u - 19u u12
1
3
18u - 19u u8
3
2 18u - 19u u12
1
3
18u -19u
u9
2
3 18u - 19u u13
1
4
18u -19u
u9
2
3 18u - 19u u13
1
4
19u - 20u30 u15
1
3 en 4 19u30 - 21u u17
1
3 en 4
19u - 20u30 u15
2
1 en 2
19u30 - 21u u17
1
3 en 4
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Lidgeld
Het lidgeld is voor elke jeugdspeler vastgesteld op €215. Indien er meerdere kinderen uit
hetzelfde gezin lid zijn van de club, wordt per extra lid een korting op het lidgeld toegekend
van €30. Concreet betaalt u vanaf een 2de speler binnen hetzelfde gezin €185.
Voorbeeld:
Een gezin waarvan 2 kinderen aangesloten zijn als jeugdspeler (u6 t.e.m. u17) binnen
Evergem 2020 betaalt €215 (eerste speler) + €185 (extra speler zelfde gezin) = €400 lidgeld.

Het lidgeld is te storten, uiterlijk 13 JULI 2020, op rekeningnummer:
BE02 0018 4041 4140
met vermelding ‘voornaam naam speler(s) – leeftijdscategorie(ën)’.

Het lidgeld omvat voor elke speler;
-

de aansluiting bij de KBVB (verzekering);
1 clubtraining (per 2 seizoenen)
1 paar kousen (per seizoen)
het gebruik van trainingsmateriaal;
2 trainingen per week (op uitzondering van winterstop);
deelname aan wedstrijden en tornooien;
gebruik van nieuwe wedstrijdkledij en infrastructuur;
1 drankbonnetje per thuiswedstrijd;
attest tussenkomst mutualiteit (in te dienen bij de algemeen coördinator);
1 trainingsbal (voor nieuw aangesloten spelers / spelers die vorig seizoen geen bal
ontvingen).
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Kledij - Webshop
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen is het niet mogelijk om een pasmoment op de club
te organiseren. Om deze reden wordt u verzocht uw clubtraining en kousen zelf digitaal te
bestellen via de webshop. Om uw kledij tegen de start van het seizoen te kunnen ontvangen,
dient de bestelling geplaatst te worden tegen eind juni.
Toegang tot de webshop vindt u via onderstaande link:

WEBSHOP
Hoe u de bestelling plaatst wijst zichzelf uit. Meer informatie is echter in het bijkomend
document, dat samen met deze infobrochure wordt verstuurd, opgenomen.
Alle bestellingen worden op de club geleverd en zullen in augustus voor de competitiestart,
mits het lidgeld correct werd overgeschreven, worden uitgedeeld.
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Activiteitenkalender
Hieronder vindt u een overzicht van enkele algemene activiteiten die worden ingepland.
Noteer om te starten alvast onze jeugddag op zaterdag 29/08 i.s.m. KSCE Mariakerke,
waarop alle jeugdploegen aantreden.

Datum
29 augustus 2020
7-8 november 2020
19 december 2020
29 januari 2021
14 februari 2021

Activiteit
JEUGDDAG i.s.m. KSCE Mariakerke
EETFESTIJN
KERSTMARKT
NIEUWJAARSRECEPTIE
ONTBIJTMAND AAN HUIS

Ook later op het seizoen worden extra activiteiten georganiseerd waarvoor nog een geschikte
datum wordt gezocht. Traditioneel organiseren we in het voorjaar b.v. ons jeugdtornooi.

Helpende handen…
Om al deze activiteiten in goede banen te leiden vragen we naar helpende handen. Zie je het
zitten om op een of meerdere activiteiten een handje toe te steken? Dit hoeft niet altijd lang of
veel te zijn. Alle hulp is welkom (opbouw, afbraak, opdienen, afruimen, afwassen,…).
Interesse? Neem contact op met Etienne Peleman (0477/68.55.51) of via
evenementen@evergem2020.be.
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Nieuwsbrief
Alle gegevens m.b.t. trainingen, wedstrijden en andere afspraken van je eigen jeugdcategorie
worden via de trainer doorgegeven. Bijkomend nieuws dat voor alle jeugdleden van nut is
wordt via de nieuwsbrief gestuurd. Wie reageerde op onze oproep naar zijn of haar
betrachtingen voor het nieuwe seizoen is via het opgegeven email adres automatisch
ingeschreven voor deze nieuwsbrief.
Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief? Je kan je aanmelden via volgende link:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Daarnaast heeft onze club haar eigen Facebook pagina. Volg ons nu via onderstaande link!

Infobrochure Jeugd ’20-’21

11

EVERGEM 2020
STAMNUMMER 4740
REK. NR.: BE02 0018 4041 4140
BTW: BE0410 949 507

Intern reglement
Met zijn/haar lidmaatschap gaat elke speler en ouder akkoord met het intern reglement van
de club. Dit intern reglement is op de club ter raadpleging beschikbaar en wordt via de
nieuwsbrief in juli aan alle leden doorgestuurd.
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