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Welkom bij FC Moorsel
U hebt ervoor gekozen om uw zoon of dochter in te schrijven in een van de
jeugdploegen van FC Moorsel. FC Moorsel staat garant voor een kwalitatieve
opleiding van jongens en meisjes van 5 tot 20 jaar in een ontspannen sfeer en
met gedreven trainers. Uw kind komt terecht in een regionale, familiale club,
samen met ongeveer 200 andere kinderen, verspreid over ongeveer 20 ploegen,
die samen meer dan 600 wedstrijden spelen per jaar en ondersteund worden
door een 50-tal vrijwilligers die de werking van de club garanderen.

Missie van de club
FC Moorsel stelt zich als voetbalvereniging tot doel om 2 belangrijke missies te
vervullen. Enerzijds is er een sociaal-maatschappelijke rol. Vanuit die rol streeft
de club ernaar om een belangrijke sociale ontmoetingsplaats te zijn voor zowel
volwassenen als kinderen. Tijdens de trainingen en wedstrijden komen mensen
samen die elkaar anders waarschijnlijk niet zouden ontmoeten. Op die manier
wil de club ook een hulpmiddel zijn voor de integratie van volwassenen en
kinderen met een andere nationaliteit of huidskleur in onze samenleving.
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Daarnaast blijft sporten voor iedereen in onze maatschappij een belangrijk
middel om zijn/haar geest en lichaam gezond te houden. De club biedt de
mogelijkheid aan volwassenen, jongvolwassenen en kinderen om hieraan deel
te nemen via hun favoriete sport.
Anderzijds heeft de club ook een sportieve missie. In eerste instantie heeft de
club tot doel om met het eerste elftal te streven naar sterke resultaten.
Daarnaast wil de club een kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden die de
zekerheid biedt dat op termijn eigen jeugdspelers kunnen doorgroeien tot
volwaardige spelers van het eerste elftal.
Binnen deze jeugdopleiding staan fair-play en teamspirit voorop.

Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen,
heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve
waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden
inspanning en met goede planning zullen nastreven.
•

•

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier
vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische
(technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige
competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden.
Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en
plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel
uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich
dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en
4

•

•

de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen
hun emoties te beheersen.
We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van
kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische
principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar
waarde schatten.
We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het
besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie
uit de jeugdsport te bannen.
•

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van
gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de
mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder
getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te
doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter
beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde
kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan
veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om
kinderen te beschermen.
•

•

•
•

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal
bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en
uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve
effecten ervan te overwinnen.
We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en
het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen
we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar
vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het
netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten,
diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren
op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en
coaches.
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4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat
die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de
jeugdsport.
•

•

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen
wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis
van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te
zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze
maatschappij, maar ook proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend
en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten
van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport te beoefenen
Zich te vermaken en te spelen
In een gezonde omgeving te leven
Waardig behandeld te worden
Getraind en begeleid te worden door competente mensen
Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel
ritme en mogelijkheden
Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste
competitie
In veilige omstandigheden aan sport te doen
Te rusten
De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties,
sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,
sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze
verklaring onderschrijven, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers,
ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Inschrijvingsgeld
Niettegenstaande een goede jeugdwerking een prijskaartje heeft, stelt de
vereniging alles in het werk om het lidgeld zo democratisch mogelijk te
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houden. Ze wil zo maximaal haar sociale rol invullen en voetbal voor
iedereen toegankelijk houden.
Het lidgeld voor dit seizoen bedraagt 280,00 € voor het eerste kind en 240,00€
vanaf het tweede kind. Voor minivoetjes is het 160,00 €. Voor het eerste kind,
dat tweemaal per week traint, komt dit neer op een vergoeding van 2,50 € per
prestatie (training of wedstrijd).

Lidgeld Seizoen 2020-2021
1ste kind
2de kind of meer
Minivoetje

Bedrag
280 €
240 €
160 €

Hiervoor krijgt de speler het volgende aangeboden:
• Aansluiting bij de KBVB inclusief verzekering
• Kwalitatieve training onder begeleiding van onze trainers
• Wekelijkse match en toernooien
• Een training bal
• Twee paar oranje wedstrijdkousen
• Twee waardebonnen per gezin van elk 10 Euro voor deelname aan
mosselweekend
• Minivoetje tot U13: Sinterklaasfeestje.
• Gratis ingang voor alle jeugdwedstrijden van FC Moorsel (1 kaart per
gezin – 2 volwassenen). Opgelet deze toegangskaart moet wel
voorgelegd worden bij de inkom! Dank voor uw begrip!
Naast de wekelijkse drankbonnetjes en de toegang voor twee personen tot de
thuiswedstrijden van de jeugd, is er dit jaar tevens twee oranje kousen (voor de
match) en een training bal in de prijs inbegrepen. Deze wordt in het begin van
het seizoen verdeeld. Heeft uw zoon of dochter nog niets ontvangen en zijn
ploegmaatjes wel, dan vragen we u de betaling van het inschrijvingsgeld te
checken en contact opnemen met trainer, coördinator of jeugdsecretaris. Enkel
wanneer het lidgeld werd ontvangen kan de speler deelnemen aan wedstrijd
en trainingen. Het lidgeld zorgt ervoor dat de speler verzekerd is, het is dus
belangrijk om dit in orde te brengen.
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TIP: Wist je dat je een deel van het inschrijvingsgeld kan recupereren via je
mutualiteit? Neem voor de juiste bedragen en formaliteiten een kijkje op de
website van je mutualiteit. Stuur het ingevulde formulier per mail naar
info@fcmoorsel.be , dan bezorgen wij het u ondertekend terug.

Uitrusting, extra kledij en toebehoren
Wenst u in de loop van het seizoen extra kledij te bestellen, neem dan een
kijkje in onze vitrinekast in de kantine en U kan bestellen op deze link
http://fcmoorsel.be/inschrijvingen/merchandise . Alle bestellingen zullen
worden gegroepeerd en doorgestuurd rond 15 september, 15 november en 15
januari. Gelieve dus steeds voor die datum uw bestelling door te sturen ten
einde geen maanden te moeten wachten op de levering.
Elke bestelling dient tevens op voorhand betaald te worden.
Pasdagen in begin van seizoen nemen plaats in de kleedkamers van Vinkenlaan
op:
• Woensdag 2 september van 17.30 tot 19.00 *
• Woensdag 9 september van 17.30 tot 19.00 *
Zijn er vragen, aarzel niet om een mail te sturen naar order@fcmoorsel.be .

Infrastructuur
Het hart van de club bevindt zich aan de Vinkenlaan 41 te 3080 Moorsel,
Tervuren, waar de kantine van de club gevestigd is en waar tevens alle
thuiswedstrijden worden gespeeld.
De kantine is tijdens het seizoen geopend **(kantine is toe in augustus wegens
Covid19) op woensdag vanaf 16u en op zaterdag vanaf 9u (op wedstrijddagen).
De kantine is tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar op het nummer
02/767.09.90.

*Onder voorbehoud wegens Covid19. Mail wordt later verstuurd om de pasdagen te
bevestigen
**Onder voorbehoud wegens Covid19
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De trainingen vinden plaats op een van volgende locaties:
Veld
Vinkenlaan

Adres
Vinkenlaan 41, Moorsel

Type veld
Kunstgras

Veld Steenberg

Naast Parking ‘De Steenberg’, Spechtenlaan,
Moorsel
Inham Leeuwerikenlaan rechtover huisnummer 77,
Moorsel
Sportcomplex ‘Diependal’, Lindeboomstraat 30,
3080 Tervuren
Sporthal ‘De Steenberg’, Spechtenlaan, Moorsel

Grasveld

Lijsterlaan
(Boven)
Diependal
Steenberg

Grasveld
Kunstgras
Indoor

Ploegen
Voor het begin van seizoen 2020-2021 zijn volgende ploegen ingeschreven met
onderstaande trainingsdagen en trainers:
Categorie

Geboortejaar

Trainingsdagen *

Locatie *

Trainer(s)*

Minivoetjes

2016

Woensdag

Vinkenlaan

Nadine De Pau

U6

2015

Woensdag

Vinkenlaan

U7
U8

2014
2013

U9

2012

U10

2011

U11

2010

U12

2009

U13

2008

U15

2006, 2007

U17

2004, 2005

Woensdag
Maandag,
Woensdag
Maandag,
Woensdag
Maandag,
Woensdag
Maandag,
Woensdag
Dinsdag,
Donderdag
Dinsdag,
Vrijdag
Dinsdag,
Donderdag
Maandag,
Donderdag
Maandag,
Vrijdag
Maandag,
Vrijdag

Vinkenlaan
Vinkenlaan
Veld Steenberg
Veld Steenberg
Vinkenlaan
Vinkenlaan
Vinkenlaan
Vinkenlaan
Vinkenlaan
Beurtrol**
Vinkenlaan
Beurtrol**
Lijsterlaan
Beurtrol**
Lijsterlaan
Lijsterlaan
Lijsterlaan
Lijsterlaan
Lijsterlaan
Lijsterlaan
Lijsterlaan

Raf Verdeyen,
Thomas Mellaerts
& Louis Corthouts
Tim Johannwille
Teuvo Taymans &
Mark Chetcuti
Geert Dekens &
Dimitri D’Hossche
Stef De Cock &
Axel Smets
Steven Verdeyen

U13 meisjes 2008, 2009, 2010
U16 meisjes 2005, 2006, 2007
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Michel Leunis &
Teuvo Taymans
Kevin
Vandersmissen
Gunther Spreutels
Wim Gilis & Gunter
Verdeyen
Sophie Teulingkx &
Maxime Demeester
Sophie Teulingkx &
Maxime Demeester

Dames

Minimum 14 jaar

Woensdag,
Vrijdag

Vinkenlaan
Vinkenlaan

Jonathan
Roggeman &
Christophe Roberti

Gerben Willemans
Dinsdag,
Vinkenlaan
Gerben Willemans
Dinsdag,
Vinkenlaan
Paul Lievers
Dinsdag
Vinkenlaan
Steven Feyaerts &
Senior P4
Dinsdag,
Vinkenlaan
Peter Poppe
Donderdag
Vinkenlaan
Didier Malandrini &
Senior P3
Dinsdag,
Vinkenlaan
Koen Cleynhens
Donderdag
Vinkenlaan
* De informatie die in de tabel is opgenomen is louter indicatief en kan soms wijzigen. In geval
van een wijziging zal de trainer u tijdig informeren.

Keepers

Jeugd 1
Jeugd 2
Senioren

** Beutrol: training op Diependaal

Neem ook een kijkje op onze website voor de kalenders per ploeg:
http://fcmoorsel.be

Een handige app is deze van de voetbalbond (Best of Belgian Football, BBF), te
vinden in de App Store en op Play Store. Hier kan je tevens van elke ploeg de
speelkalender van de wedstrijden vinden, alsook de adressen en
contactgegevens van de clubs.

Eventuele afgelastingen worden ook op deze app weergegeven of kunnen
worden teruggevonden op de site van de voetbalbond:
http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen.

Sociale rol, fairplay en afspraken
Sociale rol
FC Moorsel wil dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich
ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport
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vinden we belangrijk. FC Moorsel wil daarom actief werken aan de
bewustwording bij spelers, trainers, begeleiders en ouders op dit vlak.
FC Moorsel moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters
gezamenlijk met plezier en met voldoening kunnen voetballen. Het gaat
over hoe we met elkaar willen omgaan en over wat we normaal en niet
normaal vinden.
Daarom heeft het jeugdbestuur richtlijnen opgesteld, welke hierbij
kunnen helpen. Het bestuur draagt deze gedragscode actief uit, maar ook
trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, voor wat betreft het uitdragen
en bewaken van deze voorschriften.
Hieronder worden de belangrijkste afspraken voor alle ploegen samengevat. Per
ploeg kan de trainer extra afspraken vastleggen om een goede samenwerking te
garanderen.

Fairplay
Wij vragen aan al onze leden EN hun ouders/supporters dat zij de regels van
de fair-play respecteren en dat zij ten allen tijde respect hebben voor hun
ploegmaats, de tegenstanders, de trainers, de scheidsrechters, de vrijwilligers
en zichzelf. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden. Vergeet
immers niet dat alle spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers, … in de
eerste plaats mensen zijn, die dus ook fouten maken.
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Bij geschillen, problemen, vragen of opmerkingen raden we aan om zo snel
mogelijk contact op te nemen met de trainer(s) om tot een snelle oplossing te
komen. Komen jullie er onderling niet uit, kan er steeds contact opgenomen
worden met coördinator, jeugdvoorzitter of jeugdsecretaris. Alle problemen,
opmerkingen en geschillen zullen bovendien ook worden besproken op de
vergadering van de jeugdcel en/of op de trainersvergaderingen waar we dan
oplossingen kunnen overeenkomen om onze werking te verbeteren.

Ouderraad en Vertrouwenspersoon
Is een van jouw kinderen aangesloten bij FC Moorsel? Wil je de club graag
bijstaan met raad en feedback? Laat het ons weten want als een volgende stap
willen we graag een ouderraad oprichten.
De ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders,
trainers, jeugdbestuur en hoofdbestuur. De ouderraad bezit dus een unieke
hefboom om opmerkingen of verbeteringen rechtstreeks te kunnen aankaarten
bij het bestuur. Het spreekt voor zich dat we steeds het algemene belang
dienen, individuele belangen worden hier niet behandeld!
De ouderraad is een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid.
Samenstelling van de ouderraad
• De voorzitter van de ouderraad aangeduid tijdens een verkiezing op deze
eerste ouderraad. Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in
goede banen te leiden.
• Een secretaris: aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste
ouderraad.
• Een vertrouwenspersoon aangeduid in overleg met bestuur, jeugdcel en
ouderraad. Contactpersoon in onze club waar elke speler, ouder of
medewerker terecht kan met een vraag of bezorgdheid.
• Eén vertegenwoordiger van elke ploeg (U6 t.e.m. U17).
• Een lid van jeugd of hoofdbestuur
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Wat zijn de taken van de ouderraad?
• De belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen.
• Eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door leden melden
aan het bestuur.
• Ouders stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang
van FC Moorsel.
• Participatie van de ouders vergroten.
• Gevoel versterken om deel uit te maken van voetbalclub FC Moorsel.
• Positivisme uitstralen t.o.v. de club en de jeugdwerking.
• Het signaleren van punten die te verbeteren zijn door de organisatie.
• Het verbeteren van de communicatie tussen organisatie en ouders.
• 4 vergaderingen per seizoen.
Wat komt er aan bod op vergaderingen?
• Organisatorische zaken
• Extra-sportieve dingen
• Algemene zaken
Individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld!
Wat gebeurt er met beslissingen?
Beslissingen worden gepubliceerd op de site, zodat alle informatie beschikbaar
is voor alle ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project!
Praktisch kan je de ouderraad contacteren per mail naar
ouderraad@fcmoorsel.be .
Afspraken trainingen
De bedoeling van de jeugdwerking is om zo veel mogelijk spelers klaar te stomen
voor de senioren ploegen. Hiervoor wordt er op training gewerkt rond balgevoel,
coördinatie, dribbelvaardigheden, techniek, voetbalinzicht, enz. De bedoeling
13

van de training is om elke speler de basisvaardigheden bij te brengen of te
versterken. Daarnaast is plezier ook een belangrijk onderdeel van de training en
zal er dus steeds aandacht besteed worden aan wedstrijdvormen en -situaties.

De trainingen van de minivoetjes gebeuren op basis van ‘Multimove’ principe.

Ten einde het maximum uit uw kind te kunnen halen, vragen wij dan ook om
zoveel mogelijk op de trainingen aanwezig te zijn. Indien uw zoon of dochter
niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig aan de trainer te melden.
Bovendien vragen we om ook op de training de nodige aandacht te besteden
aan veiligheid en gezondheid en dus dient uw zoon of dochter ook hier
beenbeschermers en lange kousen te dragen. Bij trainingen buiten vragen we
tevens voetbalschoenen met plastieken noppen te dragen: ijzeren noppen zijn
verboden op kunstgras. Bij indoortrainingen dient men aangepaste
sportschoenen zonder noppen te dragen. Gelieve steeds rekening te houden
met de weersomstandigheden en, indien nodig, een regenjas, winterjas,
handschoenen, e.d. te voorzien voor de training. De trainer kan een speler, die
geen aangepaste kledij (bv T-shirt met korte mouwen bij vriestemperaturen)
heeft, wegsturen van de training.
Drankflesjes die worden meegebracht naar de training of matchen worden
ook terug meegenomen wanneer men het veld verlaat.
Afspraken wedstrijden
Voor de wedstrijden vragen we iedereen om tijdig op het afgesproken uur en de
afgesproken plaats aanwezig te zijn, en dit in de FC Moorsel-training. Wanneer
je zoon of dochter niet (tijdig) ter plaatse geraakt, vragen we om de trainer te
verwittigen.
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In ploegen waar het aantal spelers groter is dan het toegelaten aantal spelers,
volgens de regels van de voetbalbond, zal de trainer een selectie moeten
maken van de beschikbare spelers. Deze selectie gebeurt op basis van inzet en
aanwezigheid op training en houding (fairplay, respect), zowel op training als
bij voorgaande wedstrijden. Spelers die onaangekondigd niet aanwezig waren
op training vallen daarbij als eerste uit de boot.
Van de spelers die geselecteerd worden voor de wedstrijd, garanderen wij dat
iedereen minstens de helft van de tijd speelt (behoudens blessures of
uitsluitingen). Spelers die te laat aankomen, kunnen in de eerste helft/eerste
kwartier op de bank starten en spelen nadien minstens de helft van de
resterende tijd mee1.

Gedragscode
Spelers
De spelers zijn lid van FC Moorsel en vormen de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en
steunt zijn medespelers op het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich
tijdig af bij trainer (of afgevaardigde), als niet aan de training of de
wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten vóór aanvang aanwezig.
• Brengt steeds zijn persoonlijke trainingsbal mee naar de training. Deze bal
is voor de training voldoende opgepompt.
• Draagt zorg voor zijn persoonlijke trainingsbal, maar ook deze van zijn
ploegmakkers. Zal steeds met de groep helpen zoeken naar een bal die na
de training ontbreekt.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Draagt tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking
wordt gesteld en draagt hier zorg voor. Na de wedstrijd wordt deze kledij
ordentelijk terugbezorgd volgens de instructies van de
ploegafgevaardigde.
• Heeft respect voor de tegenstander, de wedstrijdleider en het publiek.

1

Dit is uiteraard niet van toepassing voor de Senioren en Damesploeg waar de regels van een eerste ploeg
gelden
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• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters),
ook al is hij of zij het daar niet mee eens.
• Draagt zorg voor alle materialen die hij mag gebruiken, dus ook op en rond
de velden en kleedkamers.
• Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Reinigt vuile schoenen buiten de kleedkamer en maakt ze schoon, aan de
borstels, alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Neemt een douche na de training en de wedstrijd.
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan trainer, afgevaardigde of bestuurslid van de vereniging, als iets
kapot is gegaan.
• Brengt geen onnodige en waardevolle spullen mee en laat ze zeker niet
onbewaakt achter in de kleedkamer.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te
melden, dan bepaalt de trainer of de speler al dan niet bij de volgende
wedstrijd mag voetballen.
Tenslotte: de speler die door omstandigheden niet op training was, neemt
nadien zelf het initiatief om de trainer te vragen of hij al of niet op de volgende
wedstrijd verwacht wordt.
De speler communiceert bij voorkeur mondeling (telefonisch) met de
trainer. Onderling kan overeengekomen worden via andere kanalen (bijv.
e-mail) te communiceren, maar wees altijd zeker dat de berichten tijdig
gelezen zullen worden!

Trainers
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainers van
toepassing.
De trainer:
• Motiveert zijn spelers.
• Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters,
tegenstrevers en begeleiders.
• Gebruikt geen alcohol of tabak tijdens het trainen en begeleiden van een
team.
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Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
• Erop toeziet dat respectvol wordt omgegaan met de velden.
• Spelers passie bijbrengt voor het spel.
• Verantwoordelijk is voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, paaltjes,
doelen, etc.).
• Verantwoordelijk is voor de opwarmings- en wedstrijdballen.
• Ervoor zorgt dat het veld na de training (op tijd) opgeruimd is.
• De opstelling van het team bepaalt.
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de
hoekvlaggen organiseert, als er geen training meer wordt gegeven.
• Deelneemt aan de trainers en/of begeleidervergaderingen en eventuele
andere overlegvormen, welke binnen de vereniging worden
georganiseerd.
• Erop toeziet dat de spelers op een training rekening houden met de
weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
• Bij afgelasting of wijziging van een training en/of wedstrijd zorgt voor
tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de coördinator. In
samenspraak wordt bepaald wat de sanctie zal zijn.
Ouders van de jeugdspelers
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
“IK BEN EEN FC Moorsel supporter, maar ook, de ouder:
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te
hebben voor iedereen op en rond het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de omheining en/of buiten de lijnen van
het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door
trainers en begeleiders (en komt niet in de kleedkamer, tenzij op
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
Van de ouders wordt verwacht dat zij:
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische
aanwijzingen geven.
• Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
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• Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of
een wedstrijd.
• Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of
een wedstrijd.
• De activiteiten van de vereniging ondersteunen.
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen
worden gemeld bij de coördinator of een bestuurslid van de vereniging!
Alcohol, tabak, drugs, discriminatie, enz...
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.
Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel
gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd
te worden:
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik
ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees
ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van
jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld zijn niet toegestaan
en leiden altijd tot sanctie.
• Het verhandelen van drugs op de club leidt altijd tot uitsluiting uit
de club.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren,
kwetsen of opzettelijk verstoren van een training wordt niet
geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
Sancties
Overtreding van een gedragsregel leidt tot sanctie opgelegd door het
bestuur van de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtreding
worden passende maatregelen genomen. DIT GEBEURT ALTIJD NA
OVERLEG TUSSEN DE TRAINER, DE COÖRDINATOR EN HET
JEUGDBESTUUR.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel
mogelijk gezocht worden naar een passende sanctie in evenredigheid met het
geconstateerde gedrag.
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De beslissing tot sanctie wordt steeds meegedeeld aan de volwassen speler of
aan de ouder(s) van de minderjarige speler.
Een aantal mogelijke sancties zijn:
• Verbod om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen.
• Verbod om deel te nemen aan één of meerdere trainingen.
• Uitsluiting uit de club.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden
opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de
KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. INDIEN DEZE KAARTEN TE
WIJTEN ZIJN AAN WANGEDRAG, WORDEN DE KOSTEN DOOR DE VERENIGING
AAN DE SPELER, TRAINER OF DELEGUE DOORGEREKEND.

Wat bij een ongeval/blessure op training of wedstrijden
Ondanks de nodige voorzorgmaatregelen, zoals een goede opwarming, het
dragen van scheenbeschermers, enz. kunnen we niet uitsluiten dat er zich toch
een ongeval of blessure voordoet op training. Indien dit gebeurt, is het belangrijk
om alles zo correct en zo snel mogelijk af te handelen zodat u zich kan
concentreren op een spoedig herstel.
• Loopt u een blessure op, dan vraagt u onmiddellijk een “ONGEVALLEN
FORMULIER”:
➢ Aan de ploegafgevaardigde, indien het ongeval plaatsvond tijdens een
wedstrijd.
➢ Aan het secretariaat van de tegenstander, indien het ongeval
plaatsvond tijdens een uitwedstrijd.
➢ Aan de trainer, indien het plaatsvond tijdens de training.
➢ Op onze website http://fcmoorsel.be/info/2019/aangifte-van-ongeval/
• Dit formulier moet ingevuld worden door de behandelende arts. Dring
erop aan dat hij dit onmiddellijk doet bij de eerste consultatie!
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Invullen door Dokter

• Vul de achterzijde “aangifte van ongeval“(rechte kant) zoveel mogelijk
zelf in met alle nodige inlichtingen betreffende de gekwetste, de datum
en uur van het ongeval, en de omstandigheden.

Invullen door speler/ouders
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• U zorgt ook voor een “KLEEFBRIEFJE VAN HET ZIEKENFONDS”.
• Bezorg het ingevulde ongevallenformulier en de klever van uw
ziekenfonds aan de GERECHTIGDE CORRESPONDENT (GC = Michel
Leunis, via mail leunism@gmail.com) van de club zo spoedig mogelijk
(uiterlijk binnen de 15 dagen).

• Dit wordt door de GC doorgestuurd naar de Koninklijke Belgische
Voetbalbond (KBVB) binnen de 21 dagen na het ongeval. Opgelet! Bij
onvolledige, onjuiste of laattijdige aangifte kan u geen aanspraak meer
maken op een tegemoetkoming van de verzekering. Het is dus belangrijk
om snel te handelen en de formaliteiten stipt na te leven.
• Nadien krijgt u een formulier “BEWIJS VAN HERSTEL” toegestuurd.
Dit laatste formulier wordt na herstel door de behandelende dokter
ingevuld en aan de GC afgegeven.
• U bezorgt alle originele bewijsstukken van de onkosten aan de GC, die
deze doorstuurt. Eerst zullen uw mutualiteit en hospitalisatieverzekering
aangesproken worden. Als laatste de verzekering van de bond.
Terugbetaling enkel en alleen op voorlegging originele afrekening van
mutualiteit ook te bezorgen aan GC Michel Leunis.
Dus: alle facturen eerst zelf betalen, dan tussenkomst mutualiteit vragen
en dan afrekening van deze mutualiteit aan Michel Leunis bezorgen.
Van zodra de KBVB deze heeft iets betaald, zal de club u de terugbetaling
overmaken.

• OPGELET INDIEN ER BIJ DE REVALIDATIE KINESITHERAPIE NOODZAKELIJK
IS!
De KBVB verleent slechts een tussenkomst op voorwaarde dat de
behandeling een rechtstreeks gevolg is van de sportkwetsuur!
De tussenkomst wordt maar verricht ‘vanaf de tweede dag, die de dag
voorafgaat waarop de KBVB een aanvraag tot kine heeft ontvangen’.
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M.a.w.: u dient een kopie van het bewijs “AANVRAAG TOT KINE”
(ontvangen van de behandelende dokter) binnen te brengen bij de GC,
die dat bewijs doorstuurt.
De KBVB stuurt dan het akkoord, mét de startdatum van de tussenkomst
en vermelding van het aantal toegestane behandelingen.
OOK ZEER BELANGRIJK: Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn,
dan moet de dokter een nieuw voorschrift bezorgen en moet opnieuw
het akkoord van de KBVB gevraagd worden! Anders zullen er voor deze
extra kine behandelingen geen tussenkomst worden toegekend.
• Wij stellen vast dat sommige spelers of speelsters de competitie
hervatten, zonder dat het formulier “bewijs van herstel” en de
onkostennota werden teruggestuurd naar de KBVB.
De aandacht kan er niet genoeg op gevestigd worden dat:
Zonder bewijs van herstel de spe(e)l(st)er NIET verzekerd is, en daardoor
op eigen risico speelt!!
De KBVB het dossier na 1 jaar afsluit! Indien u door omstandigheden deze
termijn niet aanvaardt, gelieve dan met de GC te overleggen!
• De trainers hebben o.a. de opdracht om GEEN gekwetste spe(e)l(st)er te
laten deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Zie procedure op de
volgende pagina.
• Bij blessures, waarvan de ongevalsaangifte niet volledig in orde is, of bij
behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts gedeeltelijke
tussenkomst verricht, zal ook FC Moorsel op geen enkele manier een
tussenkomst verrichten.
• Bij twijfel en ook voor verdere afhandeling van uw dossier kan u
vanzelfsprekend steeds terecht bij de Gerechtigde Correspondent.
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WELKE STAPPEN DIENT DE SPELER TE DOORLOPEN ALVORENS TERUG DE
COMPETITIE OF DE TRAINING TE KUNNEN (MOGEN) HERVATTEN?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eerst en vooral dient een diagnose vastgesteld te worden door een
arts, dit kan zowel de huisarts als de clubarts zijn.
De behandelende arts zal een behandelingsadvies geven, dat strikt
opgevolgd moet worden.
Verzekeringsdossier openen (zie procedure hierboven).
Opstart revalidatie volgens voorschrift behandelende arts.
De beslissing tot het terug deelnemen aan de competitie of
groepstraining wordt genomen door de behandelende arts.
De speler waarschuwt de trainer en bezorgt aan de gerechtigde
correspondent het attest voor de spelhervatting, ter afhandeling van
het verzekeringsdossier (zie procedure hierboven.

Verzekering – FAQ van de Bond
- Hoe doe ik een aangifte van ongeval?
Dit formulier is te uwer beschikking bij de secretaris (Michel Leunis leunism@gmail.com) van uw club. Bij FC Moorsel is het mogelijk om die
aangifte te vinden op de website http://fcmoorsel.be/info/2019/aangifte-vanongeval/. De aangifte moet door uw clubsecretaris opgestuurd worden binnen
de 21 kalenderdagen vanaf de datum van het ongeval – poststempel dient als
bewijs – naar de dienst “Ongevallen” van de Bond.

- Wat moet ik doen om de kinesitherapiekosten terug te krijgen?
Vóór aanvang van de behandeling altijd een kopie van het doktersvoorschrift
doorgeven aan de secretaris van uw club. De behandeling mag dan onmiddellijk
gestart worden.
- Mag ik de onkostennota’s rechtstreeks opsturen of dien ik ze beter in bij de
secretaris van de club?
Altijd bij de secretaris van uw club indienen!
- Wordt er een tegemoetkoming voorzien in loonverlies?
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NEEN - Een ongeval van een amateurspeler wordt aanzien als een privéongeval. De verzekeraar komt nooit tussen in loonverlies.
- Moet mijn genezingsattest binnen zijn vooraleer ik opnieuw mag spelen?
NEEN maar de JUISTE DATUM waarop u opnieuw mag beginnen spelen, moet
wel vermeld staan op het genezingsattest (zie onderaan op het
ontvangstbewijs) dat ons LATER door de secretaris van de club wordt
opgestuurd.
- Aan wie worden terugbetalingen van de dienst Ongevallen gestort?
Terugbetalingen van de dienst Ongevallen worden gecrediteerd op de rekening
van de club, alleen scheidsrechters en leden van Bondsinstanties ontvangen de
tegemoetkoming rechtstreeks. Alle andere verzekerden worden uitbetaald via
hun club. Het bedrag wordt dus geboekt op de rekening van de club! (art.
2126).

Nuttige telefoonnummers
Dokters in Moorsel:
• Dr. Depelecijn, Groenlaan 25 te 3080 Tervuren. Tel: 02 767 11 71. Dr
Pelecijn, Groenlaan 25, 3080 Tervuren 02/7671171 Sportdokter van de
club en medische contact ivm Covid-19
• Dr. Dercon – Schuermans - Verburgh, Moorselstraat 125 te 3080
Tervuren. Tel: 02 767 79 76.
• Dr. Jans, Groenlaan 64 te 3080 Tervuren. Tel: 02 767 83 00.

Kinesisten:
• Jakob Falk, Schapenweg 47, 1933 Sterrebeek voor sport en kinepraktijk
of Parklaan 15 te 3080 Tervuren, uitvalsbasis voor personal training.
Tel: 0484/11 45 36.
• Fabian Plomteux, Honnekinberg 19 te 1950 Kraainem. Tel: 0498/56 87
24.
Spoeddiensten:
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• Gasthuisberg UZ Leuven, Herestraat 49 te 3000 Leuven. Tel: 016/33 22
11.
• UCL Cliniques universitaires St. Luc, Hippocrateslaan 10 te 1200 Brussel.
Tel: 02/764 11 11.
Apothekers:
• Niclaes, Moorselstraat 32, 3080 Tervuren. 02/767 58 16.

App van Rode Kruis
• Deze app kan iedereen installeren en geeft tips&tricks voor het geven
van EHBO en behandelen van wonden/blessures.

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/gratis-app-eerste-hulp/

Contactgegevens
Trainers
De contactgegevens van de trainers voor het seizoen 2020-2021 zijn de volgende
(gerangschikt per ploeg):
Trainer
Nadine de Pau
Raf Verdeyen
Tim Johannwille
Teuvo Taymans
Geert Dekens
Stef De Cock
Steven Verdeyen
Michel Leunis
Kevin Vandersmissen
Sophie Teulingkx
Gunther Spreutels
Wim Gilis
Jonathan Roggeman
Steven Feyaerts

Ploeg
Minivoetjes
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U13-U16 meisjes
U15
U17
Dames
P4

Didier Malandrini
Gerben Willemans
Paul Lievers

P3
Keepertrainer Jeugd
Keepertrainer Senior
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Overige contactgegevens
Naast de trainers zijn dit de voornaamste contactpersonen:
Functie
Jeugdvoorzitter

Naam
Mark De Vos

Jeugdsecretaris
Bovenbouw coord.

Thierry Van den Meerssche
Paul Lievers

Middenbouw coord.
Onderbouw coord.
Vicevoorzitter en Communicatieverantwoordelijk
Secretaris

Timothy Geeraerts
Teuvo Taymans
Teuvo Taymans

Penningmeester
SponsoringVerantwoordelijk

Gunter Verdeyen
Jonathan Roggeman

Evenementen

Thierry Van den Meerssche

Michel Leunis

Sociale Media
FC Moorsel is uiteraard ook actief op de sociale media:
Website:

http://fcmoorsel.be/

Facebook: https://www.facebook.com/fcmoorsel
Twitter:

https://twitter.com/fcmoorsel

Aarzel niet om foto’s van onze ploegen en spelers in actie te zetten op sociale
media van de club.

Vrijwilligers
Net zoals elke club, is ook FC Moorsel afhankelijk van vrijwilligers die zich
inzetten om onze club draaiende te houden. Onder het motto vele handen
maken de arbeid licht, is elke helpende hand welkom. Deze hulp kan volgens
uw mogelijkheden (frequentie) en onder allerlei vormen.
Hierbij denken we vooral aan:
• Het openhouden van de kantine (toogdienst)
• Inkom bij wedstrijden
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•
•
•
•
•

Hulp bij evenementen zoals Mosselweekend, toernooi ...
Ploegafgevaardigde
Lid van jeugdbestuur
Jeugdtrainer
Scheidsrechter

Wie zich geroepen voelt om deze groep van enthousiastelingen te vervoegen,
kan zich steeds aanbieden in de kantine of contact opnemen met de
Jeugdvoorzitter (markdevos@telenet.be) of jeugdsecretaris
(thierryvdm65@hotmail.com).

Sponsoring
Onze voetbalwerking is niet mogelijk zonder de hulp van onze sponsors en
daarvoor willen wij ze allemaal bedanken.
Ook sponsor worden?

Neem contact op met onze verantwoordelijke sponsoring, Jonathan Roggeman,
0476/09.89.55 of contacteer ons via een druk op de onderstaande knop.

http://fcmoorsel.be/contact/
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Trooper
Maar wat is Trooper?

Wel, met Trooper kan jij de kas van onze club spijzen door gewoon online te
shoppen. Zoek de Trooperpagina van FC Moorsel, klik op de online shop van
jouw keuze, en shop gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs
als normaal. Door via de Trooperpagina van FC Moorsel naar een online shop te
gaan, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. Per aankoop van € 100,
geeft de shop +/- € 5 aan je vereniging. Eens proberen? Zoek hier via de
Trooperpagina van FC Moorsel.

https://www.trooper.be/fcmoorsel

Belangrijke data
Noteer ook alvast volgende data in uw agenda:
Sportief:
• Kunstgras: 28 augustus 2020, Vinkenlaan.
• Laatste pasmoment: woensdag 9 september 2020, 17u30 tem 19u00,
Kleedkamers Vinkenlaan.
• Jeugdtornooi: Lente 2021 datum nog te bevestigen, Vinkenlaan.
• Herfstkamp 2020: maandag 2 tot vrijdag 6 november 2020, Vinkenlaan
• Paaskamp 2021: dinsdag 6 april tot vrijdag 9 april 2021, Vinkenlaan
• 1st helft seizoen bij jeugd
o September 05-12-19-26
o Oktober 03-10-17-24-31
o November 07-14-21-28
o December 05
• 2de helft seizoen bij jeugd
o Januari 09-16-23-30
o Februari 06-20-27
o Maart 06-13-20-27
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o April 10-17-24
Extra-sportief:
• Mosselweekend: 28/29 november 2020, Parochiezaal Moorsel
• Sinterklaas: woensdag 2 december 2020, Kantine Vinkenlaan
• Volksfeesten voor de goede doelen: eind Juni 2021, Moorsel Steenberg en
omgeving
• Kerstmarkt: begin december, Moorsel Steenberg
Schoolverlof (Belgische)
•
•
•
•

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie

31/10/2020 – 08/11/2020
19/12/2020 – 03/01/2021
13/02/2021 – 21/02/2021
03/04/2021 – 18/04/2021

Huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement is te vinden op onze website http://fcmoorsel.be
en heeft tot doel elk lid van FC Moorsel een leidraad te geven binnen de club.
De clubleiding behoudt het recht om dit huishoudelijk reglement aan te passen.
Na bekendmaking van deze wijzigingen in het huishoudelijk reglement, is het
nieuwe reglement onmiddellijk van kracht.
Tenslotte beoefenen wij allen samen graag met vol plezier onze
gemeenschappelijke hobby: VOETBAL, en als we daar allen samen aan werken
zal het beoogde doel veel makkelijker bereikt worden.
Het bestuur wenst u veel spelvreugde in onze vereniging.
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Voetbalkamp
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Bijlage 1: Brief lidgeld

Bijlage 2: Kaart van Moorsel
Veld
Vinkenlaan

Adres
Vinkenlaan 41, Moorsel

Type veld
Kunstgras

Veld Steenberg

Naast Parking ‘De Steenberg’, Spechtenlaan,
Moorsel
Inham Leeuwerikenlaan rechtover huisnummer 77,
Moorsel
Sportcomplex ‘Diependal’, Lindeboomstraat 30,
3080 Tervuren
Sporthal ‘De Steenberg’, Spechtenlaan, Moorsel

Grasveld

Boven
Diependal
Steenberg

1
2

Grasveld
3

Kunstgras

4

Indoor

2

2
3
1

Sterrebeek
ek
3

2

1

1

Vinkenlaan 41, Moorsel 3080 Tervuren
50 51 26 N 4 32 26 E
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2

3

Sporthal De Steenberg’, Spechtenlaan 8, Moorsel 3080 Tervuren
50 51 22 N 4 32 36 E

Leeuwerikenlaan ingang rechtover 77, Moorsel 3080 Tervuren
50 51 12 N 4 33 02 E
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4

Diependal – Lindeboomstraat 30 - 3080 Tervuren
50 49 06 N 4 30 42 E

35

