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F.C. GIERLE
SEIZOEN 2018/2019
Beste ouder en speler,

Deze informatiebrochure verschaft u de nodige inlichtingen over onze jeugdwerking voor het seizoen
2018/2019.

Het voeren van een jeugdwerking is geen makkelijke opdracht, daarom vragen we u, ouders, familie
of vrienden om onze jeugdwerking zoveel mogelijk te promoten zodat ze een succesverhaal kan
worden. Bent u tevreden: maak reclame voor ons! Loopt er toch iets niet naar verwachtingen: meld
het ons!

Wij hopen op een goede, positieve en opbouwende samenwerking.

Bestuur FC Gierle
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1. Missie en visie:
We willen dat alle spelers, ook deze met mindere sportieve ambities of kwaliteiten, zich thuis voelen
in onze club en genieten van een sportieve en kwalitatieve opleiding. We streven ernaar om de jeugd
gestructureerd te laten voetballen zodat elke speler zich ten volle kan ontwikkelen op gebied van
techniek, tactiek en inzicht.
De club stelt zich uiteindelijk als doel jeugdvoetballers op te leiden tot volwassen voetballers, zodat
die kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Daartoe is het noodzakelijk dat we de jeugdspelers
zowel technisch, tactisch als mentaal ‘voetbalvorming’ aanbieden. De geboden opleiding moet er toe
leiden dat jaarlijks 1 à 2 spelers kunnen toetreden tot de kern van het eerste elftal.
Uiteraard spelen mentaliteit, discipline, waarden en normen een belangrijke rol. Het sociale aspect
(het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren) krijgt steeds aandacht
tijdens de opleiding. Hierdoor speelt een voetbalclub een grote opvoedende rol voor de kinderen,
zonder afbreuk te doen aan de opvoedende taak van ouders. Prestaties zijn te allen tijde
ondergeschikt aan het opleiden van onze spelers.
De ouders moeten volledig achter de ploeg staan. Dankzij een goede communicatie tussen trainers
en ouders.
Winnen is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt deel uit van de
voetbalsport. Dit laatste betekent echter niet dat winnen niet belangrijk is, winnen is heel belangrijk
voor de motivatie van onze jeugdspelers. Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het
uitgangspunt.

2. Verbondenheid:
Binnen de werking van FC Gierle worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd. De opbrengst
van de activiteiten komt de werking van FC Gierle ten goede.
FC Gierle wil ook een sportclub zijn die met voetbal en nevenactiviteiten een bijdrage levert aan het
sociaal leven binnen onze gemeente. Hiervoor hebben wij ook de hulp nodig van de ouders,
sympathisanten en we zullen hierover tijdig berichten en hopen op massale inzet.
Wij willen bewerkstelligen dat FC Gierle een vereniging is om trots op te zijn: één doel, één
gevoel...samen zijn wij FC Gierle!
De activiteiten worden steeds via briefwisseling, onze websites www.fcgierle.be, www.jovl.be en
Facebook medegedeeld.

3. Standpunt Club:
Onze voetbalclub wenst zich volledig te distantiëren van elke vorm van racisme of discriminatie.
Racistische houdingen, opmerkingen, uitingen of gedragingen zijn niet tolereerbaar. Met dit
standpunt schaart onze club zich achter de visie van KBVB.
Om evenwichtig op te groeien is het belangrijk aan sport te doen. Voor en tijdens het sporten wordt
er dan ook niet gerookt of worden er geen alcoholische dranken genuttigd. Alcohol kan slechts
verkregen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Het bezit, het gebruik en het dealen van drugs is ten strengste verboden. Spelers die inbreuk plegen
op deze regel worden onverbiddelijk verwijderd uit de club. De ouders zullen hiervan schriftelijk door
het bestuur van de club op de hoogte gebracht worden.
Mensen die als chauffeur fungeren om spelers naar wedstrijden te vervoeren, moeten hun
verantwoordelijkheid nemen op het vlak van snelheid, drank en drugs.

4. Structuur van het Jeugdbestuur (JOVL):
Binnen Lille is reeds enkele jaren een samenwerking opgestart tussen FC Gierle, KFC Lille en VC
Poederlee. Onze jeugdspelers (U8-U21) spelen onder de naam JOVL (JeugdOpleiding Verenigd Lille).
Bij vragen kan u steeds terecht bij jeugdvoorzitter Peter Verlinden (0471/86 12 46) of jeugdsecretaris
Carolien van Wagtendonk (0474/98 37 26).
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid.
Aan het hoofd van het jeugdbestuur staat de jeugdvoorzitter die periodiek het jeugdbestuur
samenroept en toeziet op de goede werking van de jeugdopleiding. Verder bestaat het jeugdbestuur
uit 3 cellen: een cel sportief beleid, een cel administratief beleid en een cel logistiek beleid.

Onze club staat ook 100% open voor voetbalminnende meisjes. Tot de leeftijd van 14 jaar worden zij
begeleid in onze gewone jeugdcategorieën gemengd met jongens. Elk meisje krijgt bij training en we.

5. Organogram FC Gierle:

Voor alle vragen/opmerkingen kan u het bestuur bereiken op info@fcgierle.be.
De bestuursleden van onze club vindt u hieronder:

Naam
Arrazola de Onate
Dereymaeker
D'haene
Dirven
Embrechts
Felix
Geentjens
Geudens
Kersemans
Piedfort
Proost
Van Gorp
Van Hasselt
Van Peel
van Wagtendonk
Verlinden
Vervoort

Voornaam
Lissa
Mieke
Bart
Tom
Luc
Paul
Marcel
Stijn
Willy
Michael
Lu
Patrick
Koen
Wim
Carolien
Peter
Anja

tel
0499/43 17 92
0476/57 67 21
0474/94 07 72
0478/20 18 61
0496/86 32 18
0478/73 13 39
014/55 32 52
0498/66 22 88
014/55 47 94
0498/12 67 57
0495/69 68 36
0479/24 55 54
0473/56 32 76
0496/69 45 04
0474/98 37 26
0471/86 12 46
0486/28 52 12

functie(s)
sponsorcel, abonnementen
Evenementen
Voorzitter
Sponsorcel
sportief verantwoordelijke senioren
Supportersclub
Inkom
Sponsorcel
verantwoordelijke kleedkamers
organisatie 1 mei tornooi
webmaster, fotograaf
Evenementen
penningmeester, administratie leden
verantwoordelijke terreinen
Jeugdsecretaris
jeugdvoorzitter, verantwoordelijke kledij
verantwoordelijke kantine

6. Afspraken trainingen:
- de communicatie tussen trainer en afgevaardigde gebeurt via briefwisseling, mail, WhatsApp en/of
Facebook;
- de site www.fcgierle.be is steeds up-to-date met informatie over wedstrijden, evenementen, etc;
- laat waardevolle voorwerpen thuis, de club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal;
- gelieve tijdig aanwezig te zijn op de training, volgens afspraken met de trainer;
- iedere speler en trainer neemt een eigen drankbidon mee naar de trainingen en wedstrijden gevuld
met water;
- vooraleer de kleedkamers te betreden worden de voetbalschoenen buiten goed proper gemaakt om
het meeste vuil te verwijderen;
- elke speler gedraagt zich ordelijk en beleefd in de kleedkamers en heeft respect voor het materiaal
en de eigendommen van de club;
- bij thuiswedstrijden dient elke speler 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in
de kleedkamer, tenzij anders vermeld door de trainer;
- bij uitwedstrijden komt iedereen samen bij café De Witte (Marie) op het tijdstip aangegeven door
de trainer;
- gelieve steeds de trainer te verwittigen indien de speler niet aanwezig kan zijn op training of op
wedstrijd;
- binnen de werking van FC Gierle worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd. De
opbrengst van de activiteiten komt de werking van FC Gierle ten goede;
- een ongeval dient dadelijk gemeld te worden zodat de procedure kan worden opgestart:
ongevallenblad ligt in de kantine en terug te vinden op de site www.fcgierle.be, volledig invullen en
terugbezorgen aan Peter Verlinden of een gerechtigde correspondent van FC Gierle;
- voor, tijdens en na de match worden er 2 ouders verwacht die helpen met de kantinedienst: bij
thuiswedstrijden tot 1 uur na de match. Hiervoor zal een lijst opgemaakt worden indien er zich geen
vrijwilligers aanbieden.

7. Kledij:
De club hecht veel belang aan persoonlijke netheid en orde.
Iedere speler zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd
steeds proper zijn.
Er wordt zorg gedragen voor de kledij en uitrusting die door de club ter beschikking gesteld wordt.
Hierbij de verplichte richtlijnen:
- VOOR de wedstrijd: clubjogging en polo/T-shirt
- OPWARMING: warming-up T-shirt
- TIJDENS de wedstrijd: wedstrijd tenue

- NA de wedstrijd: clubjogging en polo/T-shirt
In de persoonlijke kledij van de speler wordt een merkteken of naam aangebracht om de kledij van
anderen te kunnen onderscheiden.
Iedere jeugdspeler wordt verondersteld om zijn eigen voetbaltas te kunnen klaarmaken in de mate
van het mogelijke.
De inhoud van de voetbaltas bestaat uit de volgende zaken: voetbalschoenen (al dan niet aangepast
aan de weersomstandigheden), scheenbescherming, voetbalkousen, voetbalshort, handdoek(en),
washandje, shampoo of douchegel, doucheslippers, vers ondergoed, verse kousen. Voor de
winterperiode wordt dit aangevuld met een muts en een paar handschoenen.
Kledij moet aangepast worden aan alle weersomstandigheden waarmee we geconfronteerd kunnen
worden.

8. Communicatie:
Tijdens het seizoen (hoofdzakelijk tijdens de wintermaanden) gebeurt het regelmatig dat KBVB de
wedstrijden van jeugd/reserven en 1e elftal afgelast. De voetbalbond laat dit aan zijn leden weten via
VRT, Radio 1, de voetbalapp BFF en haar website www.belgianfootball.be. De meest actuele info kan
u bovendien gemakkelijk opvragen via het telefoonnummer 0900-000 81 (0.45 EUR/min). Je kan
bovendien ook terecht bij de website van de club www.fcgierle.be of bij de trainer/afgevaardigde.

9. Kansen:
Ieder kind moet de kans krijgen om te leren en tijd krijgen om zich te ontplooien. Dit kan enkel met
het aanbieden van de nodige speelminuten. Bij FC Gierle wordt ervoor gezorgd dat iedere speler over
een gans seizoen minimum 50% speelkans krijgt. De trainer ziet er ook op toe dat niet steeds dezelfde
speler(s) starten als reserve.
Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich te ontplooien in een sportieve en aangename sfeer. Ongeacht
het niveau wordt ieder lid waardig behandeld, d.w.z. dat de voorziene ondersteuningen en opleiding
hun uitwerking hebben naar al onze spelers.
Iedere speler heeft recht op de nodige aandacht, ook diegene met iets mindere sportieve kwaliteiten.
Twee maal per jaar zal er een interne scouting plaatsvinden van alle jeugdploegen. Tussentijds zullen
spelers ook opgevolgd worden door de TVJO (Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding), TC’s
(Technische Commissie) en natuurlijk de trainers. Spelers die kunnen doorschuiven, enerzijds naar
hoger niveau en anderzijds naar een oudere categorie zullen ook doorgeschoven worden (in overleg
met de ouders). Er zal hier rekening gehouden worden met de eindtermen opgelegd in ons
opleidingsplan en de maturiteit van de speler.
Op verschillende tijdstippen worden extra techniektrainingen aangeboden om zich beter te kunnen
ontwikkelen. Deze training zal maandelijks doorgaan en wordt gegeven door verschillende trainers en
ook spelers uit het 1ste elftal worden hierbij betrokken zodat de binding met het 1ste elftal wordt
vergroot.

10. FAIRPLAY CHARTER:
FC Gierle ondersteunt de Fairplay Charter van de KBVB.
De 8 principes van respect = FAIRPLAY!
1. RESPECT VOOR DE SPELREGELS
2. RESPECT VOOR DE SCHEIDSRECHTER EN DE OFFICIALS
3. RESPECT VOOR JE EIGEN CLUB
4. RESPECT VOOR DE TEGENSTREVER
5. RESPECT VOOR JE MEDEMAATS
6. RESPECT VOOR ALLE COLLEGA VOETBALLERS
7. RESPECT VOOR DE SUPPORTERS VAN ANDERE PLOEGEN
8. RESPECT VOOR JEZELF (GEEN ALCOHOL EN DRUGS, NIET ROKEN)

