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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

INITIATOR VOETBAL (GETUIGSCHRIFT C)  
Alle voetbaltrainers, met of zonder ervaring, kunnen vanaf januari 2012 starten met deze 

eerste trainersopleiding. Per provincie voorzien we een 5-tal lescentra! De concrete 

informatie volgt nog. Hou onze nieuwsflash en de website in het oog! 

 

BIJSCHOLINGEN KVV  
Onze collega’s van de KVV organiseren een aantal bijscholingen gericht op 15- tot 18-jarigen.  

Met trainers zoals Marc Brys, Jan Van Winckel, Joost Desender, Marc Noé, Bart Van 

Renterghem is KVV erin geslaagd om een kwalitatief programma samen te stellen.  

Bekijk de affiche met alle bijscholingen op een rijtje en lees hier alle andere nuttige info! 

 

BOEK: “BASIS VOOR VERANTWOORD TRAINEN”  

 

Een standaardwerk dat iedereen die van ver of van dicht met de sport 

heeft te maken gewoonweg moet hebben. Niet alleen om mee te pronken 

of omdat het mooi oogt in de stijlvolle boekenkast, maar vooral omdat 

het een begrijpelijk en gebruiksklaar instrument is om doorzicht te krijgen 

en om zich te verdiepen in de trainingsleer. Voor meer info klik hier! 

 

 

 

FUTSALAVOND – “FUTSAL ALS VOLWAARDIGE VOETBALVARIANT” 
Op maandag 17 oktober 2011 gaat er in sportarena Tolhuis een infoavond door met 

betrekking tot het Futsal. De infoavond start om 19u30 en zal geleid worden door 2 

grootheden in het Futsal: Perry Gautier en Benny Meurs. 

Meer info kan je hier terugvinden. Vergeet zeker niet in te schrijven via 

steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be. Tot dan?! 

 

http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers.html
http://kvv.creations.be/ImsFiles/29/29-244-2011826133815_0.pdf
http://www.kvv.be/kvv/nieuws/detail.asp?iImsNid=157556
http://www.bvlo.be/nl/x/739/basis-voor-verantwoord-trainen
http://voetbalfederatievlaanderen.be/nl/nieuws/21/698/futsalavond-gent.html
mailto:steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be
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2.  Talentdetectie 
 

OPEN TALENTENDAGEN 
 

 

De 6 open talentendagen zijn achter de rug in 

onze provincie. In totaal zijn er ongeveer 100 

spelers actief geweest op deze open 

talentendagen (U12, U13, U14, U15 jongens en 

U13, U15 meisjes) die doorgingen op KRC Gent-

Zeehaven en het provinciaal domein 

“Puyenbroeck”. Er werden 24 jongens en 6 

meisjes positief beoordeeld door de scouts en 

provinciale trainers. Deze talentvolle spelers 

worden allemaal uitgenodigd op een PJO-

activiteit. Het programma van de PJO kan je 

hier terugvinden. 

Ik wil de clubs bedanken die deze activiteit 

optimaal ondersteund hebben! Deze clubs 

doen er immers alles aan om ervoor te zorgen 

dat hun spelers zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. 

 

 

Tenslotte wil ik nog even vermelden dat de promotie van bovenstaande affiche in de toekomst 

punten (en geld !) oplevert met betrekking tot de werkingssubsidies binnen het FO Jeugdsport 

project. Meer informatie in het tabelletje hieronder: 

 

 

http://pjooostvlaanderen.be/documenten/2011-2012/progr-1stefase.pdf
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3. Clubondersteuning  
 

REFLECTIE OPLEIDINGSAVONDEN VOOR TVJO’S EN VOORZITTERS 
In totaal mochten wij 178 clubs 

verwelkomen op deze 10 

opleidingsavonden (2 per provincie) 

waar ondermeer gepraat werd over de 

win-win situatie tussen eliteclubs en 

kleinere clubs, over het belang van het 

juiste niveau voor elke jeugdspeler en 

de rol van de PJO hierin en over FO 

Jeugdsport 2012. Het interactieve 

gedeelte vormde een mooie afsluiter 

van een boeiende avond. Vanuit de 

clubs kwamen onder andere volgende 2 

interessante suggesties naar boven: 

 Demo-trainingen/clinics in eliteclubs organiseren en dit koppelen aan een feedback-moment 

achteraf 

 De samenwerking tussen clubs verhogen door per club één jeugdverantwoordelijke aan te 

stellen en dan op regelmatige basis “regiovergaderingen” te houden met de focus op het 

voetbaltechnische aspect. 

We nemen deze voorstellen graag mee naar het beleidsplan 2013-2016 van de VFV. 

 

In onze provincie tekenden volgende clubs present op deze opleidingsavonden: 
Sporting Lokeren, KFCH Sinaai, KFC Sp Sint Gillis Waas, SK Berlare, SKL Doorslaar, FC Mere, K St 

Wetteren, KVK Ninove, KSV Temse, KME Machelen, SK Oudegem, SK Lochristi, KWIK Eine, SK Sint-

Niklaas, KAA Gent, KFCO Gent, KRC Gent-Zeehaven, K St Wetteren, SK Aaigem, KFC Evergem-

center, Sinaai Girls, FC Destelbergen, VC Zwijnaarde, FC Bosdam Beveren, Melle Ladies, Jong 

Geraardsbergen, KMSK Deinze, KVE Aalter, KSK Ronse, KSV Sottegem, RRC Wetteren-Kwatrecht, SK 

Lebeke-Aalst, Tenstar Melle, KFCE Zele, KFAC Waarschoot, KRC Bambrugge, KFC Merelbeke, KVVK 

Bassevelde, FC Poesele, KFC Nederename. 

De aanwezige clubs verdienen een dikke proficiat! Er bestaat geen twijfel over dat de 

verdere kwaliteitsvolle uitbouw van hun jeugdopleidingen primordiaal is bij de aanwezigen. 
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FO JEUGDSPORT 2012 
Via het project Facultatieve Opdracht Jeugdsport (FO Jeugdsport) hebben in 2011 niet 

minder dan 324 clubs een subsidie ter ondersteuning van hun jeugdopleiding ontvangen. 

Ook jouw club kan in 2012 mee op de kar springen! De enige voorwaarde is dat de club 

bereid is om een audit door Foot PASS te laten uitvoeren. Inschrijven hiervoor kan vanaf 

24/09/2011! Alle informatie vind je hier! 

 

FO JEUGDSPORT 2011: PLANNING VAN DE AUDITS 2011 
Alle clubs die in de verre of nabije toekomst worden doorgelicht door Foot PASS, kunnen 

ondersteuning vragen aan hun provinciale coördinator. De planning van de auditafnames in 

2011 vind je terug op de website van de Foot PASS (najaar).  

 

FO JEUGDSPORT 2011: VERANTWOORDING VAN DE ONTVANGEN 

WERKINGSSUBSIDIES 
Clubs die in het kalenderjaar 2011 een werkingssubsidie ontvangen hebben, dienen deze op 

basis van een aantal criteria te verantwoorden en dit uiterlijk 15/11/2011. In 

oktober/november 2011 vinden er in onze provincie 3 ondersteuningsmomenten plaats 

waarop de club haar stukken aan de provinciale coördinator kan voorleggen. De club krijgt 

dan ter plaatse meteen feedback over de verantwoordingsstukken. Let op: inschrijven op 

voorhand verplicht! 

- Vrijdag 28 oktober 2011; 19u  KSV Sottegem – Kloosterstraat 24A, 9620 Zottegem 

- Donderdag 3 november 2011; 19u30  KSK DJ Lovendegem – Sportstraat 24, 9920 

Lovendegem 

- Vrijdag 4 november 2011; 19u  KFCE Zele – Dendermondebaan, 9240 Zele 

Alle informatie over de verantwoording vind je via deze link. 

 

VERDUIDELIJKEND OVERZICHT 
Labeling, checklists, werkingssubsidies, indeling van de jeugdcompetities, audits, 

verantwoordingsdossiers, … onze clubs maken kennis met heel wat (nieuwe) termen en we 

merken dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is! Blijf niet met je vragen zitten en neem 

dit overzichtje even door! 
 

http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/nl/pagina/224/vfv--subsidies-jeugdvoetbal.html
http://www.dexiafootpass.be/nl/deelnemen/planning/planning_seizoen_11_najaar.html
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/images/filelib/verantwoordingFOJ2011_2269.pdf
http://www.voetbalfederatievlaanderen.be/images/filelib/verduidelijkendenota_2277.pdf
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4. Sport voor allen 
 

MULTIMOVE VOOR KINDEREN  

De Voetbalfederatie Vlaanderen is door de Vlaamse Sportfederatie (VSF) uitgekozen om samen met 

3 andere Vlaamse sportfederaties deel uit te maken van de pilootgroep voor het project 

“Multimove”. De VSF selecteerde de vier deelnemende federaties uit de tien kandidaten. Bij deze 

selectie werd gezocht naar een mix van verschillende factoren (soort sporttak, context, ervaring 

clubs en federatie, …). Het project Multimove, voluit “Multimove voor kinderen: een gevarieerd 

bewegingsaanbod voor jonge kinderen”, richt zich tot kleuters (3- tot 6-jarigen) en jonge kinderen (7- 

en 8-jarigen). Het project is experimenteel, waarbij zowel via de setting van sportclubs als via de 

setting van lokale overheden nieuwe initiatieven worden opgestart en uitgetest. De concrete 

implementatie van het Multimove-aanbod in de clubs start in september 2012. Binnenkort 

ontvangen onze clubs meer nieuws over Multimove.  

 Wilt u graag nu al meer weten, neem dan gerust contact op met de projectcoördinator voor 

de VFV: Jonas Heuts, jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be of 02/367 67 24.  

 Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse Sportfederatie. 

 

5. Varia 
 

ZAMANTE 
Zamante is dé netwerksite voor voetbalspelers, trainers, clubmedewerkers en scouts. 

Exclusief VFV-aanbod: registreer met promocode VFV voor een Premium account en krijg 

toegang tot extra diensten (waarde 149 EUR)!  

Word GRATIS lid via deze link. 

 

RESPECT UNITED 
Respect United staat voor respect voor iedereen. Met deze actie wil het Belgische voetbal 

inspirerend zijn voor de samenleving. Respect United bestaat uit 11 ambassadeurs voor een 

divers voetbal. 11 personen die via het voetbal respect voor diversiteit uitdragen naar heel 

de samenleving. Dat doen ze via een charter met 11 regels. 

Ik wil supporteren voor Respect United, kan ik fan worden? 

Natuurlijk! Respect United heeft een virtuele tribune, vol fans. Je kan je eigen foto mee in 

deze tribune plaatsen door fan te worden.  

Surf naar www.respectunited.be of zoek Respect United op Facebook. 

 

mailto:jonas.heuts@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.vlaamsesportfederatie.be/nl/nieuwsDet/experimenteel-project-multimove-voor-kinderen--goedgekeurd_956_9.aspx
http://www.zamante.com/be-nl/register/promocode/vfv?utm_source=vfv&utm_medium=site&utm_campaign=vfv%2Bmembers)
http://www.respectunited.be/
http://www.facebook.com/
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VFV OP FACEBOOK 
Sinds kort werd er door de Voetbalfederatie Vlaanderen een pagina op Facebook opgericht. 

Ga naar www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen, meld je aan en word “fan” van 

Facebook zodat je op de hoogte blijft van activiteiten, nieuwtjes, fotoreportages, …! 

Bovendien kan je de Voetbalfederatie Vlaanderen ook als vriend toevoegen! 
 

DAG VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER – GENT  
Op 11 november 2011 wordt op de accommodatie van KRC Gent-Zeehaven de “Dag van de 

Jeugdsportbegeleider” georganiseerd.  

Met een schitterend programma worden verschillende inzichten gebracht die ook heel 
interessant kunnen zijn voor de TVJO’s. 
Meer info op de site van stad Gent. 

http://www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen
http://www.facebook.com/people/Voetbalfederatie-Vlaanderen/100002916954844
http://www.gent.be/dagvandejeugdsportbegeleider

