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1. Trainersopleidingen en bijscholingen 
 

BIJSCHOLINGEN TER HERNIEUWING VAN DE UEFA LICENTIES 
 Voor wie? Houders van een UEFA Pro, UEFA A en UEFA B diploma en alle geïnteresseerde 

voetbaltrainers 

 Waar? In Brussel (Bondsgebouw) met simultane vertaling NL/FR 

 Wanneer?  

- 7 maart 2012: “De postformatie: de laatste stap op weg naar het A-team” (Etienne De 

Wispelaere, KAA Gent) + “Laatste ontwikkelingen op het vlak van de spelregels : een 

must voor elke trainer!” (Eric Romain) 

- Alle verdere info vind je hier. 

 

OPLEIDING DOELMANNEN NIVEAU II 
Deze week (woensdag 7 maart 2012) start deze opleiding, die het verlengstuk is van de opleiding 

“doelman niveau I”. De kandidaat-trainers die hiervoor in aanmerking komen (in het bezit zijn van 

“doelman niveau I”) werden via mail op de hoogte gebracht van de specifieke inhoud en gegevens. Je 

vindt deze informatie ook terug op de website.  

 

OPLEIDING INITIATOR VOETBAL / GETUIGSCHRIFT C NAJAAR 2012 
Clubs die interesse hebben om deze opleiding te laten doorgaan in hun accommodatie kunnen hun 

kandidatuur doorgeven aan de provinciale coördinator. Hiervoor is de deadline 30 april 2012 zodat 

we alles tijdig kunnen plannen. Deze opleiding zal dit seizoen uitzonderlijk starten in de week van 20 

augustus 2012 (en niet in de eerste week van september, zoals gebruikelijk het geval was). 

Ook in het voorjaar van 2013 komt er een nieuwe opleiding initiator Voetbal/Getuigschrift C. 

 

http://www.footbel.com/nl/trainers/licenties.html
http://www.footbel.com/nl/trainers/opleidingen_trainers/voetbal/doelmannen_niv_2.html
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2. Clubondersteuning  
 

SUBSIDIES AANVRAGEN IN 2012  
De gerechtigde correspondenten van de clubs die in aanmerking komen voor subsidies in 2012, 

hebben op 1 maart 2012 een e-mail ontvangen met informatie over hoe subsidies via E-kickoff aan 

te vragen. De module om het dossier in te dienen blijft toegankelijk tot 31 maart 2012. Volg dit 

dossier als TVJO zeker mee op, zodat er geen subsidies voor jouw club verloren gaan! 

 

EERSTE TVJO-WORKSHOPS 
Elke TVJO (technisch verantwoordelijke jeugdopleiding) waarvan wij de contactgegevens hebben, 

heeft een uitnodiging voor de eerste TVJO-workshop in hun regio ontvangen. Ben je 

TVJO/jeugdcoördinator en heb je nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mailtje naar: 

steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be! 

 

PLANNING VAN DE AUDITS 2012 
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 2012 

vind je terug op de website van de Foot PASS.  

 

mailto:steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be
http://www.footpass.be/NL/deelnemen/planning/index.html
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3. Sport voor allen 
 

VFV-VOETBALSTAGES 2012 

Naar goede gewoonte organiseert de VFV opnieuw een aantal voetbalstages tijdens de zomer. Dit 

jaar vinden deze voetbalstages plaats van 23 tot en met 27 juli 2012. De locaties zijn Brakel, Genk en 

Leuven. In Leuven is het een voetbalstage exclusief voor meisjes. De Oost-Vlaamse flyer kan je hier 

terugvinden. 

 

VOETBALSTAGES POLYFOOT 
De voetbalstages die door Polyfoot georganiseerd worden in Oost-Vlaanderen, zijn erkend door de 

KBVB / VFV. Dat wil dus zeggen dat ze volgens ons kwaliteitsvolle voetbalstages kunnen aanbieden. 

Inschrijven voor deze voetbalstages kan via hun site. 

 

FLANDERS TENNIS-FOOT CUP 
Op zondag 27 mei 2012 wordt de Flanders Tennis-Foot Cup georganiseerd voor spelertjes 

van U11, U12, U13 en U14. Dit tennisvoetbaltornooi gaat door op de jeugdterreinen 

(kunstgras) van KSC Lokeren OVL en wordt gespeeld door ploegen die bestaan uit 4 

spelertjes. 

Een promotiefilmpje is terug te vinden als je hier klikt. Vergeet ook zeker de site niet te 

bezoeken! 

 

DAG VAN HET DAMESVOETBAL – 13 MEI 2012 
Voorafgaand de Hofman Supercup Dames (provinciale kampioen vs bekerwinnaar provincie – 16u) 

wordt er door de Oost-Vlaamse werkgroep vrouwenvoetbal een dag van het damesvoetbal 

georganiseerd.  

Dit tornooi (maximum 32 ploegen) kadert in het “respect/fair play”-thema waar de meest sportieve 

ploeg gelauwerd wordt. Elke ploeg bestaat uit 6 speelsters (2 niet-aangesloten leden toegelaten) en 

het tornooi wordt gespeeld op 13-05-12 tussen 13u30 en 15u30 (elke wedstrijd duurt 2 x 12’). 

Meer informatie en inschrijven via Pierre Lemmens. 

 

http://www.footbel.com/documents/DE%20KBVB/Projecten/VFV/Stage%20Brakel.pdf
http://www.polyfoot.be/index.php
http://www.flanderstfcup.be/Demo%20Tennisvoetbal.html
http://www.flanderstfcup.be/
mailto:pierrelemmens@skynet.be
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4. 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. 

 

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! 

 

BVLO – NASCHOLING DANS, VOETBAL EN RUGBY 
Op woensdagvoormiddag 21 maart organiseert de Bond voor Lichamelijke Opvoeding in 
samenwerking met de Voetbalfederatie Vlaanderen een navorming 'Dans, Voetbal & Rugby’ 
te Melsele. Er kunnen 2 sessies met betrekking tot het voetbal gevolgd worden: ‘funprikkels 
in samenspel’ (secundair onderwijs) en ‘speelse funspelen in voetbal’ (lager onderwijs). 
Meer informatie kan je hier terugvinden en de affiche is via deze link te bekijken. 
 

http://www.zamante.com/be-nl/register/promocode/vfv?utm_source=vfv&utm_medium=site&utm_campaign=vfv%2Bmembers)
http://www.facebook.com/voetbalfederatievlaanderen
http://www.facebook.com/people/Voetbalfederatie-Vlaanderen/100002916954844
http://www.bvlo.be/nl/x/815/nascholing-dans-voetbal-rugby-voor-dummies
http://www.bvlo.be/public/uploads/files/nascholingen/dansvoetbalrugby/Affiche%20Dans%20Voetbal%20en%20Rugby%20-%2021%20maart%202012.jpg

