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Woordje vooraf 

Als club SLW Maaseik hebben we een handige infobrochure gemaakt waarin jullie in grote lijnen alle nodige info 

terugvinden. Wij wensen alle spelers alvast een leerrijk, sportief en succesvol seizoen toe.  

 

Wij verwachten dat alle ouders, spelers en trainers de opleidingsvisie van SLW Maaseik uitdragen waarbij zowel 

winst als verlies een plaats moet krijgen! 
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1. Clubinformatie 

1.1 Stamnummer 
Het stamnummer van Sint-Laurentius Wurfeld Maaseik  (SLW Maaseik) is verkregen door de K.B.V.B. en heeft als 

nummer 06888. 

1.2 Clubkleuren 
De clubkleuren van SLW Maaseik zijn Rood – Groen. 

1.3  BTW Nummer 
Het BTW nummer van SLW Maaseik is BE 0408.448.588 

1.4 Rekening gegevens 
Het IBAN rekeningnummer van de club is BE97 7450 1540 1649 en heeft als BIC code KREDBEBB.  

1.5 Secretariaat 
Het adres van ons secretariaat alsook onze gerechtelijke correspondent;  

 

 Bart Moonen 

 Karel Gesslerstraat 28 

 3680 Maaseik 

 België 

 0472 / 31 70 47 

 bartmoonen1962@gmail.com 

1.6 Adres voetbalterreinen 
Het adres van ons voetbalterrein; 

 

Stedelijk Sportpark Maaseik 

Sportlaan Z/N 

3680 Maaseik 

België  

1.7 Website en sociale media 
De website kan u terugvinden onder www.slwmaaseik.be 

U kan ons ook terugvinden op Facebook via https://www.facebook.com/voetbalclubslwmaaseik 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bartmoonen1962@gmail.com
http://www.slwmaaseik.be/
https://www.facebook.com/voetbalclubslwmaaseik
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2. Contactgegevens jeugdbestuur 

2.1 Jeugdvoorzitter en ondervoorzitter hoofdbestuur 
Voornaam + Naam: Joris Mertens 

Adres:   Donkstraat 115 

   3640 Kinrooi 

Telefoonnummer: +32 (0)495 40 50 39 

Emailadres:   Joris_mertens1@telenet.be 

2.2 Penningmeester + Ondervoorzitter jeugdbestuur 
Voornaam + Naam: Thijs Linssen 

Adres:   Meidoornweg 3 

   3680 Maaseik 

Telefoonnummer: +32 (0)494 44 19 42 

Emailadres:   thieslinssen@hotmail.com 

2.3 Secretaris 
Voornaam + Naam: Michael Maurissen 

Adres:   Parkdreef 32 

   3960 Bree 

Telefoonnummer: +32 (0)473 52 00 00 

Emailadres:   michael.maurissen@live.be 

2.4 Bestuurslid 
Voornaam + Naam: Frank Nies 

Telefoonnummer: +32 (0)493 43 23 95 

Emailadres:   franknies0207@gmail.com 

2.5 Bestuurslid 
Voornaam + Naam: Roland Brouns 

Telefoonnummer: +32 (0)495 53 56 27 

Emailadres:   brouns.verstegen@gmail.com 

 

3. Contactgegevens jeugdcoördinator 

3.1 Jeugdcoördinator 
Voornaam + Naam: Frank Nies 

Telefoonnummer: +32 (0)496 52 26 12 

Emailadres:   jeugdcoordinator@slwmaaseik.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Joris_mertens1@telenet.be
mailto:thieslinssen@hotmail.com
mailto:michael.maurissen@live.be
mailto:franknies0207@gmail.com
mailto:brouns.verstegen@gmail.com
mailto:jeugdcoordinator@slwmaaseik.be
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4. Algemene voetbalvisie van SLW Maaseik 

4.1 Speelstijl: Huisstijl / Cultuur  

Het resultaat van een wedstrijd is niet heilig. De ploegen van SLW Maaseik zullen steeds spelen om te winnen 

maar niet ten koste van alles. Winst is geen doel op zich! Winst moet worden nagestreefd maar wel volgens de 

voetbalfilosofie en ethiek zoals SLW Maaseik deze bepaalt. 

De basiselementen zullen duidelijk worden uitgetekend: 

• Voetballen om te winnen (maar geen resultaatvoetbal) 
• Voetballen in de vooropgestelde veldbezetting 
• Ploegen van SLW Maaseik moeten “lef”, “durf”, “fierheid”, “flair”, “overtuiging”, “kunde” en “plezier” 

tonen. 
• Ploegen van SLW Maaseik moeten ‘groot’ zijn in zowel winst als verlies. 
• Respect voor tegenstander, scheidsrechter, derden, accommodatie en materiaal. 

 

Globaal leren we de basistechnieken aan. De mentale begeleiding organiseren we via een doordachte  

karakter- en persoonlijkheidsvorming, wedstrijdtrainingen en spelvormen en het aanleren van de beginselen van 

zonevoetbal. Deze principes zijn terug te vinden in onze jeugdplannen. 

De opleiding gaat boven het rendement! We laten het rendement niet ten gronde gaan aan prestatiezucht. Het 

behalen van de eindtermen is bijgevolg belangrijker dan het wedstrijdresultaat. De coaching tijdens onze 

wedstrijden is daarom gebaseerd op het behalen van de leerdoelen en de eindtermen. SLW Maaseik probeert te 

winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en individuele mogelijkheden, niet uitgaande van het pure 

resultaat. 

In principe speelt iedere speler in zijn eigen leeftijdscategorie. Uitzonderingen bevestigen soms de regel. 

Voorwaarde is wel dat de psychische en biologische eigenschappen van de speler dit toelaten. 

 

Het belangrijkste is dat iedereen een optimale ontwikkelingskans moet krijgen. Dit verhoogt de spelvreugde en 

versnelt het bijleren. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. We geven hem/haar dan ook 

speelmogelijkheden op verschillende plaatsen in de ploeg. 

 

De trainers van SLW Maaseik moeten het eigen belang ondergeschikt maken aan het clubbelang en nog eerder 

aan het individu. De trainingen dienen elk afzonderlijk goed voorbereid te worden, uitgaande van de wedstrijd en 

de eindtermen, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. 

Gevarieerde trainingen zijn niet per definitie de beste, herhaling is belangrijk. De grote kunst zit in de eenvoud. 

 

OP GEEN ENKEL MOMENT IS RESULTAAT BEPALEND IN DE JEUGDOPLEIDING VAN SLW MAASEIK  

Individuele ontwikkeling staat voorop, binnen een groot FUN gehalte in de trainingen. We laten onze jeugdspelers 

bewust fouten maken om dit in trainingen recht te zetten. We gaan ook uit van het principe dat de jeugdopleider 

de kinderen fouten laat maken en niet de fout op voorhand meegeeft. 
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4.2 Spelconcept: Speelwijze 

SLW Maaseik speelt steeds aanvallend voetbal! “Engagement” en “overgave” zijn waarden die telkens de basis 

vormen, ook op een ‘slechte dag’ kunnen deze elementen helpen. Naast de basiswaarden zijn voetbalplezier, 

basistechniek en zonevoetbal belangrijke factoren. 

• Engagement en overgave 

• Voetbalplezier 

• Basistechniek 

• Zone-voetbal 

 

U6: 2 tegen 2 

SLW Maaseik  heeft vanaf de start gekozen voor 2 tegen 2 vormen. Onze club is daar ook op voorzien met de 

nodige afgelijnde veldjes en tevens de nodige doeltjes. Hier is maar één zaak belangrijk: FUN! 

U7: 3 tegen 3 

Veel nadruk op het duel, maar ook al leren passen met elkaar. Meevoetballende doelman in een driehoek met de 

punt naar achter. 

U8-U9: 5 tegen 5 

De ploegen van SLW Maaseik spelen in een ruit. Eén meevoetballende doelman, de speler fungeert als doelman 

maar tevens als 5de veldspeler. Een doelman mag niet constant op de doellijn staan te wachten op een aanval 

van de tegenpartij. 

Het vijftal zal “SAMEN” aanvallen en verdedigen. De focus ligt steeds op de individuele actie. 

U10-U13: 8 tegen 8 

De ploegen van SLW Maaseik spelen in een dubbel ruit met een doelman die steeds de voetballende oplossing 

zoekt, GEEN doeltrap uit de handen. De klemtoon zal meer en meer gaan naar het passen spel (“passing game”) 

waar zone-voetbal het basiselement is. Dit alles verrijkt door de individuele acties in de zone van de waarheid 

U15-U17: 11 tegen 11 

De ploegen van SLW Maaseik treden steeds aan in een 1-4-3-3 veldbezetting waar zone-voetbal centraal staat en 

met een doelman die steeds probeert in 1ste instantie de voetballende oplossing te zoeken. Volgende elementen 

moeten stelselmatig aan bod komen bij de hogere leeftijdsgroepen 

• Vasthouden van eigen speelwijze 
• Initiatief durven nemen 
• Vanuit een organisatie/positiespel kunnen en durven voetballen 
• Tegenstander kunnen domineren onder vorm van 3 pressingsmethodes  

(lage pressing of midden pressing of hoge pressing) 
• Kantelen 
• Standaard situaties of stilstaande fase, spelhervattingen 
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5. Jeugdreglement SLW Maaseik 
Belangrijk en onvermijdelijk punt binnen het opleidingsplan is het volgen van het jeugdreglement dat is opgesteld 

binnen onze club. Bij het niet naleven van het jeugdreglement is het niet mogelijk om een opleidingsplan te 

kunnen volgen.   

SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE WAARDEN 

5.1 Gelijke waarden 
Binnen onze club zijn alle leden gelijk, ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, huidskleur, geslacht of nationaliteit.  

Je discrimineert niet omdat een ander: 

minder goed kan voetballen / niet zo hard kan lopen; 

er anders uitziet / een bril draagt / anders praat; 

een andere afkomst heeft, … 

Voetbal is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers… 

Wij bieden alle spelertjes een opleiding aan op hun niveau. 

5.2  Vertegenwoordiging 

Als lid van SLW Maaseik vertegenwoordig je de club.  

Laat dit duidelijk naar voren komen door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. 

Dit geldt zowel voor trainingen, wedstrijden als andere activiteiten. Speel met respect voor jezelf, je 

teamgenoten, je trainer, de wedstrijdleiding en je tegenstanders.  

5.3 Geweld 

Ieder lid dient zich te allen tijde te onthouden van verbaal en/of fysiek geweld. Sportiviteit staat bij ons voorop, 

ook langs de lijn, in de cafetaria of op sociale media.  

5.4 Teamspeler 
Als lid maak je deel uit van een team (spelers en trainers). Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van 

elkaar. Laat ook dit in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door samenhorigheid, 

verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.  

 

SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE AFSPRAKEN 

 

De afspraken in dit reglement gelden voor alle leden en hun ouders of andere (privé)-begeleiders. Voor aanvang 

van het seizoen heeft iedereen dit reglement ontvangen en door zich in te schrijven er zich ook mee akkoord 

verklaard. Bij gebreke van reglementaire inschrijving of betaling van lidgeld of indien men zich expliciet niet 

akkoord verklaart met dit reglement is een speler niet gerechtigd om te trainen of wedstrijden te spelen. Het 

reglement kan in de loop van het seizoen veranderd worden. Elke wijziging wordt als kennisgeving gepubliceerd 

op de website van de club.  

SLW Maaseik is een familiale club waarin fair play voorop staat. Om dit in conflictgevallen te kunnen bewaken zijn 

sancties soms nodig. In eerste instantie treedt steeds de trainer1 op. Bij escalatie of in zeer ernstige gevallen kan 

de jeugdcoördinator/jeugdcommissie een langere schorsing opleggen of de speler terugzetten naar een lagere 

ploeg. De zwaarste clubsanctie is uitsluiting en kan enkel door het bestuur worden uitgesproken.  

Ook wangedrag van ouders of andere begeleiders kan tot deze sancties leiden. Voor het geval de club door de 

instanties van de KBVB wordt veroordeeld tot geldboetes of andere sancties wegens het gedrag van spelers, 

ouders of andere supporters dan gaan de ouders door ontvangst van dit reglement en daaropvolgende 

 
1 Wanneer in dit reglement over “trainer” gesproken wordt bedoelen we steeds de door de club aangestelde “jeugdopleider” 
in de breedste zin, dus met inbegrip van de afgevaardigde. 
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inschrijving bij de club ermee akkoord dat deze boetes door de club zullen verhaald worden op diegenen die zich 

schuldig gemaakt hebben aan de schending van de reglementen van de KBVB. 

5.5 Clubuitrusting 

Als vertegenwoordiger van SLW Maaseik en uit respect voor onze sponsors dragen we enkel de 

clubuitrusting vóór, tijdens en na de wedstrijd. Het aangekochte trainingspakket wordt gedragen voor 

en na de wedstrijd maar niet tijdens de training. Tijdens de opwarming en wedstrijd wordt enkel de 

wedstrijdkledij gedragen. Indien een speler voor de wedstrijd niet in de voorgeschreven uitrusting 

verschijnt zal hij niet mogen spelen.  

 

De aangekochte uitrusting blijft steeds eigendom van de speler. Draag er zorg voor want de spullen 

moeten meerdere seizoenen meegaan. Bij verlies of beschadiging van uitrusting (behoudens normale 

slijtage), dient de speler deze aan de kostprijs nieuw aan te schaffen via de club, anders kan hij niet 

meer deelnemen aan de trainingen en/of wedstrijden.  

5.6 Tijdige aanwezigheid 
Iedere speler is tijdig aanwezig op trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.  

Tijdig afmelden bij de trainer voor een training en wedstrijd is verplicht. Gebeurt dit niet, kan de trainer besluiten 

tot een reservebeurt of schorsing.  

Afmelden voor een training uiterlijk om 16:00 uur op de eigen trainingsavond. Afmelden voor een wedstrijd zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk op donderdagavond, uitgezonderd onvoorziene gebeurtenissen zoals ziekte, studie 

of uitzonderlijke omstandigheden. 

Te laat verschijnen op training of bij wedstrijd zonder vooraf overleg met de trainer kan de trainer doen besluiten 

tot een reservebeurt of schorsing. 

Bij herhaaldelijk te laat of niet aanwezig zijn zonder tijdige verwittiging kan de jeugdcommissie beslissen tot een 

langere schorsing.  

 

AFSPRAKEN MET DE TRAINERS WORDEN STIPT EN MET RESPRECT NAGELEEFD 

5.7 Trainer leidt en beslist  
Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen 

van de trainer. Het veld wordt alleen met toestemming van de trainer verlaten. Beslissingen van trainers worden 

geaccepteerd, zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze na 

afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de trainer. Zo nodig bemiddelt de jeugdcoördinator. 

 

Ouders en spelers hebben geen inspraak of beslissingsrecht in het al dan niet opstellen van spelers voor 

wedstrijden of de positie waarop ze opgesteld worden, in de samenstelling van de ploegen of in het doorschuiven 

van spelers naar een hogere categorie of tussen ploegen van dezelfde leeftijdscategorie. Deze aangelegenheden 

komen uitsluitend toe aan de door de club aangestelde sportief verantwoordelijken, zijnde de trainer binnen de 

ploeg en de jeugdcoördinator over de verschillende ploegen heen.  

Ideeën of opbouwende kritiek kan steeds gedeponeerd worden in de brievenbus aan de kleedkamers. Wanneer 

dit de jeugdwerking ten goede komt zal hier zeker rekening gehouden worden.  

De club voorziet tweemaal per jaar een wederzijds evaluatiemoment waarop trainer, speler en ouders elkaar 

feedback kunnen geven over hun functioneren binnen de ploeg, dit onder begeleiding van de jeugdcoördinator 

en/of een afgevaardigde van de jeugdcommissie. Indien nodig kan ook tussentijds een onderhoud aangevraagd 

worden met de jeugdcoördinator.   
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Bij iedere ploeg wordt een afgevaardigde aangesteld - bij voorkeur een ouder - om een aantal praktische zaken te 

regelen en de trainer te ondersteunen. Indien er geen persoon bereid gevonden wordt om deze functie op zich te 

nemen, dan zullen de bijhorende taken en verantwoordelijkheden (cf. functiebeschrijving afgevaardigde SLW) 

verdeeld moeten worden onder alle ouders. Ouders dienen dit dan zelf per ploeg af te spreken.  

5.8 Sportiviteit 

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen 

minder sportief zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag. 

We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 

Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. Eventuele onsportiviteit 

van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.  

De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan! 

5.9 Materialen 
Spelers assisteren de trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte materialen. Als je door de club 

gegeven materialen kwijtraakt of (buiten normaal voetbalgebruik) beschadigt, dien je deze aan kostprijs te 

vergoeden of opnieuw aan te schaffen waarop ze eigendom van de club worden.   

5.10 Douchen 

Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht. Het gebruiken van een GSM, 

smartphone of ander digitaal toestel is - om welke reden dan ook - verboden vanaf het betreden van de 

kleedkamer tot het verlaten ervan. Het maken en/of verspreiden van beeldmateriaal in/uit de 

kleedkamer kan - ook zonder enige verdere waarschuwing - leiden tot een uitsluiting uit de club door 

het bestuur. 

Ouders hebben geen toegang tot de kleedkamer tenzij hun spelertje deel uitmaakt van een 

leeftijdscategorie die nog niet in staat zijn zichzelf te kleden en te wassen, zijnde tot maximum de U9. In 

dat geval is er maximaal 1 ouder per speler toegelaten in de kleedkamer en enkel voor het uit- en 

aankleden.  

5.11 Wedstrijdleiding  

Spelers van de U15 en U17 leiden 2 keer per seizoen een wedstrijd van de U6 tot U13.  

5.12 Veiligheid accessoires 

De spelers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. Het dragen van 

sieraden is verboden. 

5.13 Scheidsrechterlijke bestraffing 

Kosten die het gevolg zijn van rode kaarten worden door de speler zelf betaald. Het beslissen over al dan 

niet in beroep gaan tegen een schorsing door de voetbalbond gebeurt enkel door het bestuur van de 

club. Spelers van de U15 of U17 die een gele of rode kaart krijgen zijn verplicht binnen de twee weken 

een extra wedstrijd van de U6 tot U13 te leiden. De trainer kan - in functie van de aard van de 

overtreding - beslissen een tweede verplichte extra wedstrijd te laten fluiten per kaart. 

5.14 Ledenadministratie 

SLW Maaseik houdt als vereniging een ledenadministratie bij. De verzamelde en bewaarde gegevens 

hebben als uitsluitend doel het behoorlijk functioneren van de club en de voetbaltechnische en 

algemeen pedagogische begeleiding van de leden. Ieder lid (of ouder) kan - mits schriftelijk bericht 
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gericht aan de zetel van de club -  op elk moment inzage vragen van de over hem of haar bewaarde 

gegevens, er de rechtzetting van eisen en na het verlaten van de club de verwijdering, een en ander 

voor zover de goede werking van de club daardoor niet in het gedrang komt. Voor de volledige 

beschrijving van de beveiligings- en privacy-maatregelen: zie ons privacyreglement. 

 

 SPELERS, LEDEN & OUDERS: ONZE ACCOMMODATIE 

 

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Ieder lid is 

verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter beschikking gestelde 

voetbalfaciliteiten. 

Een aantal aandachtspunten: 

Tijdens wedstrijden / trainingen wordt er alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen.  

Binnen de kleedkamers, op de velden en in de kantine is een algemeen rookverbod van kracht.  

Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.  

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere 

kant moet. Voor de ouders: blijf achter de hekken of reclameborden tijdens een training of wedstrijd.  

Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst en auto’s worden geparkeerd op het 

daarvoor bedoelde parkeerterrein. De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid 

vrijgehouden. 

Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter 

plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat 

kleedlokalen opgeruimd zijn. Zeker op verplaatsing is ieder een sportieve vertegenwoordiger van onze club. 

5.15 Bijlage 
- Privacy verklaring SLW Maaseik  
- Clubdocument GDPR / Addendum aan het inschrijvingsformulier  
- Functiebeschrijving afgevaardigde SLW Maaseik 
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6. Privacyverklaring 

6.1  Algemeen 
SLW Maaseik hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. SLW Maaseik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je 
persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen 
attent maken en deze willen  respecteren. 

 
Als SLW Maaseik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover hebt of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

Ben Van Broeckhoven, SLW Maaseik 
Karel Gesslerstraat 24, 3680 Maaseik 
Emailadres: benjamin.broeckhoven@pandora.be 
Telefoon: +32 467 06 58 72 

6.2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door SLW Maaseik verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden: 
 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van SLW Maaseik (uitvoering overeenkomst) 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

6.3 Welke gegevens verwerken we? 
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende 
doelstellingen  :  

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer 
• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, kledingmaten 
• Registratie van lidgeld en spelersuitrusting SLW 
• Gezinssituatie: Identificatiegegevens van de ouders: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail  
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6.4 Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden verstrekt aan/verwerkt door volgende externe organisaties  

- Stad Maaseik 

- Voetbal Vlaanderen 

6.5 Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor: 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je 
persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan 
is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze 
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking voor de intrekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

6.6 Minderjarigen 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor (schriftelijke) 
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

6.7 Bewaartermijn 
SLW Maaseik  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
dan wel op grond van de wet is vereist. SLW Maaseik  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden 
dan 10 jaar. 

6.8 Beveiliging van de gegevens 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

• Alle personen die namens SLW Maaseik  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan; 

• We hebben onze ledenadministratie gecentraliseerd en maken hiervoor gebruik van het 
softwarepakket ProSoccerData. Hiervoor is een addendum aan de privacyverklaring toegevoegd 
(‘Addendum aan het inschrijvingsformulier’); 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (Pro Soccer Data); 

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 
incidenten; 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; 

• Onverhoopte datalekken worden conform afgesproken procedure afgehandeld. 
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6.9 Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via 
het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.   
 
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of 
door één van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht 
direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

6.10 Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact met ons op te nemen.  
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

6.11 Wijziging privacyverklaring  
SLW Maaseik  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 13 augustus 2021. 
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7. Clubdocument GDPR / Addendum aan het inschrijvingsformulier 

Addendum aan het inschrijvingsformulier 
 

De clubwerking maakt gebruik van Pro Soccer Data, een software voor de administratieve en sportieve 

opvolging van de speler i.c. uw kind. Hiertoe worden bepaalde persoonsgebonden gegevens bijgehouden 

die uitsluitend gebruikt worden voor 

 

1. Communicatie tussen de speler, zijn ouders of verantwoordelijken, en de club of de ploeg; 

 

2. Sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg- en 

wedstrijdsamenstelling en statistieken; 

 

3. (in voorkomend geval) Registratie van blessures, medische opvolging van de speler bij kwetsuren of 

sportieve behandeling. Deze gegevens worden enkel door een dokter of een kinesist bijgewerkt; 

 

4. De goede werking van de club in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie 

 

Alle communicatie die via dit platform verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor sportieve of voor 

clubgebonden doeleinden en geenszins voor doeleinden die niet aan de club gerelateerd zijn zoals 

commerciële e-mails, berichten allerhande enz. … De (e-mail)adressen worden dan ook niet aan derden 

doorgegeven. 

 

De gegevens worden op het platform van Pro Soccer Data opgeslagen zolang de club een abonnement 

neemt op Pro Soccer Data. De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker worden verwijderd 

a) bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand na 

aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dient bewaard te worden 

b) binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op Pro Soccer Data door de club 

en dit voor alle data of vroeger bij uitdrukkelijke vraag van de club. 

 

Binnen de sportieve werking van de club vragen wij de expliciete toestemming voor: 

 

- het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website, Pro Soccer 

Data, Sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de 

club) 

O akkoord  O niet akkoord 

- bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals onder 

meer lengte, gewicht, vetpercentage, polsslag, blessures en behandelingen 

O akkoord  O niet akkoord 

- het registreren van de beroepscategorie van de ouders 

O akkoord  O niet akkoord 

- communicatie via e-mail en in voorkomend geval, voor sms’en 

O akkoord  O niet akkoord 

 

Gelezen en voor akkoord verklaard (datum + naam en handtekening ; speler of verantwoordelijke(n)) 

 

 

---------------------------------  --------------------------------- 
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8. Functiebeschrijving afgevaardigde SLW Maaseik 

8.1 De ploegafgevaardigde  
“Een belangrijke pion in de jeugdwerking”  
Hieronder trachten we bondig een toelichting te geven over de rol en de taken van de ploegafgevaardigden  
De ploegafgevaardigden maken integraal deel uit van de jeugdwerking van de club en zijn belangrijke pionnen in 
de totaalbegeleiding van de jeugdspelers. De ploegafgevaardigde is op de eerste plaats een “vertegenwoordiger 
van de club, waarbij hij aangesloten is: op het moment dat hij in functie is, geeft hij uitstraling aan het imago van 
SLW Maaseik en haar medewerkers, ouders en spelers.  

8.2 Profiel van de ploegafgevaardigde  
Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger, die op vrije basis de jeugdwerking van SLW Maaseik wil steunen: soms 
uit clubliefde, dikwijls omdat zijn/haar zoon/dochter deel uitmaakt van één van de jeugdploegen.  
De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar elftal, naar de 
ouders, naar de trainer. Voor de werking en de uitstraling van de club is het belangrijk dat alle 
ploegafgevaardigden hun rol en taak zo goed mogelijk uitvoeren.  
De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie, want dit is de taak van de trainer.  
Het streefdoel van de club is om te kunnen beroep doen op twee ploegafgevaardigden per ploeg: zo blijft het 
verzekerd, dat bij afwezigheid van één van hen, er toch nog iemand aanwezig is.  
Vanwege het officiële karakter van zijn/haar functie naar de KBVB, is een aansluiting bij SLW Maaseik verplicht. 
Dit wordt door de gerechtigde correspondent kosteloos uitgevoerd bij aansluiting.  
De coördinatoren zijn de eerste aanspreekpersonen voor bijkomende inlichtingen of ingeval van problemen.  
Toekomstgericht zullen er per seizoen meerdere vergaderingen worden georganiseerd tussen de 
ploegafgevaardigden en de coördinatoren om het jeugdbeleid beter kenbaar te maken en om mogelijke 
suggesties voor de verbetering van de samenwerking uit te wisselen.  
 
Indien zich problemen voordoen en/of u voor of tijdens een competitiewedstrijd bepaalde vragen hebt inzake de 
toepassing van de bondsreglementen, kan u steeds even telefoneren naar het Secretariaat of naar één van de 
jeugdcoördinatoren  
Het officiële Reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan door iedereen ten allen tijde geraadpleegd 
worden: 

 
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement  

 
Praktische wetenswaardigheden armbanden voor officials  
Trainer: rood  
Afgevaardigde thuisploeg: wit  
Afgevaardigde bezoekers: zwart-geel-rood  
Terreincommissaris: (clubkleuren)  
Dokter: geel  

8.3 Soorten wedstrijdbladen  
Digitaal: voor alle officiële wedstrijden (kampioenschap, eindronde, Beker van België en provinciale bekers)  
Papieren wedstrijdblad: voor vriendschappelijke wedstrijden  
 
Procedure bij kwetsuren:  
Wit formulier aan de speler meegeven voor de aangifte van het sportongeval. (secretariaat) 
De speler informeren dat hij dit formulier zo vlug mogelijk ingevuld moet binnenbrengen op het secretariaat 
(binnen de week).  
De trainer onmiddellijk op de hoogte brengen van de ernst van de kwetsuren.  
 
 
 
 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement
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Een aantal voordelen  
De ploegafgevaardigde kan door zijn functie en zijn vrijwillige inzet voor de club gratis alle thuis- en uitwedstrijden 
van zijn/haar elftal bijwonen. Bovendien kan hij/zij alle thuiswedstrijden van alle elftallen van de club, inclusief 
het eerste elftal, gratis bijwonen.  
Na zijn/haar officiële aansluiting bij de club en in het begin van het seizoen ontvangt de ploegafgevaardigde per 
team (competitie), een set armbanden, een waterzak met spons en 2 wedstrijdballen waar zij/hij zorg voor moet 
dragen.  

8.4 Taken van de ploegafgevaardigde  
Thuiswedstrijden  
Voor de wedstrijd  
Indien u niet kan aanwezig zijn, verwittigt u best vooraf de trainer en zorgt u zelf voor een vervanger.  
Controle van de kleedkamers: 2 flessen water per team ter beschikking stellen in kleedkamers.  
Controle van de wedstrijdballen en wedstrijdkledij.  
Opvang van de scheidsrechter, drank aanbieden,onkostenvergoeding betalen eventueel na de wedstrijd  
Indien de scheidsrechter opmerkingen geeft over de staat van het veld of andere zaken binnen de neutrale zone, 
deze in de mate van het mogelijke herstellen of oplossen. Identiteitskaarten van de eigen spelers ophalen, 
ploegopstelling vragen aan de trainer en wedstrijdblad invullen.  
Tegenstrevers onthalen en begeleiden naar hun kleedkamer. 
 Kleur shirts vergelijken met de eigen kledij om verwarring tijdens de wedstrijd te vermijden. Eveneens melden 
aan de scheidsrechter.  
Spelers bij de scheidsrechter roepen circa 10’ voor aanvang van de wedstrijd. Namen en rugnummers afroepen. 
Wisselspelers tonen enkel hun rugnummer.  
Wedstrijdblad steeds correct invullen. 
Zorg steeds dat de kleedkamers afgesloten zijn. De sleutel van de kleedkamer van de scheidsrechters bijhouden of 
terug hangen in de kast tegenover scheidsrechterlokaal in de grote gang.                                                                 
  
Tijdens de wedstrijd                                                                                                                                                                                                                                                   
Toezicht in en vrijhouden van de neutrale zone.                                                             
Verzorging en begeleiding van "gekwetste" speler(s). Noteren van: scoreverloop,vervangingen, sancties (kaarten!)                                                            
Reserve wedstrijdballen ter beschikking houden.  Steeds toestemming vragen aan de scheidsrechter vooraleer het 
veld te betreden. Eventueel bijkomende taken uitvoeren in samenspraak met de trainer.  
 
Tijdens de rust 
begeleiding van de scheidsrechter en drank aanbieden. 
Indien nodig de ploegen van extra drank voorzien. 
 
Na de wedstrijd 
Eventueel extra drank voor eigen spelers aanhalen of bijvragen.  
Kleedkamers opruimen en reinigen, ook van de bezoekende ploeg en het poetsmateriaal terug opbergen.  
Drinkbekers (spelers), glazen en koffietassen (scheidsrechters en ploegafgevaardigden) verzamelen Wedstrijdblad 
goed nakijken of alles klopt.  
Bij ongeregeldheden een nota opmaken en bezorgen aan de coördinatie  
Identiteitskaarten teruggeven, "gekwetsten" doorsturen naar het medische team. Eventueel een 
ongevalformulier bezorgen en daarbij enige uitleg verstrekken.  
 
Op verplaatsing  
Verzamelen 
Steeds verzamelen op de parking van de terreinen aan de Sportlaan z/n 3680 Maaseik of volgens afspraken van 
de trainer. 
Ten laatste 10 minuten voor het afgesproken vertrekuur aanwezig zijn.  
Voor het instappen de identiteitskaarten verzamelen (noteren wie niet in orde is en dit melden).  
Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep tijdens de verplaatsing. Route 
afspreken met de trainer en liefst in groep rijden. Weten waar het terrein van de tegenstrever zich bevindt.  
Voor, tijdens en na de wedstrijd  
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Grotendeels dezelfde taken als bij thuiswedstrijden. Toch zijn er enkele extra’s  
Inlichtingen vragen met betrekking tot drank voor eigen groep.  
Zorgen dat de kleedkamer er netjes bijligt (afval verzamelen in de daartoe voorziene vuilbakken, etc.)  
Hoeden voor "persoonlijke" commentaren.  
Coördineren van de terugreis.  
Nagaan of alle spelers thuis geraken.  
Verslag uitbrengen bij de coördinatoren indien zich opmerkelijke feiten hebben voorgedaan. 

8.5 Belangrijke opmerkingen  
Ingeval van incidenten, waarbij spelers van SLW Maaseik en/of hun ouders en supporters betrokken zijn, is het 
wenselijk om de ploegafgevaardigde van de thuisploeg te helpen bij het handhaven van de orde.  
Indien er geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst aan de bezoekende ploeg gevraagd worden of zij een 
"vervanger" kunnen leveren. Indien negatief, dient de thuisclub voor een aanduiding te zorgen.  
De sportieve begeleiding en de wedstrijd-coaching horen NIET tot de taken van de ploegafgevaardigden. Positieve 
aanmoedigingen tijdens de wedstrijden zijn wel wenselijk.  
Tijdens de trainingen is het wenselijk om eens contact te hebben met de spelersgroep en de jeugdtrainer indien 
de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit bevordert de samenhorigheid.  
Steeds de gerechtigd correspondent inlichten wanneer er zich ernstige problemen hebben voorgedaan.  

8.6 Specifieke taken bij U6 t/m U13  
Wedstrijdbladen voor de wedstrijd invullen en indien thuiswedstrijd na de wedstrijd de score invullen en pas als 
de  tegenstander alles ingevuld heeft wedstrijdblad versturen. 
Eventueel terrein voorbereiden: doelen plaatsen en vergrendelen en potjes zetten en na afloop weer opbergen  
Helpen bij het omkleden en eventueel veters helpen strikken.  
Water en drankbekertjes of drinkbussen klaar zetten.  
Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalbeurten.  
Tijdens de wedstrijd: spelers rustig houden langs het terrein.  
Toezicht houden tijdens het "douchen".  
Opruimen van de kleedkamer.  
Nakijken of de spelertjes na de wedstrijdjes hun juiste kledij aantrekken.  
Erop wijzen om de omgeving netjes te houden: geen blikjes of andere afval laten rondslingeren. Wij ruimen 
samen netjes op!!!  

8.7 Taken op vrijwillige basis  
De spelerslijst bij regelmaat nakijken en eventuele wijzigingen aan de jeugdcoördinator mededelen.  
Medewerking tijdens tornooien en andere evenementen, georganiseerd door de jeugdopleiding.  

8.8 Aandachtspunten kleedkamers  
De ploegafgevaardigde, die na afloop van de wedstrijden als laatste de kleedkamers verlaat, doet nog een snelle 
controle van de kleedkamers (douchekranen sluiten, lichten doven) en sluit alles af.  
De ploegafgevaardigde zorgt voor orde en tucht in de kleedkamer van zijn ploeg.  
Gras en modder moeten verwijderd worden van de voetbalschoenen vóór het betreden van de kleedkamers. Er 
worden absoluut geen schoenen gereinigd in de douches.  
Kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Er wordt niet met de bal gespeeld.  
Om voetschimmels te vermijden wordt het dragen van badslippers in de douches ten zeerste aangeraden.  
Afval hoort in de daartoe voorziene vuilnisemmer.  

8.9 Nuttige contacten 
Gerechtelijk Cor.   Bart Moonen 0472 31 70 47   bartmoonen1962@gmail.com 
Jeugdcoördinator Piet Daelmans 0496 52 26 12 jeugdcoordinator@slwmaaseik.be 
Jeugdvoorzitter Joris Mertens 0495 40 50 39 joris_mertens1@telenet.be 
Jeugdsecretaris Michael Maurissen 0473 52 00 00 michael.maurissen@live.be  
Materiaalmeester Patrick Neyens 0468 11 78 07 info@slwmaaseik.be 

Kantine André Kunnen 0473 48 98 96 info@slwmaaseik.be 
 

mailto:jeugdcoordinator@slwmaaseik.be
mailto:joris_mertens1@telenet.be
mailto:michael.maurissen@live.be
mailto:info@slwmaaseik.be
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9. Lidgeld 

9.1 Brief lidgeld 
 

Beste ouders, 

 

Jullie hebben gekozen om uw kind te laten voetballen bij onze club SLW Maaseik. Daarbij hoort ook de betaling 

van het lidgeld. Hieronder vindt u alle nodige informatie voor het lidgeld voor het seizoen 2022-2023. 

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

 

• Spelertjes U6: 200 Euro 

• Spelers U7 t/m 1ste ploeg: 220 Euro 

 

Vanaf u een 2de, 3de of 4de kind binnen het gezin inschrijft, genieten zij van een korting van 20 Euro op 

bovenstaande lidgelden. Enkel het 1ste kind betaalt het volledige bedrag. 

 

Hoe en wanneer het lidgeld betalen? 

 

OF: 

• U betaalt de 1ste schijf (helft lidgeld) vóór 15 juni. 

• U betaalt de 2de schijf (restbedrag) vóór 15 augustus. 

OF: 

• U betaalt het volledige lidgeld vóór 15 juni. 

 

Het lidgeld dient op het rekeningnummer BE97 7450 1540 1649 gestort te worden met vermelding:  “ Lidgeld 

SLW Maaseik 22-23 + naam speler + ploeg speler (bvU9,…)”.  

 

Belangrijk!! 

 

In het verleden is gebleken dat lidgelden niet of laattijdig werden betaald. Indien u niet op tijd betaalt is uw kind 

enerzijds niet verzekerd bij een mogelijk ongeval, anderzijds zet dit de clubwerking onder druk.  

Bij het NIET tijdig betalen van 1 of beide schijven van het lidgeld, zal uw kind NIET kunnen deelnemen aan 

trainingen en wedstrijden. 

 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of mocht u een andere regeling willen treffen voor het betalen 

van het lidgeld, kan u contact opnemen met onze jeugdvoorzitter (Joris Mertens via mail: 

joris_mertens1@telenet.be) 

 

Sportieve groeten, 

 

 

Het jeugdbestuur 
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10. Kledijpakket  

10.1 Brief kledijpakket 
 

Beste ouders,  

 

We zijn als voetbalclub fier dat wij zoveel jeugdspelers hun favoriete hobby kunnen laten uitvoeren. Omdat de 

huidige kledij aan vervanging toe is en om als club uniformiteit uit te stralen, hebben we samen met sportwinkel 

Vitissimo een mooi kledingpakket samengesteld. In navolging van de ons omringende clubs dient dit 

kledingpakket door iedere speler apart aangekocht te worden en zal dit de volgende 2 seizoenen gebruikt 

worden. Uiteraard is dit pakket eigendom van jullie zoon/dochter.  

 

Samenstelling pakket:  

• Wedstrijdtenue (trui, korte broek en sokken)  

• Trainingsvest  

• Trainingsbroek  

• T-shirt  

• Opwarmingstrui  

• Trainingsbal  

 

Kostprijs pakket:  

Door middel van sponsoring en tussenkomst van de club wordt dit pakket, met een winkelwaarde van 230 euro, 

aangeboden voor 120 euro.  

 

Dit bedrag van 120 Euro dient betaald te worden tijdens de pasdagen.  

 

Pasdagen:  

• De pasdagen gaan door bij VITISSIMO SPORT (Van Eycklaan 30, 3680 Maaseik) en dus NIET op de club.  

• De pasdagen zijn voorzien in de week van 16 Mei.  

• De kostprijs van 120 Euro dient betaald te worden aan Vitissimo tijdens de pasdagen: NIET betalen is 

GEEN kledij.  

• NIET komen passen wil zeggen: GEEN wedstrijdkledij. Deelnemen aan wedstrijden is dan ook NIET 

mogelijk totdat de wedstrijdtenue er is. 

 

Extra aandachtspunten:  

• Er kan vrijblijvend extra kledij aangekocht worden tijdens de pasdagen bij Vitissimo. Voor deze extra 

aankopen krijgt u een korting op de normale winkelprijs.  

• Bal kwijt of kapot? Er dient een nieuwe bal aangekocht te worden bij de club (20 Euro). Eigen ballen 

worden niet toegelaten.  

 

Mocht u nog verdere vragen hebben over het kledingpakket, kan u zich wenden tot onze jeugdcoördinator (Piet 

Daelmans, mail: jeugdcoordinator@slwmaaseik.be)  

 

Sportieve groeten,  

 

 

Het Jeugdbestuur 

mailto:jeugdcoordinator@slwmaaseik.be
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10.2 Wat dragen we wanneer?  
Wedstrijdkledij 

Kledij voor tijdens de wedstrijden, zowel bij warm en droog als bij koud en nat weer.  

• Shirt lange mouw 

• Groene short 

• Rode sokken 

            
 

Presentatiekledij  

Kledij te dragen voor en na iedere wedstrijd, alsook bij evenementen zoals wafelverkoop, ploegenvoorstelling, …  

• Rode trainingsvest met lange rits 

• Shirt korte mouw 

• Zwarte broek 

          
 

Opwarmingskledij  

Kledij om te gebruiken bij de opwarming en/of voor de wisselspelers 

• Rode trui met lange mouw en korte rits 

 

 
 

Sponsoren 

Wij danken onze kledij sponsoren van harte om dit mooie pakket voor onze spelers mogelijk te maken! 
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11. Sportongeval 

11.1 Wat te doen bij een sportongeval?  
Een sportongeval is natuurlijk op zich al vervelend, maar als er niet de juiste procedure gevolgd wordt, kan ook de 
financiële afhandeling tot problemen leiden. 

Daarom hieronder een korte uitleg van de belangrijkste dingen die er moeten gebeuren wanneer u een 
sportongeval overkomt. Probeer dit zo nauwkeurig op te volgen en u zal merken dat er weinig of geen problemen 
ontstaan. Ook de financiële afhandeling zal vlot verlopen en dit is in ieders voordeel. 

1. Laat zo snel mogelijk na een sportongeval een sportongevalsaangifte invullen door de geneesheer/ziekenhuis 
waar u wordt behandeld. Meld de desbetreffende invuller om duidelijk te schrijven! 

2. Wat moet zeer duidelijk ingevuld zijn? 

1. Naam en voornaam van het slachtoffer 
2. Naam van de club (SLW Maaseik) 
3. Aard van het letsel 
4. Juiste plaats van het letsel 
5. Dag van het ongeval -> wordt door Bart Moonen ingevuld 
6. Uur van het ongeval -> wordt door Bart Moonen ingevuld 
7. Naam en voornaam van de behandelende geneesheer 
8. Volledig adres van de behandelende geneesheer 
9. Stempel van de behandelende geneesheer 
10. Kinétherapie of niet (minimaal 9 beurten) 
11. Kleefbriefje van je ziekenfonds 

3. Indien men meer kinétherapie nodig heeft dan voorgeschreven zal dit eerst moeten aangevraagd worden aan 
de KBVB. 
Bijkomende behandelingen kunnen pas starten na goedkeuring van de KBVB. Zorg er dus voor om tijdig de 
aanvraag in te dienen! 

4. Zorg ervoor dat uw correct ingevuld formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent, Bart 
Moonen, wordt overhandigd. Adres: Karel Gesslerstraat 28  3680 Maaseik. 
 
U mag dit ook binnenbrengen in de kantine. Vergeet niet een sticker van het ziekenfonds toe te voegen. 
 
Dit formulier moet binnen 14 dagen bij de KBVB ingeleverd zijn, anders wordt het niet meer goedgekeurd door 
de KBVB! 

5. Ongeveer 10 dagen na versturing van de – hopelijk correct ingevuld – sportongevalsaangifte door de 
gerechtigde correspondent naar de KBVB ontvangt men een genezingsverklaring. 

6. Bij genezing zal de behandelende geneesheer de genezingsverklaring moeten invullen. 

7. Deze genezingsverklaring samen met de kwijtschriften van het ziekenfonds en andere facturen zo snel mogelijk 
te bezorgen aan de secretaris zodat uw ongeval volledig kan afgehandeld worden. 
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12. Fairplay charter 

12.1 De fairplay charter 
SLW Maaseik vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde ‘Fair 
Play Charter’ van de FIFA te respecteren, met name: 

1. Respect voor de spelregels 

2. Respect voor de scheidsrechters 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, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs. 
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13. De Panathlonverklaring 
Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te 

vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden 

van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s: (1) het uitdragen van positieve waarden; (2) het bannen van 

alle vormen van discriminatie; (3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen; (4) het verwelkomen van 

sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport; (5) het onderschrijven van het 

‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. 

 

SLW Maaseik heeft deze Panathlonverklaring ondertekend en is dus een grote bouwsteen in het opleidingsplan 

van de jeugd binnen SLW Maaseik.  

13.1  De Verklaring 
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. 

 

Panathlonverklaring “Ethiek 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 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: 
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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. 

 

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 pro-actief, 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. 

 

GENT, 24 September 2004    

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève –  

Copyright Declaration: Panathlon International  
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14. Trainers en trainingsdagen 

14.1  Onderbouw 
 

Ploeg Trainer Trainingsdag 1 Trainingsdag 2 

 Voornaam Achternaam Dag Uur Dag Uur 

U6  Steve Scheurmans Woensdag 17u30 – 18u30   

U7 A Stefan Geenen Dinsdag 18u00 – 19u00 Donderdag 18u00 – 19u00 

U7 B Gerry Janssen Dinsdag 18u00 – 19u00 Donderdag 18u00 – 19u00 

U8  Milan Gysen Maandag 18u00 – 19u15 Woensdag 18u00 – 19u15 

U9  Pieter Vermeulen Maandag 18u00 – 19u15 Woensdag 18u00 – 19u15 

 

14.2  Middenbouw 
 

Ploeg Trainer Trainingsdag 1 Trainingsdag 2 

 Voornaam Achternaam Dag Uur Dag Uur 

U10 Markus Krug Maandag 18u00 – 19u15 Woensdag 18u00 – 19u15 

U11 A Thijs  Linssen Dinsdag 18u00 – 19u15 Donderdag 18u00 – 19u15 

 Roel Van Vlierden     

U11 B Remco De Jong Dinsdag 18u00 – 19u15 Donderdag 18u00 – 19u15 

U12 Jos Voorpijl Dinsdag 18u00 – 19u15 Donderdag 18u00 – 19u15 

U13 Anton Biloro Dinsdag 17u45 – 19u00 Donderdag 17u45 – 19u00 

 

14.3  Bovenbouw 
 

Ploeg Trainer Trainingsdag 1 Trainingsdag 2 

 Voornaam Achternaam Dag Uur Dag Uur 

U15 A Joris Mertens Dinsdag 18u30 – 20u00 Donderdag 18u30 – 20u00 

U15 B Senne Luijten Woensdag 18u30 – 20u00 Vrijdag 18u30 – 20u00 

U17 Jos Voorpijl Dinsdag 19u30 – 21u00 Donderdag 19u30 – 21u00 

 

 

Zowel het uur van afspraak als de plaats van samenkomst zal medegedeeld worden door de trainer aan de 

groep.  

 

 

 

 


