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Inleiding

Genker VV  Jeugdvoetbal heeft als doel een gezond en groeiend jeugdvoetbal te verzorgen
voor de jeugd uit Genk en omstreken en als afgeleide hiervan een doorstroom beleid op te
zetten van de jeugd naar de seniorenelftallen van Genker VV.

In 2018 is Genker VV een toonaangevende jeugd voetbalvereniging in de Stad Genk .
Competitief en recreatief, een visitekaartje voor het jeugdvoetbal in het algemeen voor
zowel jongens als meisjes. Onderscheidend, met een groot vrijwilligerskader, sterke
onderlinge band en uitstekende sfeer.

Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, begeleiders, spelers en ouders. Genker VV
kan en zal nooit de rol van de ouder kunnen of willen overnemen. Genker VV kan wel de
randvoorwaarden scheppen waaronder alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren
binnen de club, met als resultaat dat een ieder kan presteren met plezier.

Als bestuur zijn we ons bewust van de veranderende waarden en normen in de
maatschappij, maar willen dit niet als een niet-beïnvloedbaar gegeven accepteren.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we de gewenste manier van
omgang met elkaar binnen Genker VV nader vaststellen, elkaar hierover informeren,
afspraken maken en in het geval dat afspraken niet worden nagekomen sanctioneren.

Het uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Als bestuur

staan wij voor een club waar sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, directe en

eerlijke communicatie.

Als belanghebbende van Genker VV biedt het bestuur u dit beleid inzake onze waarden en
normen aan. Samen met alle spelers, ouders en leiders willen wij ons inzetten voor een te
gekke voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect
bejegenen en bezig zijn om de club vooruit te brengen.

Wij rekenen op ieders begrip en steun.

Namens het Genker VV Bestuur
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ALGEMENE VERGADERING

Voorzitter Geukens Jan info@genkervv.be

Ondervoorzitter Hermans Bart bart.hermans5@telenet.be

Penningmeester Geukens Jan jan_geukens@telenet.be

TVJO Honings Ronny ronny.honings@genkervv.be

GC Plevoets Pierre GC@genkervv.be

Vrijwilligerswerking Cops Mieke vrijwilliger@genkervv.be

Lid Breban Marc sportief@genkervv.be

DAGELIJKSE WERKING

Voorzitter Geukens Jan Houder Blauwe kaart

Ondervoorzitter Hermans Bart Houder Blauwe kaart

Penningmeester Geukens Jan Houder Blauwe kaart

TVJO

GC

Honings Ronny

Pierre Plevoets Houder Blauwe kaart

Lid Breban Marc Houder Blauwe kaart

Lid Hermans Bart Houder Blauwe kaart

Lid Stouten Johan Houder Blauwe kaart

Lid Cops Mieke

Lid Gabriels Lode
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Genker VV - Waarom zou je kiezen voor onze vereniging?

Bij ons staat het kind centraal: de belangen van het kind staan voorop. Lichamelijke en
geestelijke gezondheid primeren.

Schoolse resultaten krijgen voorrang op het voetbal. De tijd dat je op de club bent, moet
verrijkend en zinvol ingevuld.

We streven naar optimale omstandigheden om je als voetballer te ontplooien. In het
draaiboek van ons jeugdopleidingsplan ligt de nadruk op:

● plezier in het spel;

● discipline en respect;

● technische vaardigheden: zelfontplooiing;

● tactische vaardigheden: functioneren in een ploeg gebeuren.

Wedstrijden dienen om jezelf te verbeteren en zijn geen doel. Een gekwalificeerde trainers
groep die oog heeft voor het sociale, pedagogische en sportieve aspect als het over de
ontwikkeling van het kind gaat. Ieder kind kan op zijn eigen niveau en tempo ontwikkelen.
Onze accommodatie is verzorgd en ligt in een kindvriendelijke omgeving. We stellen je voor
uitdagingen, zonder druk op te leggen: alles kan, niets moet. We zijn en blijven een
familiale club die voetbal op verschillende snelheden tracht aan te leren: je tracht te
presteren, maar je moet je amuseren.

AANSLUITEN
De eerste kennismaking is belangrijk, we willen als vereniging u goed informeren.

Lidgelden, trainingsmomenten, wedstrijden, opleiders, wie is wie, te veel om op te

noemen.

Deze informatie kan je allemaal krijgen na een gesprek met een lid van de sportieve

cel, daarna kunnen we starten met proeftrainingen ter kennismaking. Indien blijkt dat

hij/zij graag komt voetballen kan er overgegaan worden tot inschrijving.

Contactgegevens:

sportief@genkervv.be

Hier kan je je gegevens achterlaten zodat je uitgenodigd kan worden voor een gesprek.

Wat heb je nodig voor de inschrijving:

KIDS-ID of paspoort

GSM
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Genk VV - Missie
Genk VV is een voetbalvereniging die spelers, trainers, ouders en vrijwilligers samenbrengt.
Als club bieden we iedere speler een kwalitatieve opleiding, waarbij kinderen en jongeren
altijd centraal staan. Iedereen moet zijn capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen, ongeacht
talent, afkomst of geslacht. We zijn sportief ambitieus, maar competitie is niet onze enige
doelstelling. Wij willen een gezonde club zijn waar iedereen zich thuis voelt en respect heeft
voor mekaar, en waar fairplay en gezelligheid voorop staan.

Genk VV  - Visie jeugdopleiding
De jeugdwerking van Genk VV is geen vrijblijvende activiteit.
De jeugdwerking van onze club vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het
algehele club gebeuren. Daarom wenst Genk VV over een model jeugdwerking te
beschikken, een jeugdwerking waarop we fier mogen zijn.

“We wensen de beste jeugdwerking  te bezitten"
Dit betekent dat we een hogere kwaliteit nastreven. Deze kwaliteit kan enkel gewaarborgd
worden en blijven als er op een weldoordachte manier wordt gewerkt.
In overleg en samenwerking ons steeds afvragen: "Wat en hoe kan het beter"
Het doel is aan jonge spelers maximale kansen geven om zich optimaal als voetballer te
ontwikkelen door hen met de beste mensen en middelen te omringen en zodoende hen
maximale kansen te geven om door te groeien tot een professioneel niveau. In dit complexe
proces staat het kind/adolescent in zijn totaliteit centraal.
De jeugdopleiding leert de jeugdspeler om te gaan met gestelde regels, normen en bepaalde
waarden. Spelers en ouders het FAIR PLAY CHARTER laten beleven is een hoofdwaarde
binnen de jeugdopleiding.

Door sportieve en sociale nevenactiviteiten tracht de jeugdopleiding een –wij gevoel- te
creëren, dat wanneer deze spelers hun weg naar het 1ste elftal vinden, dit –wij gevoel- terug
te vinden is in de entourage rondom de club. De belangstelling van buitenaf wordt immers
voornamelijk bepaald door een persoonlijke band met de clubspelers.
Voetbal spelen, is FUN beleven. In onze opleiding trachten wij een sfeer te creëren waarin de
spelers worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen
en verliezen. De ontplooiing van de speler op langere termijn primeert boven
wedstrijdresultaten op korte termijn
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Genk VV -  Website - Facebook - Nieuwsbrief - ProSoccerData
Op onze website www.genkervv.be kan je heel wat informatie vinden, het is zeer zeker een
geregeld bezoekje waard. Ook de facebook pagina bevat nieuws over recente activiteiten. De
nieuwsbrief met de activiteitenkalender ten slotte wordt regelmatig per mail verstuurd. Ons
communicatieplatform ProSoccerData geeft de mogelijkheid leden via een app op de hoogte
te houden van planning van trainingen en wedstrijden. Daarnaast is het een bron van data
die trainers kunnen aanwenden om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

Genk VV - Jeugdcoördinatoren
Genk VV heeft jeugdcoördinatoren, die het jeugdbeleid en de jeugdopleiding van de club
samen met de trainers in praktijk brengen. Daarbij hanteren we onder andere de 10 geboden
van de jeugdtrainer .
De taken van de jeugdcoördinatoren zijn:

Met betrekking tot de trainers: het aansturen en opvolgen van de jeugdtrainers en er zo op
toezien dat de krachtlijnen van ons jeugdbeleid zo goed mogelijk gevolgd worden.
Met betrekking tot de spelers: het opvolgen van de spelers en het betrokken zijn bij het
indelen van de ploegen.
Met betrekking tot de ouders: het bieden van een aanspreekpunt, naast de trainer en
afgevaardigde, waar u terecht kunt met vragen omtrent de jeugdwerking.

Genk VV - Ploegindeling
De definitieve ploegindeling wordt aan alle spelers meegedeeld in de laatste week van
augustus.



INFOBROCHURE
Werking 2019-2022

Genk VV - Wedstrijden thuis
vrijdag 1* teams aanvang

Res B 20:30
Zaterdag 1* teams aanvang

GU8B - GU8C - PU8A
PU11

9:30

PU9A - PU9B - GU13C 11:15
PU13A - GU13B 13:00

Zaterdag 2* teams aanvang
GU10B - PU10A 9:30
GU15B 11:15
GU12B - PU12A 13:00
Res A 15:00

Zondag 1* teams aanvang
PU15A 9:30
U6A 9:45
PU17A - U6B 11:15
1e elftal 15:00

Zondag 2* teams aanvang
GU11B - PU11A 9:30
U7A 9:45
GU17B - U7B 11:15

*wedstrijdplanning kan te allen tijde wijzigen!
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Genk VV - Trainingen
Ploeg Training 1 Training 2

U6 Maandag T4  17:30 Woensdag T4 17:30
U7 Maandag T1 17:30 Woensdag T1 17:30
U8 Maandag T4 18:00 Vrijdag T2 18:00
U9 Woensdag T1 18:00 Vrijdag T1 18:00

U10 Maandag T1 18:30 Donderdag T3 18:00

U11 Dinsdag T1 18:30 Vrijdag T1 18:45

U12
U13C

Dinsdag T1 18:15
Maandag T1 18:45

Donderdag T2 18:15
Woensdag T 2 18:45

U13A/B Woensdag T1 18:45 Vrijdag T1/4 18:00
U15A
U15B

Woensdag T1 19:30
Dinsdag T4 19:00

Vrijdag T1 18:45
Donderdag T1 18:30

U17 Dinsdag T1 18:30 Donderdag T1/3 18:30
Res B Maandag T1 20:00 Woensdag T3 20:00

A/B kern Dinsdag T1 20:00 Donderdag T1 20:00
Keepers Maandag T1/T2 18:00 - 20:00

Zaaltraining

Beurtrol ploegen
Sporthal Kattevenia

Di en vr 18:00 tot 19:30
Wo en do 18:00 tot 20:00

Beurtrol ploegen
Sporthal Kattevenia

Di en vr 18:00 tot 19:30
Wo en do 18:00 tot 20:00

*training planning kan te allen tijde wijzigen!
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Genk VV - Procedure bij sportongeval
Als club wensen we dat alle spelers blessurevrij de voetbalsport kunnen beoefenen. Ondanks
de vele preventie maatregelen die de club organiseert kunnen we echter niet vermijden dat
spelers zich blesseren tijdens de sportactiviteit.
Bij een blessure dient u zich te houden aan de inhoud van dit document.
Wat je eerst vooraf moet weten :

DEFINITIE VAN EEN SPORTONGEVAL
Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig
optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, bal
betwisting enz.…). Tendinitis bijv. is een gevolg van overbelasting en bijgevolg geen ongeval.
BELANGRIJK OM TE WETEN :
Ziekenhuiskosten :
Kies voor een gemeenschappelijke kamer, indien je een eenpersoonskamer neemt worden
de hieruit voortvloeiende erelonen niet terugbetaald.
Kinébeurten: Het persoonlijk aandeel wordt slechts terugbetaald wanneer de kiné op
voorhand is aangevraagd en er gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldaan is:
aantal kinebeurten vermeld op het aangifteformulier, minstens 15 dagen inactief blijven,
fotokopie van het doktersvoorschrift voor kiné,  de formulieren voor aanvang van de
kinébeurten binnenbrengen bij de gerechtelijk correspondent (GC) Pierre Plevoets, via de
brievenbus in de kantine.
Verlengingen van de kiné : Er dient een nieuw doktersvoorschrift binnengebracht te worden
(fotokopie)
Kosten apotheker :
Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Kasticket is niet
voldoende. Neem ook een kopij van het voorschrift van de dokter.

Vast bedrag :
Per dossier wordt door het FSF van de KBVB een vast bedrag aangerekend voor
administratiekosten.

Terugbetaling :
Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van Genk VV
gestort. Er wordt een uittreksel overgemaakt aan de gerechtelijk correspondent van de club.
Deze zal het ontvangen bedrag doorstorten op de rekening van de speler. Dit kan tot twee
maanden na het afsluiten van het dossier zijn. Bij een lang herstel mogen tussentijdse
facturen gestuurd worden naar het FSF.

Wat je best altijd bij hebt: SIS- Kaart- Klevertjes ziekenkas- Identiteitskaart (ook op training)
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Stappenplan:
STAP1

Als speler van Genker VV hebt u een blessure opgelopen tijdens een wedstrijd of een
trainingssessie.
U ontvangt of u drukt een formulier ‘ongevalsaangifte’ af (via onze website).
http://genkervv.be/cms25/docs/Aangifte%20Ongeval%202018.pdf

Er zijn twee mogelijkheden:

- De blessure is van die aard dat directe verzorging nodig is:
U begeeft zich of wordt vervoerd naar het ziekenhuis, spoeddienst.
Meenemen: een formulier voor ‘ongevalsaangifte’, je sis-kaart + klevertjes en indien
mogelijk je identiteitskaart.

- De blessure is van die aard dat geen directe verzorging nodig is:
U gaat naar de huisdokter.
Meenemen: een formulier voor ‘ongevalsaangifte’ (indien het om een ongeval gaat), je
sis-kaart + klevertjes en indien mogelijk je identiteitskaart.

STAP 2

Het ingevulde ongevallen formulier breng je zo snel mogelijk binnen op de club. T.a.v. Pierre
Plevoets (GC) bezorg je een enveloppe in de brievenbus in de kantine binnen de drie dagen
na de eerste consultatie. De verdere behandeling en revalidatie wordt gevolgd op advies van
de dokter.

STAP 3
Na twee weken ontvangt de GC een geneeskundig getuigschrift samen met een
dossiernummer. Het wordt aan de speler bezorgd. Dit getuigschrift dient bij volledig herstel
ingevuld te worden door de dokter.

Je ontvangt thuis via het secretariaat van Genker VV een document van het F.S.F. dat door
een dokter dient ingevuld te worden wanneer je de sportactiviteit hervat. Dit medisch

protocol dient, wanneer ingevuld, zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan Dhr Plevoets
Pierre. Wees gewaarschuwd: Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur
oploopt in een wedstrijd alvorens dit document van herstel werd binnengebracht!

http://genkervv.be/cms25/docs/Aangifte%20Ongeval%202018.pdf
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Genk VV - Procedure bij persoonlijke problemen
Soms gebeuren er dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig
liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze
onderwerpen heel goed worden besproken met een begeleider, commissielid of bestuurslid.
In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een
onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort
filterfunctie richting het bestuur.

Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld.
Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de
vertrouwenspersoon.

Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenspersoon een plan van aanpak opgesteld.

Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal
alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenspersoon is er voor
iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen de jeugdwerking
Genker VV onder de aandacht gebracht dient te worden.

De rol van vertrouwenspersoon binnen Jeugdwerking Genker VV wordt ingevuld door

Dr. Bart Teuwen is bereikbaar op de volgende gegevens:

Telefoon: +32 (0) 497 547 131

Email adres: bartteuwen@skynet.be

Genk VV Sportieve planning: Het voetbalseizoen begint 6 weken voor de start vanaf week
29/30 en eindigt week 24

Genk VV Informeert/bereikbaar
Website: http://www.genkervv.be
Sportieve planning: via account op ProSoccerData (via app of browser) - wedstrijdplanning
ook via app BBF
Emailadres algemeen: info@genkervv.be
Emailadres sportief: sportief@genkervv.be
Emailadres privacy: privacy@genkervv.be
GC  Plevoets Pierre: GC@genkervv.be

mailto:info@genkervv.be
mailto:sportief@genkervv.be
mailto:privacy@genkervv.be
mailto:GC@genkervv.be
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Genk VV Trainingen/wedstrijden
Training:
Genk VV: Kattevennen 6A, 3600 Genk, 089/35.50.65
Sporthal Kattevenia: Kattevennen 15, 3600 Genk
SportinGenk park: Emiel van Dorenlaan 144, 3600 Genk

Wedstrijd:
Genk VV: Kattevennen 6A, 3600 Genk, 089/35.50.65
Terrein 1: groot kunstgrasveld T1
Terrein 2: trainingsveld natuurgras T2
Terrein 3: gekeurd veld natuurgras T3
Terrein 4: klein kunstgrasveld T4

T3 T2
T1

T4
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Genk VV Trainingen

Training:
Genk VV: Kattevennen 6A, 3600 Genk, 089/35.50.65
Sporthal Kattevenia: Kattevennen 15, 3600 Genk
SportinGenk park: Emiel van Dorenlaan 144, 3600 Genk
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Genk VV Trainingen

Training/wedstrijden in nood
Genk VV: Kattevennen 6A, 3600 Genk, 089/35.50.65
Sporthal Kattevenia: Kattevennen 15, 3600 Genk
SportinGenk park: Emiel van Dorenlaan 144, 3600 Genk


