


Sterke -bekende- Merken



KVK TIENEN 2020

Wij zijn een “vereniging”!

KVK Tienen zet een hele regio op de sportkaart!

Het verschil maken in opleiding!

Voorbeeld in het amateurvoetbal met ambitie!

Meisjes en jongens, T-soccer City!



Bepalend zijn voor de regio. Mede 
ontwikkelaar van de Tiense regio. 
Uitdragen van “Tienen” over de 

provinciegrenzen heen.

MARKETING 

Integrator voor de gemeenschap: 
mensen verenigen en integreren via 

sportieve motor. Sociaal project 
kansarmen: iedereen voetballen.

COMMUNITY

De beste  amateurs, sportief 
ankerpunt voor de regio met veel 

eigen spelers. Samenwerking met alle 
Tiense clubs. Straffe voetbalopleiding.

SPORTIEF PLAN

Gezond groeien op alle vlakken: 
community, regio, financieel, sportief 

i.s.m. met stad, inwoners en 
industrie.

POSITIEF VOORUIT

KVK TIENEN 

T-SOCCER CITY



KVK TIENEN 2020 IP
Lidgelden

U6-U7: €225   //   U8-beloften: €430

Voetbaluitrusting training – wedstrijd - uitgaanskledij

Trainers met diploma – technische staf – fysiektrainers –
techniektraining – keeperstraining – basis kiné.

Indoortraining U6-U7

Kunstgrasterrein + onderhoud grasterrein

Snack na de wedstrijd

Onderhoud en bouw kleedkamers, Poetsploeg.

Taksen Voetbal Vlaanderen, verzekering.

Scheidsrechters 

….



KVK TIENEN 2020 IP
Onze organisatie:

Raad Van Bestuur – Alg.Vergadering RFC Tienen-Hageland

Jeugdbestuur + Jeugdvoorzitter

Sportieve staf onder leiding van TVJO

Scouting – Jeugd coördinatoren

Trainers – begeleiding - afgevaardigden



KVK TIENEN 2020 IP
Onze organisatie:

Philippe Verbiest: Jeugdmanager

Algemene leiding van de Jeugdopleiding
Planningen

Beheer en planning van het jeugdbudget

Interne en Externe tornooien

Administratie

Ouderraad

Spelersraad

Ombudsman

Meer info: http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking

http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking


KVK TIENEN 2020 IP
Onze organisatie:

Dirk Gilis: TVJO

Sportieve leiding van de Jeugdopleiding.

Verantwoordelijk voor het opleidingsplan en de 

naleving/opvolging ervan.

Verantwoordelijke invulling JC en trainers.

Verantwoordelijk voor de doorstroming.

Verantwoordelijke Scouting, samen met Hoofd 
Scouting.

Spelersraad.

Meer info: http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking

http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking


KVK TIENEN 2020 IP
Onze organisatie:

Jeugd coördinatoren: John, Yves en Stef

Verbindingspersonen tussen de trainers onderling en tussen trainers en TVJO.

Verbindingspersonen tussen ouders/spelers en trainers.

Het opleidingsplan in de praktijk brengen via thema’s.

Rode draad binnen de jeugdopleiding bewaken, opvolgen van de kwaliteit van de 
trainingen. Opvolgen van de selecties voor de wedstijden.



KVK TIENEN 2020 IP
Onze organisatie:

Jeugd coördinatoren: John, Yves en Stef

Opvolgen van wedstrijden en tornooien.

Opvolgen van de speelminuten van de spelers en opvolgen van de ontwikkeling van de 
spelers.

Organiseren van de sportieve vergaderingen en organiseren van de evaluatie 
vergaderingen.

Begeleiden van jongen trainers. Vernieuwingen aanreiken aan de trainers

Meer Info: http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking

http://www.kvktienen.be/dagelijkse-werking


KVK TIENEN 2020
T-Soccer City Strategie: Elk op zijn niveau!

Dames

IP

Provinciaal Regionaal



KVK TIENEN 2020 IP

Onderbouw U6-U7
Spelend kennismaken met balsporten. Geen druk, veel spel en 

plezier. Vrije aansluitingen. Geen testen.

U8 – U10
Spelend opleiden met veel aandacht voor technische vorming. 
Eerste selectie en oriëntering naar juiste niveau groepen. TVJO 

leerplan. Scouting en testen.

Middenbouw U11 – U15

Selectie-Scouting-Doelgericht trainen en opleiden volgens IP 
opleidingsplan. Scouting en testen.



KVK TIENEN 2020 IP

Bovenbouw U16 – U17
Doelgericht trainen op technisch, fysiek en tactisch vlak. Link 

tussen jeugd en volwassenen voetbal. 

Nieuwkomers: Elite en specifieke scouting.  

Bovenbouw U19 – Beloften
Eén groep met twee trainers. Doelgericht trainen op technisch, 

fysiek en tactisch vlak volgens spelsysteem A-elftal. 

De rechte lijn naar een A-team.  

Nieuwkomers: Elite en specifieke scouting.  

Keepers Academy Johan Bogaerts.
Technische en fysieke vorming. Nu al de referentie in 

een ruime regio.



KVK TIENEN 2020
Onze sportdriehoek:

Fysiek

Techniek

Begeleiding 
Evaluatie  

Orientering

Preventie



KVK TIENEN 2020 IP
T-Soccer City Strategie: Samenstelling teams

Per categorie, door trainers samen met met JC en TVJO

Uiterste datum : 15/8

Zo homogeen mogelijke groepen

Gemengde groepen = op regelmatige basis wisselen



KVK TIENEN 2020 IP
T-Soccer City Strategie: Doorschuiven spelers

Definitieve overgang naar een hogere leeftijdscategorie ->

enkel bij uitzonderlijk getalenteerde spelers.

Af en toe een keertje meetrainen met een hogere leeftijds-
categorie. 

Steeds doorschuiven naar een ploeg van hetzelfde niveau.

Steeds in samenspraak met de ouders en de desbetreffende

speler.



KVK TIENEN 2020
T-Soccer City Strategie: Uitstroom/testen

Wat kan:

• alleen naar clubs van een hoger niveau (Elite)

• omwille van familiale redenen

• omwille van heroriëntatie naar een andere sport

Testen:

• hogere teams (elite)

• vanaf nieuwjaar 



KVK Tienen 2020
Community….

• 275 jeugdspelers IP-Prov. 40 spelers Beloften en 
A-team. 7 dagen op 7 voetbal en training. 

• Veteranen & gelegenheidsteams.

• 50 coördinatoren, trainers en begeleiders.

• 1250 clubleden: ouders, broers en zussen, 
grootouders, familie en vrienden.

• 55 vrijwilligers.

• 1750 ingeschreven email contacten.

• Actief Social Media beleid: FB & Web.

• Keepersschool Johan Bogaerts.

• Scheidsrechtersopleiding Regio Tienen.

• Trainersopleidingen Voetbalfederatie Vlaanderen.

• Vergader lokatie Tiense Verenigingen.



KVK TIENEN 2020
Uitgaanskledij



KVK TIENEN 2020
Trainingskledij



KVK TIENEN 2020
Wedstrijdkledij



KVK TIENEN 2020
Pakket af te halen:

Basispakket: KVK eerste training

Extra pakket: MACRON STORE Kumtich



10 Gouden Regels
Good sportsmanship =

Win or lose, do it fairly.  Know it’s a game, but always give 100%!
Respect, ambition, progression & all together for the team!

Kom op tijd….altijd!

Op training heb je altijd je bal bij. 

Bal overtrappen = Bal halen!

Niet trainen = niet spelen. Geen lidgeld = niet spelen!

Positieve coaching op het veld:
T.o.v. het team en de coach. T.o.v. de scheidsrechter.

T.o.v. van de tegenstander.
….ook als je wordt gewisseld!



10 Gouden Regels

Draag altijd je clubkleding

Toon altijd respect naar trainers, medewerkers en ploegmaats. Geen 
discussie!

Kleedkamer:
Behandel alles met respect! Stuk maken = Betalen!

Laat de kleedkamer netjes achter: 
Afval in de vuilnisbak. Douche droog en proper.

Kleedkamer droog en proper. Licht uit.
-> Elke week 2 verantwoordelijken aanduiden!

Een probleem? 
Bespreek dit met jullie coach, met de coördinator (John) of met de TVJO 

(Dirk)…..



Les 10 règles d’or 

Good sportsmanship =
Win or lose, do it fairly.  Know it’s a game, but always give 100%!

Respect, ambition, progression & all together for the team!

On arrive à l’heure…toujours!

A l’entrainement on est toujours accompagner de son ballon. 

Ballon hors terrain = allez chercher ce ballon !

Pas d’entrainement = pas de match. Pas payer les frais d’adhésion = pas 
de match!

Vêtement du club….sans exception:



Les 10 règles d’or

Attitude positif sur le terrain, Vis-à-vis l’équipe et par rapport au coach.
Vis-à-vis l’arbitre. Vis-à-vis l’adversaire.….aussi lors d’un changement de 

joueur!

Montre toujours du respect par rapport aux entraineurs, employées, coéquipiers. 
Pas de discussions!

Vestiaire:
Traite l’infrastructure avec respect! Détruire = payer!

Quitte la vestiaire en la laissant propre: déchets dans la poubelle
Douche sèche et propre, vestiaire sèche et propre. Eteindre la lumière.

Désigner chaque semaine deux responsables!

Un problème? Parles-en au coach, au coordinateur (John) ou avec le TVJO 
(Dirk).



JEUGDLIDKAART

€50/seizoen voor:

- Alle wedstrijden jeugd

- Alle wedstrijden A-elftal en Beloften

Wie?
- Ouders

- Grootouders

Aanvragen: zie formulier of in bodega.



AFSPRAKEN “bodega”

Dranken 
-> alleen af te nemen in bodega

Eten
Wat kan: broodjes of koekje voor na de wedstrijd.

Wat kan niet: warme gerechten -> af te nemen in de 
bodega aan “club prijzen”.

Huur
bodega of Club Lounge: peter.denruyter@outlook.com

mailto:peter.denruyter@outlook.com


PLANNING

Via:

- De trainers of coördinatoren

- http://www.kvktienen.be/maandplanningen-jeugd

- Nieuwsbrief

Enkele afspraken:

- Openingsreceptie jeugdseizoen: 1ste vrijdag september

- Mosselfeest: oktober

- Sinterklaasfeest: begin december

- Nieuwjaarsreceptie KVK Jeugd

- Spaghetti feest: maart

- De “KVK Jeugd awards”: april

http://www.kvktienen.be/maandplanningen-jeugd






EINDE - FIN


