Zoete passie
Geachte Ouders,
Met veel genoegen stellen wij U in bijlage onze club voor.
We zijn erg blij dat uw zoon of dochter lid is van onze voetbalgemeenschap.
Onze gediplomeerde trainers en begeleiders zullen hun uiterste best doen om de kids een
goeie voetbalopleiding te bezorgen.
Maar lid zijn van een nationale club als KVK Tienen brengt ook verantwoordelijkheden en
afspraken met zich mee.
Altijd aanwezig zijn op de training en op de wedstrijden. De kledingregels toepassen. Respect
en sportiviteit naar trainers, supporters en begeleiders toe. Bijwonen van cluborganisaties en
events. Het lidgeld correct betalen…enz. Het hoort er allemaal bij.
In het kort onze basis visie:
“Jeugdvoetbal is een teamsport waar de individuele benadering binnen het team het verschil
maakt! Velen kunnen voetballen, het is de kwestie om beter, sneller en sterker te zijn.”
We zijn als club altijd bereid om te luisteren naar uw verzuchtingen en eventuele problemen.
De TVJO, de trainers, de coördinatoren, de jeugdmanager en de jeugdvoorzitter staan tot uw
beschikking.
Wij heten U dan ook van harte welkom bij KVK Tienen. Geniet van de club en van de
opleiding. We wensen iedereen een topseizoen 2018/2019.
Mocht U meer vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Alle gegevens van de
trainers en de TVJO kan U terugvinden op www.kvktienen.be
Sportieve groet,

Philippe Verbiest
Jeugdmanager
Mob: 0476 29 11 77
philippe.verbiest@kvktienen.be

Peter Denruyter
Voorzitter Jeugd
Mob: 0475 94 04 70
Peter.denruyter@vtmnieuws.be

KVK TIENEN EN T-SOCCER CITY, HET VOETBALPROJECT REGIO TIENEN!

Onze club wil dat alle kinderen en jongeren sporten. In de PlayStation en tablet maatschappij wordt
bewegen meer dan ooit een fundamentele investering in gezondheid en samenleving.
 Nooit eerder was healthy mind in a healthy body zo wezenlijk als nu.

A LITTLE HISTORY….
Racing Tienen stond in 1921 aan de wieg van het Tiense voetbal. In 1946 werd Voorwaarts Tienen
gecreëerd na het samengaan van 4 plaatselijke clubs. Sinds 1981 is er niet langer sprake van Racing
en Voorwaarts, maar van fusieclub KVK Tienen met het Bergéstadion als uitvalsbasis.

KVK TIENEN, OPLEIDING VAN U5 TOT A-ELFTAL = PLEZIER EN BEGELEIDING
Technische training:
Als professionelen in de sportwereld kennen we de noden. We zorgen dat onze spelers beter worden.
We werken vanuit de groep maar begeleiden individueel waar nodig. Techniek is de basis voor alles!
Oefenen, trainen…en opnieuw oefenen, elke dag, ook thuis.
Fysieke training:
Je kan niet beslissend zijn wanneer je fysiek niet oké bent. Op elk niveau geven we advies:
trainingsopbouw, sterker worden, soepelheid, voeding, enz.
Algemene begeleiding:
Voetbal is meer dan tegen een bal trappen. Het is ook hoe je in het leven staat. De waarden en
normen van onze club zijn duidelijk. Ook het kopje en de buik tellen mee! KVK Tienen heeft vanaf het
seizoen 2018/2019 ook een ombudsman aan zijn organisatie toegevoegd. Alle klachten of opmerkingen
komen bij hem/haar terecht.
Blessure Preventie:
Beter trainen is minder blessures. Voetbal is niet alleen lopen! Ook stretchen en soepelheid zijn van
zeer groot belang.
Onze opleiders zijn gediplomeerde en ervaren trainers onder de kundige leiding van de TVJO Dirk Gilis.
KVK Tienen behaalde 3 sterren in de kwaliteitsmeting van Voetbalfederatie Vlaanderen. In het najaar
gaan we voor meer in de nieuwe audit!

WIE KAN MEEVOETBALLEN?
Alle spelers zijn welkom bij KVK Tienen, jongens en meisjes. KVK Tienen is meteen ook de kleurrijkste
vereniging van de regio. Met al onze kids leveren we een wezenlijke bijdrage aan de integratie en
sociale aanwezigheid van alle mogelijke mensen in onze stad. We stimuleren ouders en vrienden om
deel te nemen aan onze vereniging. We verbinden en integreren de inwoners van de stad en de regio.

WAT BETEKENT DAT VOOR UW KIND?
Onze Spelregels:
In de onderbouw (tot U10) stuurt KVK Tienen in principe geen spelers weg. Iedereen speelt even veel.
We gaan uit van evenwaardige groepen waarbij kids elkaar stimuleren en beter maken. Het principe
van gemixte ploegen blijft gelden tot en met de U13.
Wij laten geen talent verloren gaan!
Dat wil dus zeggen:
 Elk kind een faire kans geven om te groeien, beter te worden, sterker te worden.
 Elk kind via begeleiding en positieve stimulans zoveel mogelijk kansen geven om de
stap te zetten naar het 11 tegen 11 voetbal.
 Leuk voetbal waarbij winnen tof is maar geen must.
Goed, technisch en verzorgd voetbal daarentegen is primordiaal.
Afhankelijk van de ontwikkeling zal de speler in de middenbouw terecht komen in de IP-ploegen bij
KVK of een alternatief voorstel krijgen bij een provinciaal of recreatief team binnen T-Soccer City.
Maar, en dat is belangrijk, KVK blijft alle spelers opvolgen. Want de ene jongen/meisje maakt een
snellere ontwikkeling dan de andere.
Eén keer U15 ligt de focus helemaal op elitevorming en postformatie = de rechte lijn naar Beloften en
A-elftal!

HOE GAAT HET MET KVK TIENEN?
KVK heeft in 2015/2016 het roer helemaal omgegooid. KVK is heden een moderne voetbal community,
een gezonde goed geïntegreerde regio club met 100% focus op eigen talent aangevuld met enkele
missing links. Opleiden en begeleiden i.p.v. kopen en ….nog eens kopen. Ons doel: uw kind in ons
eerste elftal of in het eerste elftal van de Eva’s laten spelen.
Het verschil met de anderen?
KVK speelt nationaal voetbal en onze eigen jeugd krijgt echte kansen om door te stoten.
Onze Ambitie? Financieel gezond de stap kunnen zetten naar de hoogste amateurafdeling binnen een
termijn van 2 tot 4 jaar.

HET LIDGELD?
Voor het seizoen 2018-2019 bedraagt het lidgeld €430. Voor de U6/U7 spelers €225. Iedereen die
deelneemt aan de trainingen en wedstrijden betaalt dit lidgeld, zonder uitzondering.
In dit lidgeld zit inbegrepen:
- de basis kledingset + extra kledingpakket
- 1 volwassenen ticket voor de mosseldagen in oktober + 1 volwassenen ticket voor de
restaurantdagen in maart 2019.
De lidgelden worden integraal gebruikt voor de betaling van:
- gediplomeerde trainers en begeleiders
- traject en persoonlijke begeleiding, stabiliteitstraining, keeperstraining op maat
- infrastructuur, kosten en nutsvoorzieningen (kunstgras, water, stroom/verlichting, onderhoud
kleedkamers en stadion)
- bondstaksen en kosten
- huur stadion, onderhoud en aanleg velden Berberendael en Oorbeek
- versnaperingen na wedstrijden
- administratie en wedstrijdorganisatie
- organisatie van infovergaderingen en expertenpanels
Maar voor alle duidelijkheid…daarmee komen we er niet.
Vandaar dat we bijvoorbeeld €3 inkom vragen bij de jeugdwedstrijden. Of dat we volgens de traditie
een aantal events organiseren zoals de Funcky Fridays of de restaurantdagen.
Vooral uw aanwezigheid op de mossel en –restaurantdagen horen er bij.
Van al deze activiteiten ontvangt U een kalender met regelmatig updates.
Bijbestellen kleding kan makkelijk. Ga (binnenkort) naar onze webshop op www.kvktienen.be of spreek
de jeugdmanager aan.

LIDKAART JONG KVK
KVK biedt de ouders van de jeugd de mogelijkheid om een lidkaart aan te kopen. Met deze kaart krijgt
U toegang tot alle jeugdwedstrijden, tornooien en alle wedstrijden van het eerste elftal.
Prijs: €45/pp/seizoen
Bestellen kan bij Ronald Delmel, op secretariaat@kvktienen.be of door rechtstreekse storting van €45
op rek. nr. BE66 736 003868 243 met vermelding: “lidkaart KVK Jeugd + naam”.

JEUGDTORNOOIEN
KVK Tienen organiseert en speelt in de loop van het seizoen verschillende tornooien. De meeste
tornooien zijn sterk bezet met o.a. een aantal elite ploegen. Dit zijn geen vrijblijvende uitstapjes waar
iedereen naar believen aanwezig is of niet. Integendeel. Op die momenten zien we vaak waar we nu
echt staan. Het is voor de kinderen ook fijn wanneer ouders ook de medaille uitreiking bijwonen. Uit
respect voor de organisatie maar ook uit respect voor onze eigen spelers.

HOE SUPPORTEREN?
Aanmoedigen: ja. Steunen: ja. Applaus voor de eigen ploeg: ja. Positief meeleven: ja
Tegenstanders jennen: nee. Scheidsrechters verwijten: nee. Coachen in de plaats van de coach: nee.
M.a.w. : respect en positief! Daar staan wij voor.

CLUB KALENDER 2018
Juli:
 Ma 23/7: Start eerste trainingen
 Voorbereidingstornooien
Augustus:
 Voorbereidingstornooien
 10/8, 11/8 en 12/8 stage Sittard
September:
 Zo 2/9 of Zo 8/9: Jeugddag eerste thuismatch A-elftal -> aanwezigheid ouders gewenst.
 Do 20/9: Info avond “Voeding en Sport”.
Oktober:
 Eerste of tweede weekend: Mosselrestaurantdagen: -> aanwezigheid ouders gewenst.
 Vrij 26/10: Funky Friday, OktoberFest.
 Zo 28/10 (O.V.): Jeugd en Familiedag KVK A-elftal
November:
 Herfstvakantie 29 – 4/11: Midweekwedstrijden of Herfst-tornooi Soccer City
 Do 8/11: Ouderraad vergadering
 Vrij 30/11: Sinterklaasfeest onderbouw: -> aanwezigheid ouders gewenst onderbouw.
 Vrij 30/11: Funky Friday Party!
December:
 Do 20/12 of Vrij 21/12 avond tornooi U16/U17/U19
 Do 27/12: kerstvakantie midweekwedstrijden Soccer City

CLUB KALENDER 2019
Januari:
 Vrij 11/1 Nieuwjaarsreceptie Jeugd: -> aanwezigheid ouders gewenst.
Februari:
 Vrij 8/2 Funky Friday: Après Ski
 Zat 23/2 en Zo 24/2: Mmm, Yummie Restaurantdagen: ->aanwezigheid ouders gewenst.
Maart
 Di 5/3 en woe 6/3 Krokus Midweekvoetbal T-Soccer City
 Do 14/3: Ouderraad vergadering
 Vrij 29/3 Funky Friday Party
April:





Zat 6/4 en zon 7/4: Tornooi onderbouw en middenbouw.
Internationaal Tornooi Spanje U16? en U19? van 7/4 tot 13/4?
Paasstage 15, 16, 18, 19 (2de week Paasvakantie)
Spelers Evaluaties: week van 22/4

Mei:
 Tornooien Jeugd
Juni:
 Vrij 31/5 en zat 1/6: Voetbalhappening 35+ en Ouders
 Zat 1/6: Eindejaar BBQ KVK Tienen Jeugd
Meer info en updates: www.kvktienen.be en via de e-mails en nieuwsbrieven.

COMMERCIEEL
KVK Tienen Jeugd leeft ook door onze sponsors. Wil je op dat vlak je steentje bijdragen? Dat kan.
Van €150 per m² boarding langs het veld, met één van onze spandoeken achter doel, met
reuzenpanelen van 25m², als Co-hoofdsponsor op de voorzijde van de truitjes van onze elftallen of …
We vertellen er U graag alles over.
Neem contact op met onze sponsorcommissie: 0475 94 04 70 en vraag info aan de Jeugdvoorzitter.

ONZE PARTNERS IN 2018-2019:
KVK Tienen kan in het seizoen 2018/2019 rekenen op de steun van volgende sponsors….als je dus een
aankoop doet, denk dan eens aan deze mensen en vertel er zeker bij dat je lid bent van KVK Tienen.
Auto:
-

Mercedes Claes & Zonen.
Honda Garage Permantier.
Buttiens Mitsubishi/Hyundai.
Garage Govaerts Linter.
SEAT Garage Billen.
Champagne Takeldienst.
Peugeot EM-DW Garage.
Bandencentrale Laudus, St Maurusweg, Tienen.

Supermarkt:
AD Delhaize Tienen.
Carrefour City Nieuwstraat.

www.claesenzonen.mercedes-benz.be
www.permantiermotors.be
www.garagebuttiens.be
www.govaerts-group.be
www.groep-billen.be
www.garage.peugeot.be
www.bandencenter-laudus.eurotyre.be
www.delhaizetienen.be

Immobiliën:
MATEXI Immo, site ’t Lyceum.
Immo JR Consulting, Real-Estate Agents.
Immo Living Stone, Veemarkt, Tienen.

www.matexi.be
www.jrconsulting.be
www.living-stone.be

Banken/Verzekeringen
Perfect Fitting Insurance, Ronald Delmel.
Fintro Vanrijkelen-VRD.
Timaver Verzekeringen.
Verzekeringen Philip Maris.

www.tienen.pv.be
www.vrd-vanrijkelen.be
www.timaver.be
www.verzekeringenmaris.be

Zonnecentra/Electro
C-SUN zonnecentrum - Electro Vandeput.
Elektro Lefèvre Tienen.

www.electrovandeput.be
www.elektro-lefevre.be

Café/Restaurant
Den Venetiaan Hoegaarden.
Restaurant Villa Torre, Linter.
Café bij Pieter, Spiegelstaart Tienen.
Marktcafé Chez Bruno, Grote Markt, Tienen.
Jupiler
Café De Aflaat “Bij Wekke”, Veemarkt, Tienen.
Restaurant Vigilae, Grote Markt Tienen.

www.villatorre.be

Industrie:
Van Eycken Metal Constructions.
Affilips Industry.
Cedelec Elektriciteit, Low Voltage en High Voltage.
B2B Hamelendreef, kantoren +aanvullende diensten.
BWP Blankedale.
Moriaux Joseph Transport.
Vanborren Systems, dakwerken.
Internationaal Vervoer Engelbosch.
Multiobus Busvervoer.
BENEO, Food Applications.
SES, seed production.
Bandbeveiliging/Security/Wateroverlast:
AQUASORB, de moderne zandzak tegen wateroverlast.
Stijn Pans, camerabewaking, alarmsystemen, domotica.
BGS Brandbeveiliging.
Interim arbeid/Sociaal Secretariaat:
Staffing Recruitment.
SBB Leuven.

www.vaneycken.be
www.affilips.com
www.b2bhamelendreef.com
www.blankedale.com
www.moriau.eu
www.vanborrensystems.be
www.engelbosch.be
www.multiobus.be
www.beneo.com
www.sesvanderhave.com
www.aquasorb.be
www.stijn-pans.be
www.bgs.be
www.staffing.works

Meubelen/schrijnwerkerij/inrichting:
MS2000 Meubelen.
Schrijnwerkerij Weckx Waanrode.
VOO-DO Interieurbouw. Maatwerk meubilair restaurant, winkelinrichting.
Optiek/Juwelen/Goud:
PEJATI, aankoop oud goud, edelmetalen en juwelen.
Amery Optiek.

www.pejati.be
www.amery.be

Containerdienst/Bouwmaterialen:
Croes Afbraakwerken.
H&D Recycling.
Lebegge Bouwmaterialen bvba.

www.croesbvba.be
hd-recycling-bvba.business.site
www.lebegge.com

Brandstoffen
Hognoul & Zonen Kortenaken.

www.hognoul.be

Kleding
Roosen Fashion, Nieuwstraat, Tienen.
De Wasbeer Wassalon.

www.roosenfashion.com

Drukwerken:
Graphcom, Andre Kestens.
Taxidiensten/Luchthaven vervoer:
Driveplus Airport Service en taxidiensten.

www.driveplus.be

Ziekenfonds:
Socialistische Mutualiteit Tienen.
Andre Moreau, Vrij Sociaal Democraten Werken.
Diensten voeding
Van Geyseghem Wijnen, Hamelendreef Tienen.
Verbiest Keurslager, Waaiberg Tienen.
ROM Koffie.
Betting
Napoleon Games
Advocaat
Bruno Van Lindt

www.vangeyseghem.be
www.keurslagerverbiest.be

