Infobrochure [S.K PEPINGEN-HALLE]

1. VOORWOORD
Beste voetbalvrienden
Dit is onze eerste informatiebrochure. Hierin staan de huisregels van de club. Dit boekje kan veel vragen en
misverstanden voorkomen. Bewaar het dus goed.
S.K. Pepingen-Halle wil zich profileren als een familieclub met hoge sportieve ambities. We hechten enorm veel
waarde aan het naleven van onze huisregels met als doel de naam S.K. Pepingen-Halle te allen tijde waardig te
vertegenwoordigen.
Onze jeugdwerking heeft reeds een aantal jaar een 3-sterren label van Foot Pass. Maar hoewel dat misschien een
heel zichtbaar resultaat van de jeugdwerking is, kunnen we niet voorbij aan het feit dat er elke dag van het seizoen
hard gewerkt wordt voor en door onze spelers.
We denken dan in de eerste plaats aan onze trainers, die steeds opnieuw op zoek gaan naar uitdagingen voor de
spelers. En wat te zeggen van de coördinatoren, Hans, Patrick, Stephane, Tim en David, die een nooit ophoudende
stroom van taken voor hun rekening nemen. We denken natuurlijk ook aan onze afgevaardigden die de spelers voor,
tijdens en na de wedstrijd bijstaan met raad en daad. De club bestaat dankzij vrijwilligers, die zich kwijten van allerlei
taken, van geld innen rond het veld tot het verzorgen van de kantine. De club bestaat dankzij deze vrijwilligers.
Dankzij u en ons. Voel je geroepen om actief deel te nemen aan onze vriendenclub! We hebben je nodig!

Wij wensen iedereen een aangenaam en sportief seizoen
2017 – 2018!
Met sportieve groeten
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2. DOELSTELING VAN DE JEUGDOPLEIDING
S.K. Pepingen–Halle werd geboren uit de fusie van F.C. Pepingen en KSK Halle en opereert onder het stamnummer
7741. Deze fusie heeft als doel om onze jeugdopleiding nog performanter te maken en in onze regio tot de grootste
speler uit te groeien.
S.K. Pepingen-Halle is een club die zich richt op de voetbalsport in al haar facetten. Van recreatief tot
prestatiegericht en met oog voor de belangen van verschillende groepen/leden zoals jeugdspelers, 1ste elftal,
trainers en afgevaardigden maar ook een club waar mensen enthousiast en respectvol met elkaar omgaan en
waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het clubleven.
Binnen S.K. Pepingen-Halle is er behoefte aan duidelijkheid en continuïteit. Met name binnen de jeugdafdeling
is het belangrijk dat men weet wat er van één ieder verwacht wordt. Daarnaast is het van belang dat nieuwe
mensen binnen de jeugdafdeling niet zomaar in het diepe worden gegooid. Wanneer deze mensen hun taken
met veel plezier kunnen uitvoeren, blijven zij langer actief binnen de jeugdafdeling.
Belangrijk is dat het hier gaat om een opleidingsplan, dat wil zeggen dat dit de leidraad is waaraan betrokkenen
binnen de jeugdafdeling van S.K. Pepingen-Halle zich moeten houden om het uiteindelijke doel te kunnen
bereiken. Dit plan zal jaarlijks geëvalueerd worden door de sportieve cel en waar nodig aangepast worden en
voorgelegd aan het hoofdbestuur.
Het jeugdopleidingsplan moet jeugdopleiders, ouders en vrijwilligers binnen de jeugdafdeling voldoende
helderheid over onze denk- en werkwijze geven en zal ook moeten dienen als hulpmiddel voor hen die werken
met onze jeugdspelers. Er wordt van hen (en hun opvolgers in de toekomst) verwacht dat zij conform dit plan en
zijn uitgangspunten handelen.
In de brochure missie visie beleid(te raadplegen op onze website www.skpepingenhalle.be) stelt S.K. Pepingen-Halle
zijn aanpak voor wat betreft de jeugdopleiding. De brochure is een "handleiding" om iedereen zicht te geven op
wat de Jeugdopleiding inhoudelijk betekent.
Het is tevens een gids voor alle actoren die deelnemen aan de jeugdopleiding.
De brochure bevat tevens een aantal leefregels en afspraken die een vlotte organisatie garanderen.
De club heeft in onze regio een goede naam verworven wat betreft jeugdwerking en wil op de ingeslagen weg
verder werken, met als ultiem doel onze jeugdspelers naar het eerste Elftal te laten doorstromen.
Uiteraard zijn de inzet en bekwaamheid van de technische staf niet de enige factoren die een voetbalcarrière
garanderen. Ook individuele kwaliteiten van de spelers zijn een belangrijke factor. Hieraan wordt dan ook de nodige
aandacht besteed.
Is de doorstroming een belangrijke doelstelling? Het sociale en familiale karakter wordt bij de werking niet uit het
oog verloren.
Het ultieme doel moet zijn om elk jaar zeker 2 jeugdspelers klaar te stomen voor ons eerste elftal.
De technische staf werkt met een leerplan, in te vullen naar eigen inzicht en ervaring en deze afspraken te
implementeren wat betreft spelsystemen.
Een groot aantal trainers is in het bezit van een diploma. Extra bijscholing en workshops worden regelmatig
aangeboden (intern en extern).
Sinds kort is de club ook begonnen met het opstarten van G-voetbal binnen onze vereniging en dit om de
verankering in de streek nog sterker te maken. We willen hiermee naar buiten komen tegen de start van het seizoen
2018 – 2019.
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3 Het SKPH DNA
ÉÉN TEAM:
We maken graag ons truitje nat voor elkaar! Het TEAM primeert boven het individu. We verliezen evenwel de
individuele vooruitgang van iedere speler niet uit het oog.
Together Everyone Achieves More
Verzorgd aanvallend voetballen, met zeer veel beweging rond de bal. Opbouw zal altijd starten bij de keeper, die op
zijn beurt tracht uit te voetballen.

ÉÉN PASSIE:
Onze passie is voetbal, maar we willen vooral de jeugd begeleiden naar de top van onze Pyramide. We willen dit
bereiken door:
Een opleiding gestoeld vanaf U6 t/m U17 op “fun & progressie”.
Willen winnen, maar niet moeten.
Een vanzelfsprekende discipline te kweken.

ÉÉN DOEL:
We willen scoren met onze jeugdopleiding door:
De jeugdspelers een opleiding te geven die tegelijkertijd familiaal is maar ook performant.
Elk seizoen, minimum 2 spelers volwaardig te laten doorgroeien naar het A-team.
In te zetten op een sterke scoutingsploeg die de grootste talenten uit de regio bij ons kunnen halen.
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4.HOE INSCHRIJVEN IN DE CLUB
Voetballen bij een club in competitieverband is enkel mogelijk wanneer u bij de KBVB aangesloten bent.
Wie zich wenst in te schrijven bij S.K. Pepingen-Halle moet zich wenden tot de TVJO Vanderheyden Hans , die je
verder helpt voor je inschrijving.
Eerste inschrijving bij S.K.Pepingen-Halle (eerste aansluiting bij de KBVB) of komend van een andere ploeg.
een aansluitingsformulier invullen.
lidgeld betalen (dit kan gebeuren op rekeningnr. BE38 0012 3785 3372 of op het secretariaat).
Verlenging van de inschrijving voor het volgende seizoen.
Geen aansluitingsformulier invullen, enkel lidgeld betalen.
Per bijkomend gezinslid krijgt u een korting op het lidgeld.

Het lidgeld voor dit seizoen bedraagt: €360,-.
Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin worden aangesloten, betaalt het oudste kind het volledige bedrag, het
m2de kind: €300,- en vanaf het 3de kind: €270,- . Het lidgeld voor de dames bedraagt €260,- (€60,- kaarten
inbegrepen) aangezien zij maar 1x per week trainen. Enkel het oudste kind krijgt kaarten voor de eetfestijnen ter
waarde van €60,-.. Nieuw aangesloten spelers (na overgang,of na ontslag bij decreet) met uitzondering van de ex-SK
Halle-spelers, dienen een supplement van €25,-(administratiekosten KBVB) te betalen.
Op de “ pasdag” wordt er een voorschot van €150,- betaald (cash of met bancontact). Het resterende bedrag van het
lidgeld betalen jullie vóór 1 augustus 2017 op rekeningnummer BE38 0012 3785 3372 op naam van S.K. PepingenHalle v.z.w. Gelieve de naam van de speler en geboortejaar te vermelden.
Spelers(enkel inwoners van de gemeente Pepingen) die gebruik willen maken van de gemeentelijke Koe-pongs ter
waarde van €15,- mogen dit aftrekken bij betaling van het resterende bedrag mits deze in te leveren bij de afhaling
van het kledijpakket. Dit dient duidelijk vermeld te worden op de overschrijving.
In het lidgeld is inbegrepen:

Kledijpakket Erima** ter waarde van €150,-1 trainingspak
-2 broekjes
-2 paar kousen
-1 bal (uiterst geschikt voor kunstgras)
-1 rugzak(onderbouw) of 1sportzak

2x €30,- eetwaardebonnen voor onze eetfestijnen in herfst 2017 en lente 2018 voor oudste kind

1 drankje na elke (thuis)-wedstrijd

Trainingen en wedstrijden (trainerskosten, wassen truitjes, scheidsrechters, elektriciteit, verwarming, water,
onderhoud infrastructuur, ….)

Bondstaksen en verzekering bij KBVB
Gratis ingang van de speler + 1 ouder bij de thuiswedstrijden van onze eerste ploegen in 2e amateur en 3e provinciale
en 3° provinciale vrouwen
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5. STRUCTUUR VAN DE CLUB

5.1 organigram club

Roger De ridder

Voorzitter

Johan
Agneessens

Luc Swaelens
Ondervoorzitter

Ondervoorzitter

Willy
Devalkeneer
Secretaris - G.C

Chris Franckx
Penningmeester

Luc Verdood

Rudy Dubois

Lid Beheerraad

Lid beheerraad

Arne Allonsius
Lid Beheerraad

Johan Agneessens(V)
Christophe Walravens
Arne Allonsius
Rudy Dubois
Roger De Ridder
Willy devalkeneer

Arne
Allonsius(V)
Hans
Vanderheyden
Annick Dumolin

Moonens Emiel

Chris De Vuyst

Hans Vanderheyden

Leo Dannau

Luc Verdood

Patrick De
Doncker

Chris Franckx

Sportieve cel

Christophe
Walravens

Roger De Ridder

Johan
Agneessens(V)

Christophe
Walravens

Willy
Devalkeneer

Luc Swaelens

Peter Van
cutsem

Johan
Agneessens

Peter Van
Cutsem

Jente Michiels

Christophe
Walravens

Roger De Ridder

Guido Buekens

Edouard
Baveghems

Luc Verdood

Communicatie cel

Pierre
Boucqiauw

Chris Franckx(V)

Luc Swaelens
Luc Verdood

Patrick De
Brandt
Stéphane
Wauters

Rudy Dubois

Arne Allonsius
Rudi Notaert
Commerciële cel

Luc Swaelens(V)
Roland
Vellemans

Patrick Boon
Guido Dehaen
Emiel moonens
Jente Michiels

Financieel
juridische cel

Annick
Dumolin(V)
Patrick De
Doncker
Maarten
Asselman
Luc Swaelens
Leo Dannau
Carine
Laeremans
Evenementen cel

Infrastuctuur en
onderhoud cel

David Swaelens
Tim Magnus
Jeugdcel
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5.2 Organigram jeugdopleiding
Arne Allonsius(V)
Annick Dumolin
Kris Devuyst(JM)
Jeugdbestuur

Hans Vanderheyden
TVJO

Patrick De
Brandt(CO)

Stéphane Wauters (CO)

Branko Braes (U10IP)
Kristof De Jonghe
(U14IP)
Jorn Van Ginderdeuren
(U15IP)
Lahchen Belakhdar
(U15reg1)
Frank Vannereom
(U15reg2)

Bram Gettemans
(U16IP)

Fabian Bogaert
(U10Reg1)
Joris Musch (U10Reg2)
Frederic Vanhaelen
(U11IP)
Dirk Swaelens
(U11reg2)
Mike Devillé (U12IP1)
Geert Steckx (U12IP2)

Frank Schets (U17IP)

Aldon Julian Dalman
(U12reg)

Gunther Vanderperren
(U17reg)

Jonas De Vroede
(U13IP1)

Tom Schets (U19IP)

Bilal Makhloufi (U13IP2)

Claude Walravens
(U21reg)

Maurice Neerickx
(U13reg)

Thijs Van Lieferinghe
(Physical)

Matthias Crauwels
(profiel)

Maarten Piereux
(Physical)

Stan Vandenbrande
(profiel)

Bovenbouw

Middenbouw

David Swaelens (CO)

Tim Magnus (CO)

Sander Provost (U6 HA)

Niko Mosselmans (U6
PA)

Jerko De Rijcke (U6 HB)
Jeremy Collard (U7 HA)
Sven Van Laethem (U7
HB)
Jonas Allonsius (U8
HAP)
Kevin Devroede (U8 HB)

Joris Musch (U9HAP)
Jurgen Collée (U9 HB)
Frederic Boon (U9 HC)

Nicolas Leblicq (U6 PB)
Jaro De Smet (U7 PA)
Danny Vierendeel (U7
PB)
Thomas Dupont (U8
PAP)
Carsten Carlier (U8 PB)
Filip D'Herde (U9 PAP)
Steven Vandenboer (U9
PB)

Filip D'Herde (Techniek)

Tom Jacobs (U9 PC)

Onderbouw Site
Kruisveld

Filip D'Herde (techniek)
Onderbouw Site

vroembos
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5.3 Medisch organigram

An Villé
Huisarts

Marc Walravens
Hoofdkiné

Ann Van Hoye
Diëtiste

Thijs Van
Lieferinghe

Maarten
Pierreux

Kiné jeugd

Kiné(blessurepreventie)

Kurt Cuvelier
Sophie De
Braekeleer
Jessie Borremans
Verpleegkundige A1




Op de website kan u een uitgebreide versie vinden van :
EHBSO (preventie blessures , behandeling letsels ,EHBO bij hartstilstand)
ONGEVALLENPROCEDURE
Documenten met betrekking tot alle facetten van blessurepreventie zijn beschikbaar in de
mediatheek.
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6. COMMUNICATIE
COMMUNICATIEKANALEN
Op de website www.skpepingenhalle.be is veel informatie aangaande de jeugdwerking terug te
vinden.
Ook via Facebook kan iedereen ons volgen, S.K. Pepingen – Halle, onderbouw en middenbouw.
Een nieuwsbrief wordt ook maandelijks verspreidt, via Socceronline.
Enerzijds via de nieuwspagina, waarop aankondigingen betreffende interne en externe
evenementen geplaatst worden.
Anderzijds gebeurt alle sportieve communicatie trainers/spelers/ouders via
het digitaal evaluatieplatform Socceronline (training,wedstrijden,enz.).
Alle trainers en afgevaardigden communiceren via een uniform gmail-adres. Dit wordt aangemaakt
onder volgende vorm: voornaam.skph@gmail.com
De club beschikt over een infobrochure wat betreft de organisatie, aansluiting en doelstellingen van
de club.
In de kantine is een Ad Valvas beschikbaar waar de wedstrijden aangekondigd worden en nuttige
info betreffende komende evenementen en persartikels geafficheerd wordt.

COMMUNICATIE EN RELATIE MET HET EERSTE ELFTAL
Alle jeugdspelers hebben gratis toegang bij de thuiswedstrijden van het Eerste Elftal. Op regelmatige
basis worden er acties ondernomen ter ondersteuning.
Elk jeugdteam wordt via het peterschap door één of meerdere spelers van het Eerste Elftal gesteund.
Afgevaardigden gratis toegang bij thuiswedstrijden fanionteam.

VRIJWILLIGERSBELEID.
Het gros van onze medewerkers (bestuur, kantinepersoneel, mensen in de verschillende cellen en
onderhoudspersoneel) zijn vrijwilligers, trainers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding en
krijgen een uitrusting identiek als die van de jeugdspelers.
De meeste vrijwilligers zijn te vinden bij de afgevaardigden van de jeugdteams en de medewerkers
van de evenementencel.
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7 AFSPRAKEN
7.1 Afspraken voor de spelers: “10 geboden bij SKPH”
1. Spelers dienen altijd respect te hebben voor eigen medespelers, de tegenstanders en
de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is!
2. De enige taal binnen SKPH is het Nederlands, dus spreken de spelers onderling geen
andere talen.
3. Alle trainers hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij én de
spelers zijn hiervoor verantwoordelijk.
Respect voor het materiaal staat hier dus centraal.
4. Ouders mogen positief aanmoedigen (graag zelfs), maar zich niet bemoeien met het
coachen en mogen zich zeker niet beschuldigen aan het beledigen van de
scheidsrechter.
5. De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij
training als bij de wedstrijd.
6. Afwezigheid bij training of wedstrijd steeds melden aan de opleider/trainer. Via
sms/mail/telefoon.
7. Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden.
8. Spelers trainen op trainingsdagen in de outfit van de club.
9. Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen.
10.Douchen na de wedstrijd en de training is verplicht.

10

Infobrochure [S.K PEPINGEN-HALLE]

7.2 Verwachtingen bij de ouders/supporters:
In onze club zijn ouders belangrijk. Daarom stimuleren wij de ouders om regelmatig uw
kind te komen aanmoedigen tijdens wedstrijden.
JULLIE ZIJN ECHTER DE 12e MAN EN NIET DE COACH
daarom volgende richtlijnen:
 Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden.
 Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden alsook naar de tegenpartij
en de scheidsrechter
 Geef zelf het voorbeeld aan uw kind.
 Aanmoedigen mag (moet). Tactische instructies zijn de taak van de COACH
 Resultaat is niet het belangrijkste, wel de opleiding.
 Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of andere manier
engageren bij één of andere clubactiviteit. Daarvoor kan u steeds terecht bij één van
onze jeugdcoördinatoren of bij iemand van het jeugdbestuur.
 Als uw kind talent heeft, wordt dat natuurlijk wel opgemerkt.




Geen prestatiedruk.
Winnen of verliezen is niet belangrijk. Vriendschap, gezondheid, samenhorigheid en
groepsgeest zijn belangrijkere waarden.
Opstelling, coaching is de taak van de trainer. Commentaar achteraf kan maar via de
gekende kanalen (trainer, jeugdcoördinator, hoofdbestuur)


Ouders, grootouders, vrienden en kennissen van onze jeugdspelers zijn van harte
welkom. Ze betekenen een stimulans voor de spelers om het beste van zichzelf te
geven tijdens trainingen en wedstrijden.
De getoonde interesse kan alleen maar een positief signaal geven naar de algemene
ontwikkeling van de speler.

11

Infobrochure [S.K PEPINGEN-HALLE]

8 Nuttige informatie
8.1 Administratieve informatie
Naam: S.K. Pepingen-Halle
Stamnummer: KBVB 7741
Adres: Vroembos 17
1670 Pepingen
Telefoon: 0475 33 66 77
E-mail en webadres:

info@skpepingenhalle.be
www.skpepingenhalle.be

Clubkleuren:

geel shirt, blauwe broek, zwarte kousen
Zwart shirt, zwarte broek, zwarte kousen

Locatie terreinen:

A-team: Lamme Guiche Stadion Ninoofsesteenweg 233 1500 Halle
Reserven A: Paul Claes Stadion Vroembos 17 1670 Pepingen
3e provinciale: Paul Claes Stadion Vroembos 17 1670 Pepingen
Dame 2e provinciale: Campus Kruisveld E. Ysayestraat z/n 1500 Halle
Jeugd: verdeling over sites Paul Claes Stadion en campus Kruisveld
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8.2 Extra-sportieve informatie
De club organiseert jaarlijks volgende evenementen:

Eetfestijnen met persoonlijke uitnodiging voor alle spelers ,ouders en medewerkers van de
club. Sponsors en lokale mandatarissen worden eveneens uitgenodigd.

Voetbalstage op de club: Paasstage.

BBQ ter afsluiting van het voetbalseizoen.

Voetbalkamp in de zomer: Balen-Keiheuvel.

Tornooien: voor alle clubs in augustus.

Outdoor tornooi Kerstmis voor eigen jeugdploegen.

Teambuildingsactiviteiten: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, foot-lunch…

Ondersteunen van activiteiten georganiseerd door de gemeente: “Roefeldag” en Sportdag
scholen (loopwedstrijden).

Ondersteuning verenigingen: ter beschikking stellen van de accommodatie:
trainingsfaciliteiten voor Samba-voetbalschool waar we nauw mee samenwerken.

Deelname aan activiteiten voor het goede doel : Kom op tegen Kanker.
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8.3 Sportieve informatie
Trainingsschemaschema 2017-2018
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Wedstrijdschema 2017-2018
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