
 

KERN JEUGD KVK WESTHOEK  

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN MANAGEMENT / PLANNING 2018 

 

 Kwaliteitsmodel 

 

 

 

 



 

 Strategie 

 

 Voortdurend aanpassen aan de actuele noden van de maatschappij. 

 

 Altijd eigen doelen voor ogen blijven houden (missie en visie KVK Westhoek). 

 

 Eigen organisatie op orde houden en alle geledingen samen houden. 

 

 Eigen identiteit (zowel van de organisatie als van de individuen) behouden en binnen 

die context toch vernieuwen! 

 

 Samenstelling van de kern 

 

Martin Willems 
 

Jeugdvoorzitter – Chairman Youth 

Geert Glorie 
 

Algemeen TVJO – Academy Manager 

Claude Malfait 
 

Penningmeester jeugd 

Jef De Leeuw TVJO 2/2 – 5/5 – 8/8 – Head of coaches 
 

Frederik Bouten TVJO 11/11 – Head of coaches 
 

Freddy Coffyn Hoofd scout  
 

Pieter Steen Organisaties en tornooien 
 

Ilse Hostyn Sociale cel  
 

? 
 

Medische cel 

Rik Desimpel 
 

Secretariaat - Administratie 

? 
 

ICT 

 
 

 

 

 Algemeen 

 

 De kern van KVK Westhoek jeugd komt 4 keer per jaar voltallig samen (juni – 

september – december – maart). De jeugdvoorzitter legt de precieze data vast en 

stuurt de uitnodigingen met agenda door naar de leden. De algemene voorzitter 

wordt uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. 

 

 De leden van de kern plannen volgens hun eigen noodwendigheden vergaderingen 

met hun groepen. De kernleden worden op de hoogte gebracht van de data en van 



de inhoud van de vergadering en kunnen vrijblijvend de vergaderingen bijwonen. 

Een verslag van elke vergadering wordt naar de leden van de kern gestuurd. 

 

 

 De jeugdvoorzitter. 

 

 Heeft supervisie over de verschillende cellen binnen de kern. 

 Zit de vergaderingen van de kern voor. 

 Is eindverantwoordelijk voor de sponsoring. 

 Regelt (indien van toepassing) het busvervoer van de interprovinciale jeugd. 

 Staat in voor de uitwerking van het KVK’tje. 

 Staat in voor de bestellingen voor de recepties van de jeugdploegen. 

 Staat samen met de algemeen TVJO in voor de contacten met buitenlandse 

instanties. 

 Is algemeen eindverantwoordelijke. 

 

 De algemeen TVJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALGEMEEN 

 

 Is primair verantwoordelijk voor de implementatie van het jeugdwerkplan 

(technisch – tactisch – fysisch – emotioneel – sociaal). 

 Is van nabij betrokken bij het uitschrijven van het jeugdwerkplan. 

 Is hoofdverantwoordelijke voor de naleving van de afspraken die beschreven 

staan in de diverse werkdocumenten. 



 Staat samen met de hoofdscout in voor het digitaal inschrijven van nieuwe 

leden. 

 Staat samen met de hoofdscout in voor het opstellen van de lijst met de 

leden die gedesaffecteerd moeten worden (lijst te bezorgen aan de G.C.) 

 Is minstens in het bezit van het diploma TJVO niveau 2 en talentscout. 

 

 TECHNISCH 

 

 Geeft ondersteuning aan de leden van de kern inzake regelgeving en 

administratie. 

 Wordt door de “head of coaches” (samen met de voorzitter) geïnformeerd 

over het functioneren van de trainers (evaluatie trainingen en wedstrijden). 

 Is volgens eigen inzicht en noden aanwezig tijdens trainingen en wedstrijden. 

 Volgt van nabij de scouting op – staat in nauw contact met de hoofdscout. 

 Volgt van nabij de evaluatie- en evolutiegesprekken met de jeugdspelers op. 

 Is contactpersoon met verantwoordelijken van de medische en de sociale 

cel. 

 Staat in voor de coördinatie van de digitalisering (website – Facebook -  TV – 

reclame -  rolkrant). 

 Is verantwoordelijk voor de uitwerking van het community programma. 

 Coördineert de werking van het G – voetbal (all – in – one werking) 

 Is als vertegenwoordiger van de jeugdwerking lid van de  R V B. 

 Is als vertegenwoordiger van de jeugdwerking lid van de sportieve commissie 

van de A – ploeg. 

 Is als vertegenwoordiger van de jeugdwerking lid van de terreincommissie 

(regelt terreinbezetting). 

 

 ORGANISATORISCH 

 

 Verantwoordelijk voor de organisatie van de familiedag (laatste weekend 

augustus – samen met kernlid organisaties). Staat in voor het 

voetbalprogramma. 

 Verantwoordelijk voor de organisatie van het voorbereidingstornooi 

(augustus). 

 Medeverantwoordelijk (met de jeugdvoorzitter) voor de organisatie van het 

Christmas Truce Tournament. 

 Medeverantwoordelijk (met de jeugdvoorzitter) voor de organisatie van 

andere internationale tornooien en evenementen. 

 Staat in voor de organisatie van de pas- en betaaldag (met hoofdscout). 

 Stelt het voorbereidingsprogramma samen. 

 Stelt de competitiekalender samen (aanvragen federatie -  

kalenderwijzigingen -  terreinbezetting – contact stedelijke sport dienst). 

 Is contactpersoon met de Premier League voor het gebruik van het 

kunstgrasveld. 



 Staat in voor de inschrijving van de verschillende teams (gewestelijk – 

provinciaal – interprovinciaal). 

 Is verbindingspersoon tussen: 

 

 Kern  jeugd – sportieve commissie A-ploeg 

 Kern jeugd – stedelijke sport dienst 

 Kern jeugd – Pro League / KBVB / Voetbal Vlaanderen 

 Kern jeugd – externe partners (Bal-Bal / KA / referees / ….) 

 Kern jeugd – provinciale jeugdopleiding (PJO) 

 Kern jeugd – FC Brugge (en andere partnerclubs) 

 KVK Westhoek – teams die spelers uitnodigen om te testen. 

 

 Voorziet in een taakomschrijving voor de afgevaardigden. 

 Bezorgt aan de clubleden het aanbod van navormingen en stimuleert om die 

bij te wonen. 

 Organiseert 2 workshops binnen KVK Westhoek. 

 Organiseert activiteiten in het kader van de community werking. 

 

 ADMINISTRATIEF 

 

 Houdt samen met de hoofdscout de ledenlijsten up to date. 

 Volgt de regelgeving op de voet en communiceert naar de kern. 

 Volgt de schorsingen op. 

 Volgt de aanduidingen op. 

 Staan in voor de afgelastingen van zowel trainingen als wedstrijden. 

 Maakt wekelijks de speelkalender op en geeft die door aan de 

terreinverantwoordelijken/wasserette/kantinepersoneel/sportdienst/leden 

van de kern en trainers. 

 Maakt wekelijks het trainingsschema op en geeft die door aan de trainers en 

sport dienst. 

 Coördineert het invullen van de digitale wedstrijdbladen. 

 Coördineert de aangiftes van ongevallen van jeugdspelers. 

 Vult de voorraad documenten aan in de vergaderruimte. 

 Staat in voor de subsidiedossiers (Stad Ieper – Voetbal Vlaanderen – G-

voetbal – andere). 

 Coördineert het opmaken van het audit dossier. 

 Verantwoordelijk voor de administratie in het kader van de licentie IP – 

voetbal. 

 

 

 

 

 

 

 



 Penningmeester – financiële cel jeugd 

 

 Opstellen en opvolgen van facturen en creditnota’s naar jeugdsponsors. 

 Opstellen en opvolgen van onkostennota’s naar belanghebbenden. 

 Controle van alle binnenkomende facturen, onkosten of te betalen vergoedingen. 

 Controle van alle bankrekeningen. 

 Voorzien van geldkassa’s bij festiviteiten van de jeugd. 

 Controle kantine inkomsten en uitgaven. 

 In samenspraak met de penningmeester van de fanionploeg of via de 

onderhandelingen, de opdeling van de geldstromen, inkomende en uitgaande, 

tussen de jeugd en de fanionploeg optimaliseren. 

 Opstellen resultatenrekening jeugd en de BTW boekhouding (per kwartaal). 

 Analyseren en interpreteren van de resultaten per kalenderjaar. 

 Opmaken van de begroting. 

 De nodige opleidingen volgen. 

 

 

 

 Head of coaches 2/2 – 5/5 – 8/8 

 

 ADMINISTRATIEF 

 

 Houdt samen met de hoofdscout de spelerslijsten 2/2 – 5/5 – 8/8 bij. 

 Stelt (in samenspraak de algemeen TVJO) het jeugdwerkplan 2/2 – 5/5 – 8/8 

op. 

 Staat in voor de aanduiding van de scheidsrechters voor de wedstrijden 2/2 – 

5/5 – 8/8 (indien geen officiële scheidsrechter aangeduid). 

 Staat in voor de begeleiding van stagiairs. 

 Stelt de evaluatiedocumenten voor de trainers (wedstrijden – trainingen) op. 

 Stelt het indoor programma voor de wintermaanden samen. 

 Werkt samen met de algemeen TVJO de infobrochure voor de onderbouw 

uit. 

 

 ALGEMEEN 

 

 Is verantwoordelijk voor de implementatie van de jeugdwerkplannen. 

 Ondersteunt de trainers bij het implementeren van de jeugdwerkplannen. 

 Evalueert de betrokken trainers tijdens minimum 2 wedstrijden en minimum 

2 trainingen. 

 Legt de evaluaties voor aan de jeugdvoorzitter en algemeen TVJO. 

 Is zoveel mogelijk aanwezig tijdens de trainingen en wedstrijden van de 

groepen waarover hij verantwoordelijk is. 

 Staat de hoofdscout bij in het observeren van ‘testers’. 

 Is in het bezit van het attest ”talentscout”. 

 Coördineert Multimove en FTT. 



 

 ORGANISATORISCH 

 

 Organiseert volgens noodzaak de trainersvergaderingen. 

 Stelt samen met de hoofdscout het trainerskorps van de OB samen. 

 Voert mee de gesprekken met kandidaat-trainers. 

 Overlegt met de algemeen TVJO het aantal teams dat, per niveau, 

ingeschreven moet worden. 

 Stimuleert trainers tot het behalen van het vereiste diploma en het bijwonen 

van clinics en bijscholingen. 

 Helpt mee met de organisatie van het oudervoetbal als afsluiter van het 

seizoen. 

 Is aanwezig op de avonden waarop de evaluatie en de evolutie van de 

spelers van de OB besproken wordt. 

 

 

 

 

 Head of coaches 11/11 

 

 ALGEMEEN 

 

 Houdt samen met de hoofdscout de spelerslijsten 11/11 up to date. 

 Is verantwoordelijk voor de implementatie van de jeugdwerkplannen. 

 Stelt (in samenspraak de algemeen TVJO) het jeugdwerkplan 11/11 op. 

 Ondersteunt de trainers bij het implementeren van de jeugdwerkplannen. 

 Evalueert de betrokken trainers tijdens minimum 2 wedstrijden en minimum 

2 trainingen. 

 Legt de evaluaties voor aan de jeugdvoorzitter en algemeen TVJO. 

 Is zoveel mogelijk aanwezig tijdens de trainingen en wedstrijden van de 

groepen waarover hij verantwoordelijk is. 

 Staat de hoofdscout bij in het observeren van ‘testers’. 

 Is in het bezit van het attest “talentscout”. 

 Is verantwoordelijk voor de uitwerking van het talententeam (selectie – 

trainingen  - coaching wedstrijden). 

 Stelt voor de talenten en OF 4 het POP samen (persoonlijk opleidingsplan). 

 

 ORGANISATORISCH 

 

 Organiseert volgens noodzaak de trainersvergaderingen. 

 Stelt samen met de hoofdscout het trainerskorps van de BB samen. 

 Voert mee de gesprekken met kandidaat-trainers. 

 Overlegt met de algemeen TVJO het aantal teams dat, per niveau, 

ingeschreven moet worden. 



 Stimuleert trainers tot het behalen van het vereiste diploma en het bijwonen 

van clinics en bijscholingen. 

 Organiseert de trainingen van de talentenpool en maakt de selectie ervan. 

 Is aanwezig op de avonden waarop de evaluatie van de spelers van de BB 

besproken wordt. 

 Leidt de trainingen van het belofteteam en coacht de wedstrijden ervan. 

 

 

 

 

 

 

 Scouting (o.l.v. hoofdscout) 

 

De basis voor onze werking is de scouting vanaf de jongste leeftijd én spelertjes laten aansluiten bij 

KVK Westhoek. Een gezonde piramidestructuur steunt op een brede basis. 

 

 

Werving en scouting worden in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de opleiding en een 

positieve uitstraling. De uitdaging blijft om dag in dag uit te werken aan het realiseren van de missie 

en de visie van KVK Westhoek. 

 

 

 

A-kern - andere 1° ploeg

Beloften

Bovenbouw

Middenbouw

Onderbouw

Multimove / voetbalschool / scouting / 
kennismakingsdag(en)



We hanteren de volgende procedures: 

 IEDERE JEUGDSPELER IS WELKOM 

 

 Iedere jeugdspeler (jongen of meisje) , jonger dan 10 jaar, kan vrij aansluiten bij KVK 

Westhoek. *** 

 

 Kandidaatjes nemen aan minimum 6 trainingen deel alvorens over te gaan tot een 

definitieve inschrijving en een betalen van het lidgeld. 

 

 Spelers (en ouders) die inschrijven krijgen een infobrochure en onderschrijven het 

intern reglement van KVK Westhoek (afzonderlijk document). 

 

 Het aantal teams dat in lijn gebracht wordt hangt af van het aantal ingeschreven 

leden (met een maximum zoals hieronder weergegeven). 

 Maximaal aantal teams: 

 G-voetbal 

 U6 (gewestelijk - vriendschappelijk) 

 4 * U7 (4 * gewestelijk) 

 4 * U8 (2 * provinciaal + 2 * gewestelijk) 

 4 * U9 (2 * provinciaal + 2 * gewestelijk) 

 2 * U10 (1 * interprovinciaal + 1 * gewestelijk) 

 3 * U11 (1 * interprovinciaal + 2 * gewestelijk) 

 2 * U12 (2 * interprovinciaal) 

 3 * U13 (2 * interprovinciaal + 1 * gewestelijk) 

 1 * U14 (interprovinciaal) 

 2 * U15 (1 * interprovinciaal + 1 * gewestelijk) 

 1 * U16 (interprovinciaal) 

 2 * U17 (1 * interprovinciaal + 1 * gewestelijk) 

 1 * U19 (interprovinciaal) 

 1 * U21 (gewestelijk) 

 Beloften 

 A – ploeg 

 

 *** Bij overtal (alle kernen vol) wordt een wachtlijst aangelegd en/of wordt samen 

met de ouders een alternatief gezorgd bij buurtploegen. 

 

 

 PAS- & BETAALDAG  

 

 Alle aangesloten leden (mits positieve evaluatie) worden automatisch uitgenodigd 

voor de pas- en betaaldag. Op dat ogenblik gebeurt de inschrijving voor het komende 

seizoen (betalen lidgeld – passen kledij – uitwisselen informatie). 

 



 Voor spelers die een negatieve evaluatie kregen (of spelers in overtal) wordt samen 

met de ouders een oplossing gezocht bij buurploegen. 

 

 Tijdens de pas- en betaaldag gebeuren geen nieuwe inschrijvingen. Van kandidaten 

die zich aanmelden worden de gegevens genoteerd. Zij krijgen een uitnodiging voor 

de eerste activiteit van de betrokken leeftijdsgroep (begin augustus) 

 

 GERICHTE SCOUTING EN WERVING VAN TALENTEN 

 

 Jonge spelertjes (5 – 11 jaar) staan centraal in het scoutingsapparaat van KVK 

Westhoek. Potentieel talent is hét criterium. 

 

 In samenwerking met KFC Brugge (officieel samenwerkingsverband) wordt in 

november een detectiemoment georganiseerd. 

 

 Eind december volgt een tweede interne detectieavond. 

 Oudere spelers (11 – 17 jaar) worden aangetrokken om bestaande kernen die 

leeggezogen worden door de scouting op elite-niveau op te vullen. 

 

 Spelers ouder dan 17 jaar worden aangetrokken op basis van potentieel om door te 

stromen naar de beloften en A-ploeg. 

 



 Principe scouting – doorstroming – effectiviteit: KVK Westhoek als OPLEIDINGSCLUB 

 

 

 
 

 

 

Door werving, een gerichte scouting en een kwaliteitsvolle opleiding wil KVK Westhoek 

spelers klaar stomen om op termijn in een eerste ploeg terecht te komen. Bij voorkeur is dat 

het eigen A – team maar voor heel wat spelers kan dat ook een 1° elftal op een iets lager 

niveau zijn. 

 

 

 

 Sociale cel 

 

o Begeleiding (Ilse) 

FRAME op de volgende pagina’s – zal stapsgewijs ingevoerd worden 

 

 

 

 



SOCIALE CEL 

KVK Westhoek

HOSTYN ILSE

 

 

Sociale cel : 

Doel? 

 Een aanspreekpunt zijn voor problemen op 
schoolgebied, fout gedrag, drugs, emotionele 
problemen,  enz..

 Mensen bewust maken van de noden in de 
maatschappij … ( community)

 Een “hart voor mensen” implementeren

 Een familie club vormen: de Westhoekfamilie 

Dit is pas mogelijk als alle actoren binnen de club zich 
daar verder voor engageren. 

 Gericht naar bestuur, de trainers, het kind en de 
ouders. 

 

Verwachtingen audit :

Opdrachten van het bestuur om dit te verwezenlijken:

 Project mental coaching uitwerken

 Mentale screening jeugdspelers ( psychologisch 
profielbepaling)

 Mentaal opleidingsplan opstellen: 

 Per leeftijdsgroep 

 Afhankelijk van de mentale vaardigheden en 

ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 Communicatie: verbeteren van  de interne en 

externe communicatie.

 



Onmogelijk zonder de hulp van de 
TRAINERS en afgevaardigden.

 Project mentale coaching

 Positieve coaching 

 Opvolging MOP

 Stimuleren van mentale en sociale vaardigheden bij 

kinderen 

 

 

Even belangrijk is het vertrouwen 
en de steun van de ouders:

 Laagdrempelige communicatiemogelijkheden

 Ouders ondersteunen

 Het oudercomité of ouderraad 

 Ouder thema avonden 

 

DE  BELANGRIJKSTE FACTOR: het 
plezier en het welbevinden van het 
kind 

 Via voetbal kinderen stimuleren in sociale 

contacten, sociale groei, assertiviteit, verhogen van 

zelfvertrouwen, communicatievaardigheden 

versterken.

 Hoe reageren in een conflictsituatie?

 Communicatievaardigheden

 Assertiviteit

 Omgaan met winst en verlies 

Allemaal vaardigheden die in hun verdere ontwikkeling 

zeker nog van pas komen. 

- Via mentaal opleidingsplan, eventueel 

participatieraad voor de kapiteins van een ploeg 

(jeugdspelersraad)  



Strategieën: moeten nog verder 

uitgebouwd worden. 

 Nagaan hoe we mensen kunnen mee motiveren? 

 Wat is praktisch haalbaar? 

 Hoe kunnen trainers dit erbij nemen? Druppelsgewijs systeem van 
implementeren? 

 Brochures met tips voor ouders en medewerkers

 Affiches zichtbaar maken met belangrijke info , vanuit de overheid,… 

 Steekkaarten met tips 

 Infoavonden ouders 

 Info avonden trainers

 Contactmomenten met trainers: aandacht voor mentale vaardigheden 
implementeren, stapsgewijs, hoe ver staan ze nu in Westhoek? 

 

 

Sociale cel : 

1)Mentaal ontwikkelingsplan 

Bestuur /sociale 

cel 
Trainers Kind Ouders 

Mentaal 

ontwikkelin

gsplan 

(MOP)

Onderbouw

Bovenbouw 

(actiontype)

Eerste ploeg 

Hoe kijken trainers 

daar nu naartoe? 

-Bevraging op een 

trainers vergadering

-Verwachtingen van 

een sociale cel? 

-Sociale cel 

introduceren 

-Theoretische 

ondersteuning 

-workshops intern 

MOP :
Hoe implementeren in 

de huidige werking? 

Eenvoudige screening 

en opvolging – via 

socceronline? 

Zicht krijgen op 

componenten binnen 

het functioneren: 

- Gedachten 

- Gevoelens

- Gedrag 

- gebeurtenissen

MOP 
Ontwikkelings-

niveau van 

kinderen

Zichzelf leren 

evalueren

Aanleren 

relaxatie

Leren evalueren

Ondersteuning 

van kind

Laagdrempelige 

communicatie 

naar trainer –

sociale cel –

bestuur 

 

Bestuur Trainers Kind Ouders 

Screening - Screening bij 
inschrijving 

- Eerste 
ontwerp in de 
maak

Opvolging bij 
evaluatie 

Invullen 
eigenschappen 

Aanleren/ 
versterken  
vaardigheden 

Mentale 
coaching 

Versterken van 
mentale 
vaardigheden
Aandacht voor 
gevoeligheden

Mentale 
coaching 

Vaardigheden 
trainers 

- Sprekers 
- Infoavonden
- Kleine tips 

Aanleren van 
zelfevaluatie 

Positief leren 
denken
Relaxatie 
Focus 
Assertiviteit 
Gevoelens 
kunnen 
controleren 

 



Mentale of sociale aspecten 

binnen de sport

 Kenmerken 

 Kwaliteiten 

 Vaardigheden 

 Op het mentale en sociale vlak 

 Wat is hun rol op de algemene ontwikkeling en de 
ontwikkeling tot sporter in het bijzonder 

 

Mentale begrippen 
Blondeel, Raimbault, Pion 

Mentale vaardigheden Mentale technieken 

Ademhaling en relaxatie 

Visualisatie 

Interne dialoog 

Doelen stellen 

Autonomie 

Complete en positieve zelfcontrole 

Zelfvertrouwen

Motivatie 

Zelfwaardering 

Emotiemanagement

Aandacht en concentratie 

Activering , competitiebeleving 

 

Mentale sterkte

 Mentale sterkte kan men leren, niet alleen 

aangeboren

 Is een vrij ruim begrip 

 Hoe ontwikkelt iemand een gezonde mentale 

conditie

 Mentaal sterk leer je niet enkel door frustratie en te 

harden 

 Loehr : mentale sterkte is een hele verzameling van 

kwaliteiten en vaardigheden 

 Kunnen oproepen van een ideale prestatietoestand

 



Mentale sterkte

 Belangrijk om aandacht te hebben voor ≠ 

componenten: 

 Fysieke: lichaamssterkte en gezondheid

 Emotionele: controle over emoties: bang, boos, blij , 
bedroefd

 Cognitieve : geloof in zichzelf, vertrouwen in anderen, ..

 Gedragsmatige : assertief zijn,  technische 
vaardigheden, beleefdheid, respectvol handelen, 
fairplay,…

 

 

Mentale screening 

jeugdspelers: profielbepaling

Karakter –en persoonlijkheidsontwikkeling:

- Samenwerking 

- Naar mekaar leren luisteren

- Rekening houden met elkaar , met een ander , ook wie minder talent heeft. 

- Empathie

- Altruïsme

- Doorzetting, inzet 

- Doelen realiseren voor zichzelf en voor de groep 

 

Valkuilen en voordelen

 In de sport is er de verleiding om individualistisch te 

gaan werken, in tegenstelling tot een 

jeugdbeweging

 In de jeugdsport kan men deze houding niet 

aanmoedigen en aanvaarden. 

 Jongeren met weinig zelfvertrouwen kunnen aan 

stress ten onder gaan en zich afkeren van de sport 

of van alle andere prestatie situaties ( examen, 

sollicitaties,…)

 Mogelijkheden zijn: leren omgaan met succes en 

falen, met situaties waarin je beoordeeld wordt, …

 



Mentale screening 

 Mogelijke met verschillende vragenlijsten : 

tijdsintensief, kinderen vinden het niet leuk, trainers 

of medewerkers hebben extra werk. 

 Opsomming van allerlei kwaliteiten : kinderen geven 

aan wat het best bij hen past

 Trainers kunnen bij een evaluaties nagaan of zij 

dezelfde ervaringen delen, na een periode van 

samenwerken in training en matchen. 

 

 

Profielbepaling jongeren :

Ik kan mij goed concentreren  Ik ben een doorzetter  Ik ben competitief 

Ik ben zeker van mezelf   Ik ben verlegen   Ik ben opgewekt 

Ik ben een stil persoontje  Ik help anderen graag  Ik heb respect voor anderen.  

Ik sta op orde en netheid  Ik ben stipt   Ik ben snel kwaad . 

Ik ben gemotiveerd    Ik ben enthousiast  Ik zoek oplossingen  

Ik durf mijn mening zeggen  Ik ben trots op mezelf.   Ik heb vertrouwen in mezelf 

Ik heb schrik in nieuwe situaties.  Ik ben vrij actief   ik toon mijn gevoelens 

Ik ben bang dat iets niet zal lukken.  Ik ben een positieve denker.  Ik ben graag in een groep. 

Ik speel graag alleen    Ik ben een durver  Ik kan luisteren naar anderen 

Ik ben snel gespannen    ik pieker veel    Anderen vinden mij leuk. 

  

  

 

Zelfbeeld en vertrouwen

 Wie zelfvertrouwen heeft is niet bang om fouten te 

maken 

 Kan omgaan met kritiek

 Kan daardoor veel leren en veel plezier aan zijn 

sport beleven.

 Trainers hebben soms moeite met gasten met veel 

zelfvertrouwen ( kleineren, bekritiseren, …) 

 ≠ tussen zelfvertrouwen en onrealistisch zelfbeeld

 



Gezond zelfvertrouwen

 Iemand is goed in staat om zichzelf te evalueren

 Gaat niet af op winst of verlies

 Men bekijkt de prestaties tegenover persoonlijke 

doelstellingen 

 Hangt samen met zelfwaardering en een positief 

zelfbeeld 

 Zelfbeeld is niet alleen op sportief vlak,

 

 

2) Drugsbeleid

In samenwerking met Centrum geestelijke gezondheidszorg

 

3) Sport en sociale media

 



 

4) Studie en sport 

 

 

5) Sociale cel : ouderraad 

Ouders aan de zijlijn 

 Ondersteunende campagnes?

 https://www.allesoversport.nl/artikel/spelregels-van-

gedrag-van-ouders-aan-de-zijlijn/

 Affiches  

 Anti geweld 

 



 

6) Sociale cel : participatie 

raad van jeugdspelers

 

 

 

o Community programma  (Geert) 

 

 Verder implementeren lopend programma 

 

 Primary Stars 

 

 Vredeseducatie – conflictbeheersing 

 

 Voetbal is mijn drug (wordt overgeheveld naar onderdeel 

“begeleiding”) 

 

 

 



 Nieuw project “Een hart voor mensen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Organisaties en tornooien 

 

o Tornooien & e.a. sportieve evenementen 

 

 4 april 2018: Under 8 festival (FC Chelsea – KFC Brugge – RSC Anderlecht – 

Vitesse Arnhem) 

 

 26 mei 2018: 2° G – tornooi 

 

 21 & 22 juli 2018: Tornooi (U13 boys – U13 girls – Adult team) in 

samenwerking met Wallsend Boys (Newcastle) 

  

 18 augustus 2018: Voorbereidingstornooi 

 

 25 augustus 2018: Familiedag (jeugddag) 

 

 o.v. 26 september 2018: Interprovinciaal kwalificatietornooi 

 

 o.v. 1 november 2018: Elite kwalificatietornooi (Christmas Truce) 

 

 december 2018: Christmas Truce Tournament 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Medische cel 

 

MEDISCH ACTIEPLAN KVK WESTHOEK (jeugdwerking) 

 

 

 

 

Inhoud 

1. Inleiding. 

2. Meten = weten. 

2.1. Medische infofiche. 
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3. Stappenplan bij blessure. 

4. Medische afwijking (procedure) 
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9. Wat bij een ongeval (procedure aangifte)? 
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1. Meten – weten. 

1.1. Medische infofiche 

Bij de start van het seizoen krijgen alle jeugdspelers een medische infofiche. 

De fiche wordt meegegeven tijdens de pas- en betaaldag. De fiche wordt ingevuld terug 

verwacht bij de start van de trainingen (afgeven aan trainer of afgevaardigde). Aan de 

ouders wordt duidelijk gemaakt dat zij zelf beslissen of de fiche ingevuld wordt. Wie 

bezwaren heeft (privacy) vult de fiche niet in maar moet zich dan ook bewust zijn van de 

risico’s. 

Alle ingevulde fiches worden bijgehouden door de algemeen TVJO.  Relevante informatie 

wordt aan de belanghebbenden meegedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medische infofiche – jeugdspelers KVK Westhoek 

Beste ouders, voogd 

KVK Westhoek wil de werking van de jeugd voortdurend verbeteren. Wij krijgen jullie kinderen vanaf augustus 

gedurende 10 maanden drie à vier keer per week onder onze hoede. Wij trainen, we spelen wedstrijden in eigen 

stadion, we gaan op verplaatsing, we organiseren allerlei activiteiten en nemen deel aan tornooien. Wij willen 

dan ook geen enkel risico lopen. Het is van belang dat we over zoveel mogelijk informatie over jullie kind 

beschikken. We kunnen preventief acties ondernemen of gepast reageren als een probleem zich zou voordoen. 

We vragen vriendelijk om de medische infofiche zo grondig mogelijk in te vullen en ze in de loop van de maand 

augustus aan de trainer te bezorgen. We behandelen de verkregen informatie in alle vertrouwelijkheid.  

Wie omwille van privacy de fiche liever niet invult of bepaalde gegevens niet op papier wil weergeven kan altijd 

contact nemen met algemeen TVJO Geert Glorie (0476/377075). 

Wij overleggen in dat geval onderling op welke manier we je kind in optimale omstandigheden kunnen 

begeleiden. 

Namens de sportieve cel, Geert Glorie 

 

Infofiche medische gegevens 

Beste ouder(s)/voogd 

Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel 

gebruikt door de leden van de sportieve cel ** 

Naam speler: …………………………………………………………..…………………... 

Geboortedatum:  …. / ….. / ………… GSM speler : ………………………………… 

In geval van nood waarschuwen: 

Naam Telefoonnummer/GSM 

  

  

 

Naam en telefoonnummer huisarts: 

Naam: ………………………………………………………….. 

Telefoon: ………………………………………………………. 

Medische informatie: 

Kreeg uw zoon/dochter als kind de basisvaccinaties? :  Ja / Neen 

Datum laatste vaccinatie klem (tetanus): ………………………………. 



Aandoeningen /  Leerstoornissen 

0 Diabetes 0 Epilepsie 0 Astma 

 Psychologische problemen: (ADHD, autisme spectrum, moeite met sociale omgang,…) 
…………………………………………………………………………. 
 

 Allergenen:  

 
 

Kruis aan indien uw zoon/ dochter allergisch is aan één of meer van bovenstaande bestanddelen. 

 

 Andere problemen (groeiproblemen…) 

 

 

 

 

  

 

Medicatie: 

 Heeft uw zoon / dochter in het verleden (zware) sportletsels 

opgelopen?……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Moet uw zoon / dochter medicatie nemen? Zo ja, welke en hoeveel? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Welke medicatie mag hij / zij niet toegediend krijgen (wegens mogelijke allergische reacties?) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 



 Moet uw zoon / dochter een dieet volgen of mag hij / zij bepaalde levensmiddelen niet eten of drinken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Andere informatie waarvan de begeleiding best weet heeft: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Verklaring: 

Ondergetekende, ………………………………………………………….. ouder of voogd van ……………………………………………………. 

geeft aan de verantwoordelijke begeleider de toelating om bij noodgeval mijn zoon / dochter door een dokter te 

laten behandelen of naar een ziekenhuis te laten overbrengen. Ondergetekende maakt elke wijziging in de 

beschreven toestand hierboven onmiddellijk aan de club bekend. 

Datum      Handtekening van de ouders of voogd. 

…………………………                           …………………………………………… 

** Leden sportieve KVK Westhoek 

Martin Willems, voorzitter  

Geert Glorie, algemeen TVJO 

Jef De Leeuw, TVJO 2/2 – 5/5 – 8/8 

Frederik Bouten, TVJO 11/11 

Freddy Coffyn, hoofdscout 

 

 

1.2. Biometrie 

Tijdens de pas- en betaaldag wordt elke speler gemeten en gewogen. 

De gegevens wordt opgenomen in Socceronline 

Vooral de jongeren in volle groeispurt worden extra in het oog gehouden en krijgen indien 

nodig een aangepast (lichter) trainingsregime. 

 

 



1.3. Hartslagmeting bij de postformatie. 

Binnen ons voetbal-jeugdopleidingsmodel gaan we proberen een nieuw fysisch model uit te 

werken. Dit uitgewerkt model heeft als doel een methodische en pedagogisch opleidings- en 

begeleidingsplan te ontwikkelen. Dit fysiek op- en begeleidingsmodel staat garant voor het 

ontwikkelen en het optimaliseren van de intrinsieke fysieke kwaliteiten van de talentvolle 

voetballer als individu binnen het team. 

Planmatig en doelgericht werken is de rode draad die loopt binnen dit fysiek begeleidingsmodel. 

We wensen een planning op te stellen op korte en lange termijn in overeenstemming met de 

individuele ontwikkeling van de speler gekoppeld aan de motorische en geestelijke bereidheid 

van deze spelers. 

De biologische leeftijd van de spelers staat altijd in verband met welke leerinhouden er kunnen 

geleerd worden. Iedere fase die de speler doormaakt van kind tot jong volwassene heeft zijn 

specifieke leerperiodes en leerinhouden. 

Van een algemene bewegingsschool (Multimove – speelfase) evolueren we naar een fysiek 

opleidingsmodel in relatie tot inzichtelijke technische en tactische voetbalvaardigheden 

(postformatie). 

In KVK Westhoek is de doelstelling om vanaf de wedstrijd-winfase over de postformatiefase 

spelers gaan voorbereiden op het volwassen voetbal. Zoals overal kunnen sommige spelers 

sneller de stap zetten naar het eerste elftal ten opzichte van andere spelers.  Als trainer is het 

belangrijk dat je rekening houdt met de grote verschillen die er kunnen zijn op fysieke, 

technische en tactische kwaliteiten tussen de spelers onderling. Elke speler heeft zijn eigen 

ontwikkelingssnelheid. 

Zowel op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak gaan we proberen deze capaciteiten 

systematisch te optimaliseren. Daarnaast is LIFESTYLE een belangrijke item binnen deze 

opleiding. Lifestyle heeft als doel positief en motiverend te werken waarbij spelplezier de basis is 

voor elk succes. 

Het belang van talent wordt, ten onrechte, vaak overschat. Onderzoek leert namelijk dat vooral 

het motorische antwoord van sporters op trainingsprikkels het verschil maakt. De ene zal bv. na 

enkele weken trainen maar weinig verbetering tonen, terwijl de andere heel snel verbetert. 

Genen spelen een ondersteunende rol in prestatie, net als factoren zoals levensstijl, voeding en 

rust. Ongeveer 80% van de variatie in de maximale zuurstofopname is te wijten aan genetische 

factoren. Wie niet geboren is met een hoge maximale zuurstofopname zal dus nooit een top 

uithoudingsatleet worden. Maar de anaerobe drempel, die voor voetballers belangrijk is (want 

hoe hoger deze drempel, hoe hoger hun uithoudingsvermogen), wordt slechts voor 30% 

verklaard door genetische factoren. 

Conclusie: algemeen kan worden gesteld dat ongeveer 20% van de prestatie in voetbal verklaard 

kan worden aan de hand van genetische factoren en dus aangeboren is, en 80% te wijten is aan 

andere omgevingsfactoren zoals training en levensstijl. 

 
HET INTEGRALE PROJECT IS UITGESCHREVEN IN EEN AFZONDERLIJK DOCUMENT 
“Periodisering en hartslagregistratie binnen KVK Westhoek - Meten is weten” 



2. Stappenplan bij blessure. 

 

Er wordt niet getraind zolang de speler in behandeling is (tenzij dokter of sportverzorger anders 

vermelden) en indien de speler niet afgeschreven is door de KBVB (na  het opsturen van een 

medisch attest van genezing). 

Pas na goedkeuring van dokter of sportverzorger kan de speler opnieuw meetrainen met de groep.  

Is de speler meer dan 2 weken out dan dient hij eerst mee te spelen met de gewestelijke ploeg! 

 

3. Medische afwijking (te volgen procedure om bij lagere leeftijd te spelen) 

MEDISCHE AFWIJKING 

De VFV en de KBVB bieden jongens/meisjes de mogelijkheid om wegens medische redenen in een lagere 
leeftijdscategorie te voetballen.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest voor medische afwijking 
van leeftijdscategorie aangevraagd worden. 

Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de 
maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen. 

Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worde  op een aangepast niveau te laten 
voetballen. 

 

 

Blessure speler, trainer 
wordt op de hoogte 

gebracht door speler / 
vaststelling aard van 

blessure

Speler raadpleegt arts

Invullen van Medisch 
aangifteformulier + 
klever ziekenkas + 
omstandigheden 

ongeval **

Speler bezorgt formulier 
aan TVJO (Geert Glorie -

0476 / 377075)

TVJO bezorgt formulier 
aan GC die het opstuurt 
naar de KBVB en verder 

afhandlelt

Vaststelling diagnose

Rust / behandeling kiné 
/ individueel 
programma

Na goedkeuring arts en 
afschrijving KBVB wordt 

de training hervat

Speler maakt afspraak 
met sportverzorger 

Vaststelling diagnose

Rust / behandeling 
verzorger / individueel 

programma

Na goedkeuring 
sportverzorgerr wordt 

de training hervat

Sportverzorger brengt 
de trainer op de hoogte



 
De VFV en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. 
Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een attest van 
medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (erkend sportkeuringsarts). 

Attest aanvragen 

Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die vertrouwd 
is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een consultatie. 

Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen: 

 Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be  

 Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking vraagt. 

 Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar 

‘voetbal – medische afwijkingen. 

 Stap 4 : Vul in de mate van het mogelijke de vragenlijst in. 

 Stap 5 : Stuur een e-mail naar de erkende arts die je wenst te bezoeken 

 .Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak. 

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele 

verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult bedraagt 45 euro, 

waarvan je de helft kan recupereren via de mutualiteit. 

Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan de VFV en de KBVB. Het 'attest voor medische 

afwijking van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw 

club. 

Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag 
kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglement) 

Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op medical@footbel.com en 
op administratie@voetbalfederatievlaanderen.be. 

 

4. Fair-play. 

Waarom het ver zoeken en moeilijk maken al seen oplossing voor het grijpen ligt? 

Sportiviteit, respect en fair-play zorgen ervoor dat voetballen leuk en veilg blijft. Ruw en 

agressief spel leiden vaak tot onnodige blessures (niet alleen bij de tegenstrever maar ook bij 

jezelf) 

Duels winnen kan ook met een positieve ‘agressiviteit’ zonder bewust overtreden van de 

spelregels! 

http://www.sportkeuring.be/
mailto:medical@footbel.com
mailto:administratie@voetbalfederatievlaanderen.be


10 geboden voor Westhoekertjes die fair-play hoog in het vaandel dragen 
 

 Speel sportief. 

 Speel altijd om te winnen maar wees waardig in het verlies. 

 Volg de regels van het spel. 

 Respecteer alle betrokkenen bij het spel. 

o Tegenstrevers 

o Medespelers 

o Scheidsrechters 

o Officiëlen 

o Trainers & afgevaardigden 

o Vrijwilligers 

o Supporters 

 Geef een schouderklopje of een pluimpje aan mensen die zich fair gedragen 

 Zeg nee tegen: 

o Pesten 

o Corruptie 

o Racisme 

o Geweld 

o Drugs en doping 

 Help anderen om om fair-play samen waar te maken. 

 Durf reageren tegen mensen die met opzet een niet faire houding aannemen 

 Verbeter de wereld dankzij onze geliefde voetbalsport 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Blessurepreventie. 

Elk seizoen wordt tijdens de trainersvergaderingen ruim aandacht besteed aan 

blessurepreventie. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

6. Procedure sportverzorger 

De sportverzorger is aanwezig op elk trainingsmoment van het eerste elftal (in principe dinsdag 

– donderdag – vrijdag). 

Je kan hem vinden in het medisch lokaal bij de kleedkamers (of in de kleedkamers zelf) 

Het is aangeraden vooraf een afspraak te maken (via de trainer of TVJO) 

 

7. EHBO 

7.1. EHBO – kit 

Een EHBO – kit is te vinden in de materiaalruimte van materiaalmeesters. 

Bij voorkeur vragen aan de verantwoordelijke van dienst (alle leden van de sportieve cel 

volgden een opleiding EHBO – er is tijdens de wedstrijden altijd minstens één van de leden 

aanwezig) 

In nood mag het lokaal betreden worden om de EHBO – kit op te pikken. 

 

7.2. ICE 

Ook ijs is er te vinden in het lokaal van de terreinverantwoordelijke. 

In nood kan met steeds terecht in de kantine. 

 

7.3. Defibrilator 

In het Crack Stadion is een defibrillator beschikbaar. 

Het toestel kan levens redden en is niet moeilijk te gebruiken. 

Op www.kvkwesthoek.be is een  filmpje met handleiding te bekijken.  

 

 

 

http://www.kvkwesthoek.be/


7.4. Noodnummers 

 Algemeen noodnummer:  112 

 Jan Yperman Ziekenhuis:  057 / 35 35 35 

 Politie Ieper:    057 / 230 530 

 Wachtdienst:    1733 

 Permanentie apotheker:  0900 / 10 500 

 Dringende politiehulp:   101 

 Brandweer Ieper:   057 / 239 550 

 Rode Kruis Ieper:   057 / 20 00 57 

 

8. Wat bij een ongeval? 

Bij noodzaak ( na advies van de sportverzorger ) een ‘ aangifte van ongeval ‘ 

vragen aan de ploegafgevaardigde (elke afgevaardigde wordt geacht een aantal 

aangifteformulieren bij zich te hebben) en het formulier, na het  invullen door de 

behandelende arts, onmiddellijk (binnen 20 kalenderdagen) samen met een 

klevertje van het ziekenfonds bezorgen aan Geert Glorie, algemeen TVJO,  de 

Cerfstraat 59 8908 Vlamertinge (0476/37 70 75). 

 

Beide zijden van de aangifte moeten VOLLEDIG ingevuld worden!  

Dat betekent dat zeker moet aangegeven worden tijdens welke wedstrijd en/of 

training de blessure opgelopen werd. Ook de omstandigheden waarin het ongeval 

gebeurd is (duel, onvrijwillige trap, slecht neerkomen, ….) moeten vermeld staan. 

Het is aan te raden om tegelijk met de aangifte het rekeningnummer waarop een 

mogelijke terugbetaling kan gebeuren door te spelen. 

Na ontvangst bezorgt Geert Glorie alle documenten aan GC Eric Neels (die van 

dat ogenblik instaat voor de verdere afhandeling). 

PAS ALS DE BEHANDELENDE GENEESHEER HET ATTEST VAN 

‘GENEZING’ ONDERTEKEND HEEFT, KAN OPNIEUW GESPEELD 

WORDEN. 

Alle eventuele onkostennota’s bijhouden! 

 

 



9. Aanbevelingen 

9.1. SPORTKEURING.BE 

Sporten is gezond maar houdt ook altijd wat risico in. Hoewel een medisch attest niet verplicht 

wordt in het voetbal, is het toch verstandig je preventief te laten onderzoeken.   

We raden sterk aan de tool aangeboden door sportkeuring.be te doorlopen! 

Dit online-instrument is ontwikkeld voor iedereen die sport of van plan is te sporten. Wil je te weten komen of 
een sportmedisch onderzoek raadzaam is, hoe vaak dat moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden, dan 
ben je hier aan het juiste adres! 

Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan. 

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten 
(recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van 
professionele topsporters. 

Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken. 

Deze website kwam tot stand na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met SKA 
(vereniging van sport- en keuringsartsen), de afdeling Sport en Jeugd van het departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van de Vlaamse overheid en de Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters. 

https://www.sportkeuring.be/ 

 

Een goede tand- en mondhygiëne is erg belangrijk als sporter. 

We raden minstens één bezoek aan de tandarts per jaar aan. 

 

 

9.2. SCREENING VANAF U 12 
 

Alle jeugdpelers vanaf U12 krijgen de kans zich gratis (KVK Westhoek neemt de kosten op 

zich) te laten screenen door een arts. 

 

De ouders krijgen de informatie in afzonderlijke documenten toegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportkeuring.be/


Om af te ronden 

 
DE TIEN GOUDEN REGELS BIJ HET SPORTEN 

 
- Ik breng mijn arts op de hoogte als ik pijn in de borstkas heb. 

- Ik breng mijn arts op de hoogte als ik hartkloppingen krijg 

- Ik breng mijn arts op de hoogte als ik onwel wordt bij inspanningen. 

- Ik doe een opwarming en recuperatie van 10 minuten bij het sporten. 

- Ik drink om de 30 minuten 3 tot 4 slokjes water. 

- Ik vermijd sportactiviteiten als het zeer koud of zeer warm is ( <5C° en >30°C) en als de lucht erg 

vervuild is. 

- Ik rook nooit 1 uur voor en 2 uur na de sportactiviteit 

- Ik gebruik nooit doping en neem geen medicatie op eigen houtje. 

- Ik doe niet aan intense sport bij koorts of de eerste 8 dagen na een griepepisode. 

- Ik laat me door een arts onderzoeken voor ik weer ga sporten. 
 

 

 

 

 Secretariaat – administratie 

 

o Socceronline (Vincent). 

 

o Maandelijkse nieuwsbrief (Geert). 

 

o Interne databank (Freddy). 

 

o Verslagen vergaderingen. 

 

o Lidkaarten. 

 

o GDPR (General Data Protection Regulation) = nieuw 

 

 Bewustmaking. 

 

 Inventaris. 

 

 Analyse en bijhorende maatregelen. 

 



 Register (verplicht document). 

 

 Privacyverklaring. 

 

 Reageren op mogelijke vragen van leden. 

 

 Wat bij een datalek? 

 

 ICT 

o Website: www.kvkwesthoek.be 

 

o Facebook. 

 

o Socceronline (zie ook administratie). 

 

o Twitter 

http://www.kvkwesthoek.be/

