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Voor álle activiteiten van KVK Westhoek wordt één rode draad gevolgd: CODE 

Wij staan voor Communicatie – Organisatie – Discipline & Engagement. In de jeugdrubriek van onze 

website (www.kvkwesthoek.be) vind je uitgebreide informatie over onze slagzin. Wij raden aan 

regelmatig onze site te raadplegen. 

Wij willen hieronder enkele klemtonen leggen voor het nieuwe seizoen! 

 Correcte houding tegenover anderen! 

o Wij eisen respect voor je trainer, je afgevaardigde, je medespelers, je tegenstrevers, 

de supporters en de vrijwilligers die ervoor zorgen dat je je favoriete sport kan 

beoefenen. 

o In het bijzonder eisen we respect voor de scheidsrechters. KVK Westhoek zal streng 

optreden tegen spelers die voortdurend kritiek uiten op het werk van de ref!  

o FAIRPLAY is een sleutelwoord in onze werking! 

 

 Respect voor materiaal en infrastructuur! 

 

o KVK Westhoek (in het bijzonder Dirk Turck, Jo Vandenbilcke en Gianni Decadt) levert 

enorme inspanningen om een prima infrastructuur aan te bieden. Wij verwachten 

dan ook respect voor het vele werk dat geleverd wordt. 

o Hou je aan de voorziene indeling van de kleedkamers (vermeld op het bord). 

o Hou je aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. 

o Respecteer de richtlijnen voor het gebruik van het kunstgrasveld. 

o In de kleedkamers (met uitzondering van de allerkleinsten) worden geen ouders 

toegelaten! 

o Laat de kleedkamers in nette staat achter (alle rommel in de vuilbak). 

o Schoenen worden nooit in de douches gekuist! 

o Laat geen waardevolle spullen onbeheerd in de kleedkamer achter. Laat datgene wat 

niet echt nodig is thuis. Geef in het andere geval alles in bewaring bij je 

afgevaardigde. 

o Ook op verplaatsing gaan we respectvol om met de infrastructuur van onze gastheer! 
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 Respect voor jezelf. 

 

o Hygiëne: neem na elke training of wedstrijd een douche. 

 

o Lifestyle: van een sportman wordt een gepaste levenswijze verwacht! 

 Gezonde en evenwichtige voeding. 

 Voldoende rust.  

 Géén alcohol 

 Roken, drugs en doping zijn absolute taboes! 

 

o Blessures 

 Meld onmiddellijk een blessure of een medisch probleem. Je straft jezelf 

door een probleem te verzwijgen! 

 Ga langs bij onze kinesist of sportverzorger en volg hun advies op. 

 Laat indien nodig volgens de procedure (zie website) een ongevallen aangifte 

opmaken. 

 

o Studie 

 Wij hechten bij KVK Westhoek groot belang aan je studies. 

 Voetbal en studeren zijn mits een goede studieplanning best wel te 

combineren. 

 Neem contact met een lid van de sociale cel (ilse.hostyn@skynet.be en/of 

geert.glorie@telenet.be) als je met een studieprobleem zit. 

 

o Persoonlijke problemen. 

 Problemen bestaan niet! Oplossingen wel! 

 Blijf niet met je probleem zitten. Neem contact met iemand die je als 

vertrouwenspersoon beschouwt. Onze sociale cel (ilse.hostyn@skynet.be 

en/of geert.glorie@telenet.be zal mee op zoek gaan naar een oplossing! 

 

 Communicatie 

o Volg onze eigen jeugdpagina op Facebook op voet 

 

o Raadpleeg indien mogelijk dagelijks www.kvkwesthoek.be 

 

o Ook op www.socceronline.be is een pak praktische info terug te vinden. 

 

o Begin september krijgt elk clublid het jaarlijks ‘KVKaatje’. In deze brochure zijn de 

gegevens van alle medewerkers van onze club terug te vinden! 

 

o Voor de spelers van de onderbouw (2/2 – 3/3 - 5/5 – 8/8) werd alle informatie in een 

gedetailleerde infobrochure gegoten! 
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We streven naar een algemeen welbevinden van iedereen! 

In het komende seizoen focussen we verder op  

“ EEN HART VOOR IEDEREEN” 

 

 
 

 

 

 

 


