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1. Tempo Overijse: een stukje geschiedenis
Tempo Overijse ontstond na een fusie van VEM Tombeek en KFC Overijse in 1998.
De toenmalige voorzitters Debecker en Heerman en huidig voorzitter Vercarre bij
de ondertekening van de oprichting van de fusieclub

FC Overijse werd opgericht in 1934. Deze club was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond
onder stamnummer 3028 en speelde eind jaren 60 - begin jaren 70 een decennium lang in vierde
nationale.
In 1976 werd in het gehucht Tombeek de club VK Tombeek opgericht en aangesloten bij de
Belgische voetbalbond met stamnummer 8715. In 1986/87 fusioneerde de club met Eendracht
Abstraat, en werd VKE Tombeek. Ondertussen had begin jaren 80 een andere club uit de
gemeente, FC Maleizen, de overstap gemaakt van het liefhebbersverbond naar de KBVB. In 1991
fusioneerden VKE Tombeek en FC Maleizen. De fusieclub nam de naam VE Maleizen-Tombeek
(VEMT) aan.
Halverwege de jaren negentig speelden beide clubs uit de gemeente, KFC Overijse en VEM
Tombeek, in tweede provinciale. In 1998 gingen de twee dan uiteindelijk samen. De fusieclub trad
aan in tweede provinciale. De club zette meteen goede resultaten neer. In 2000 werd Tempo
Overijse al tweede in zijn reeks, en promoveerde zo naar de hoogste provinciale afdeling. Het jaar
nadien pakte men er al meteen de titel en zo stootte men door naar de nationale afdelingen. Na
twee seizoenen in vierde klasse dwong de ploeg er zelfs een plaats in de eindronde af. Na winst
tegen KSK Hoboken was Witgoor Sport Dessel daar echter te sterk, en zo miste Tempo Overijse
een verdere promotie.
De ploeg kon zijn knap seizoen niet herhalen, en streed de volgende twee seizoenen tegen
degradatie. In 2005 moest Tempo een eindronde spelen om zijn plaats in vierde klasse te
vrijwaren. Tempo verloor zijn wedstrijd van Berkenbos VV Heusden en zakte zo na vier seizoenen
weer naar eerste provinciale.
Tempo Overijse streed in 1ste provinciale echter meteen voor terugkeer, en dwong al in zijn eerste
seizoen weer een eindronde af. De finale werd er echter met strafschoppen verloren van Olympia
Wijgmaal. Het jaar nadien speelde de club weer eindronde, en ditmaal was het wel raak. Tempo
steeg weer naar vierde klasse.
In het seizoen 2011/2012 werd Tempo Overijse 2de in de reguliere competitie en mocht daardoor
de eindronde spelen voor promotie naar derde klasse. Hierin werd uiteindelijk de finale tegen
KVV Coxyde met 3-1 verloren.
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Ook na het seizoen 2012/2013 mocht Tempo Overijse weer meedoen aan de eindronde, deze keer
werd er meteen met 1-2 verloren tegen Aywaille FC. Tijdens het afgelopen seizoen stootte Tempo
door naar de 1/16 finales van de Beker van België en verloor slechts met 0-1 tegen KV Kortrijk.
Het seizoen 2014-2015 betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de club. Tempo speelt
kampioen in bevordering en promoveert voor het eerst in zijn bestaan naar derde nationale.
Met de nieuwe competitiehervorming speelt Tempo Overijse in de 2de amateurklasse.
Na drie jaar zakt Tempo Overijse in het seizoen 2018-2019 terug naar 3de amateurklasse.
1.1. Omgeving
Tempo Overijse is dé voetbalploeg uit de Druivenstreek: een regio die zowel Overijse, Hoeilaart,
Huldenberg, Tervuren omvat. Voornamelijk jeugdspelers uit deze regio zijn aangesloten. Het
voetbalcomplex aan de Hagaard staat volledig in het teken van de jeugd. Zij beschikken hier over
drie afzonderlijke terreinen, waarvan twee met kunstgras.
1.2. Mensen en middelen
Tempo Overijse wordt gedragen door de belangloze inzet van vele vrijwilligers. Het is geen
kunstmatige club die enkel bestaat bij de goodwill van enkele hoofdsponsors. Het is daarentegen
de inzet van plaatselijke voetballiefhebbers en de vele evenementen die door de club
georganiseerd en ondersteund worden, die financiële mogelijkheden genereren, zoals daar zijn de
Druivenfeesten, mosselsoupers, business seats bij de thuiswedstrijden van de eerste ploeg,
voetbalquiz, jeugdtoernooien, netwerkeventen enz. Via Forza Tempo is er een heuse
communitycel. De club draagt bovendien het Foundation + logo.
1.3. Denken en handelen
Tempo Overijse heeft naast de sportieve ontwikkeling van de jeugd een groot maatschappelijk
engagement. Zo worden er taalcursussen georganiseerd binnen de club voor anderstalige spelertjes
(een gegeven waarmee Tempo Overijse door de geografische situering en de
bevolkingssamenstelling van de gemeente mee geconfronteerd wordt) en geeft Tempo als “Club
met een hart” een forum aan het Rode Kruis. Ook het plaatselijke voetbalteam voor spelers met
een lichamelijke beperking wordt op tijd en stond in het zonnetje gezet.

1.4. Unieke kenmerken en inzichten van de club
Tempo Overijse wil zijn spelers de mogelijkheid geven om zich zowel nationaal als internationaal
te meten met leeftijdsgenoten. De jeugdtornooien, waaronder het internationaal gerenommeerde
jeugdtornooi, zijn hiervoor een ideale gelegenheid. Door de vele contacten die in de loop der jaren
op deze tornooien gelegd zijn, hebben onze jeugdploegen ook veelvuldig de mogelijkheid om zelf
deel te nemen aan gelijkaardige tornooien in België en het buitenland. Dit verruimt de horizon
van de spelers niet enkel op sportief, maar ook op levensbeschouwelijk vlak en is bevorderend
voor de ontwikkeling van een echte teamgeest. Het gegeven dat jeugdspelers bij Tempo Overijse
via het concept van de elitejeugd ook daadwerkelijk doorstromen naar de kern van de eerste ploeg
is een voortdurende stimulans voor de jeugdspelers om zich te blijven engageren.
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2. Missie en visie / kernwaarden van de jeugdopleiding
Een duidelijke missie geeft aan waar een vereniging (lees: de jeugdopleiding van Tempo Overijse)
voor bekend én garant staat. Meer concreet: “Waarom heeft een jeugdspeler gekozen / of kiest hij
als jeugdspeler voor Tempo Overijse”?
Tempo Overijse is een Vlaamse voetbalclub met een traditie in het opleiden en actieve
doorstroming van voetballers. De jeugdopleiding vormt een onmisbare pijler in de structuur van
de club en wil zich onderscheiden door een model aan te bieden waarin spelers zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Het uiteindelijk doel van ons jeugdbeleid is het verhogen van de individuele
kwaliteit van onze jeugdspelers zowel op sportief, menselijk, sociaal als maatschappelijk vlak.
De jeugdopleiding wil de prestatiedruk verminderen door weinig belang te hechten aan
wedstrijdresultaten om zo het ideale kader te scheppen voor individuele ontwikkeling. Het
opleiden van voetballers bij Tempo Overijse dient dan ook te gebeuren met respect voor de
eigenheid van de voetballer. Collectiviteit tonen om de individuele kwaliteiten meer in de verf te
zetten is het credo. Tempo Overijse wil verder zijn opleidingsrol vertolken in een omgeving
waarbij speelplezier en durf (fun), voetbalopleiding (formation) alsook verdraagzaamheid
(tolerance) het draagvlak uitmaken. Tempo Overijse stelt zich tot doel om de referentieclub in
heel Vlaams-Brabant te zijn inzake jeugdopleiding. Daartoe worden jaarlijks de structuren
opnieuw geëvalueerd en worden stappen gezet daar waar nodig.
Onze club heeft als ambitie een echte opleidingsclub in Vlaanderen te zijn. Om deze ambitie
kracht bij te zetten en hiervoor een afdoend draagvlak te creëren, verzorgen wij behalve de
opleiding aan onze jeugdspelers tevens de opleiding aan onze trainers, teambegeleiders en zelfs
ouders. Zij krijgen de kans om actief mee te participeren in het beleid via de ouderraad.
Ons einddoel is om jaarlijks minimum 4 jeugdspelers te laten doorstromen naar het A-elftal.
Daarom is het belangrijk om op elke leeftijd doelstellingen te bereiken.
Volgende richtsnoeren moeten Tempo Overijse toelaten om de bovenvermelde visie concreet in te
vullen.
2.1. Collectiviteit tonen om de individuele kwaliteiten meer in de verf te zetten is het credo.
Jeugdvoetbal als “individuele sport met een collectief karakter” is hét uitgangspunt voor onze
jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdtrainers. De individuele ontwikkeling van elke
jeugdspeler - met een absoluut respect voor eigenheid en individuele kwaliteit - staat ten allen
tijde voorop.
2.2. Tempo Overijse wil zijn eigen Vlaamse identiteit en eigenheid behouden zonder de rijkdom
en de kracht van de verscheidenheid te verliezen. Daarom biedt de club een menselijke
benadering in een zo professionele mogelijke omkadering aan:




Onze trainers zijn bij voorkeur experten door (interne of externe) scholing en/of
door ervaring. Het samenwerkingsverband met RSCA Anderlecht is hierin een
cruciale factor.
Wij staan stil bij het feit dat we bij de jongste leeftijdsgroepen ook bezig zijn met
het opleiden van kinderen. Onze opleiding is dan ook kindvriendelijk. Cruciaal
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daarin is dat school steeds voorgaat op voetbal. Als voetbalclub zijn we in de eerste
plaats begaan met de ontwikkeling van de voetbalcapaciteiten van onze jeugd.
Maar… de studie van onze spelers moet de eerste en voornaamste zorg zijn en
blijven. Daarom besteden wij dan ook een bijzondere aandacht aan de studie.
Goede resultaten op school hebben een positieve weerslag op de voetbalopleiding.
Het is de taak van onze trainers en club om de spelers te stimuleren te studeren en
interesse te tonen voor de levenswandel van ónze speler. Hoe promoten wij het
studiewerk:
• de trainingssessies worden gereduceerd tijdens de examenperiode zodat
onze spelers zich voluit aan hun studiewerk kunnen wijden zonder een
training te moeten missen;
• wij tonen begrip voor de overvolle agenda van onze spelers - studenten
kunnen door een seintje aan de trainer eens afhaken voor een training
wegens te veel aan huiswerk of lessen;
• onze trainers stimuleren, tonen interesse en zorgen voor de 1ste-lijnsopvang
in geval van studieproblemen.
2.3. Tempo Overijse heeft de ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen eerste elftal en
bij uitbreiding het nationaal Belgisch voetbal, zonder de ontwikkeling van de regionale sporters
uit het oog te verliezen. Wij willen erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande
jeugdopleiding:
» door het aanbieden van een gedegen opleiding: wij leiden spelers op via modules
aangepast aan de leeftijd en aan de ontwikkelingsmogelijkheden.
» door het ontdekken van talentrijke spelers: wij trekken – via een strenge
selectieprocedure – pas een speler aan als het type speler niet aanwezig is in de
jeugdopleiding.

2.4. Tempo Overijse wil zijn sociale rol in de regio bestendigen:
» Door het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere voetbalclubs met als
bedoeling alle spelers maximaal plezier te laten beleven
» Door de betrokkenheid met de scholengemeenschap uit de wijde omgeving hoog in het
vaandel te gaan dragen. Tempo Overijse gaat er dan ook prat op sinds vele jaren tijdens de
grote vakantie en de paasvakantie 125 kinderen een meer dan warme welkom te heten
tijdens onze voetbalstages waarin een zeer gevarieerd activiteitenaanbod onder leiding van
gediplomeerde mensen het beste in elk kind naar boven haalt.
2.5. Kernwaarden: Tempo Overijse moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters, supporters,
ouders, begeleiders, trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal
kunnen beoefenen of ervan genieten. De club wil er toe bijdragen dat de leden met plezier
kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk.
Tempo Overijse wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en
ouders/verzorgers op dit vlak. Sportiviteit, integratie en collectiviteit zijn hierbij de kernwoorden.
2.6. Tempo en het verenigingsleven
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De club probeert alle medewerkers, ouders, trainers, sympathisanten op verschillende manieren te
betrekken bij verenigingsleven van de club. Zo krijgen alle ouders samen met hun abonnement
voor de wedstrijden van de eerste ploeg tickets die recht geven op een toegang per kind voor een
wedstrijd in de business-seats van de eerste ploeg.
De club organiseert een mosselfestijn, speciale infoavonden voor de ouders, een sinterklaasfeest
voor de allerkleinsten,….

2.7. Samenwerkingsverbanden met andere clubs
Tempo Overijse heeft steeds samenwerkingsverbanden gehad met clubs uit de streek. Sinds het
seizoen 2018-2019 werkt de club samen met KV Tervuren-Duisburg, dat provinciaal voetbal speelt
en vanaf 2019-2020 zal de club samenwerking met RSCA Anderlecht. Bedoeling daarbij is om tot
een win-win-situatie te komen voor alle betrokken partijen en dat iedere speler uiteindelijk op het
voor hem geschikte niveau terechtkomt.
2.8. Waar willen we als club in de toekomst heen?
De jeugd uit de regio de mogelijkheid bieden om onder bekwaam toezicht zich te ontwikkelen als
voetballer en dit in infrastructureel optimale omstandigheden. De jeugdspelers die zich het best
ontwikkelen krijgen de kans door te stromen naar het eerste elftal waar ze hun eerste stappen in
het nationaal voetbal kunnen zetten en dit in een goede omkadering. Tempo Overijse speelt in
derde klasse amateur, zodat de jeugdspelers de kans krijgen zich in eigen streek verder te
ontwikkelen als voetballer. Gezien het aantal jeugdspelers, de opgebouwde omkadering en de
aanwezige accommodatie is het evident dat de jeugdploegen van Tempo Overijse in de toekomst
verder de mogelijkheid dienen te hebben om zich te meten met sportief evenwaardige tegenstanders
die het provinciale niveau overstijgen. Mits uitbreiding van de bestaande infrastructuur wil de
jeugdwerking ook in de toekomst verder groeien.
Tot slot een aantal quotes uit onze jeugdopleidingsvisie die perfect verwoorden waar wij als club
voor staan

Zijn ontwikkeling
staat boven het
wedstrijdresultaa
t

Gelijke
kansen
bieden

Sportieve en
opvoedkundige
begeleiding
aanpassen aan de
leeftijd van de
spelers
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3. Foot Pass 4 sterren jeugdopleiding 2017-2020
De jeugdopleiding van Tempo Overijse is bekroond met een kwaliteitslabel 4-sterren
interprovinciaal voetbal van Foot Pass.
Dit is de hoogst mogelijk onderscheiding die een jeugdopleiding kan krijgen en is een prachtige
beloning voor de dagelijkse inzet van iedereen die bij de opleiding betrokken is.
Dit wil zeggen dat de jeugdploegen van Tempo Overijse alvast tot het seizoen 2019-2020
verzekerd zijn van de mogelijkheid om interprovinciaal voetbal te spelen en dat we behoren tot
een zeer selecte en beperkte groep van ploegen die vier sterren kunnen voorleggen.
De bekroning betekent tevens een blijvende stimulans met het oog op de jaarlijkse doorstroming
van eigen talent naar de A-kern, die daarmee verzekerd is.
Daarnaast wil de club ook een kwaliteitsvolle opleiding blijven geven aan de regionale teams en
aldus haar maatschappelijke rol ten volle opnemen.
Tempo Overijse brengt in het seizoen 2019-2020 27 jeugdploegen in lijn
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4. Doorstroming naar A-elftal (Elite-jeugd)
Een van de hoofddoelen van onze jeugdopleiding is dat er jaarlijks minimum 4 spelers doorstromen
naar het A-elftal. Daarom wordt vanaf de U16 tot en met U19 een postformatie georganiseerd - die we
het predicaat ELITE-jeugd meegeven - waarbinnen de grotere talenten van de club alle mogelijkheden
krijgen om zich verder te ontplooien.
Het gaat daarbij over extra trainingssessies onder leiding van de trainersstaf van het eerste elftal, extra
fitness sessies, extra vriendenwedstrijden tegen jeugdelftallen uit de elitereeksen en eerste elftallen uit
de hogere provinciale reeksen.
In deze postformatie / elitejeugd worden +/-12 spelers geselecteerd (2 doelmannen + 10
veldspelers). Tijdens de trainingen wordt dan specifiek aandacht besteed aan de werkpunten van
deze spelers. Het is de bedoeling jongeren – op basis van een nulmeting - verder te laten ‘door’
ontwikkelen in functie van individuele verbeterpunten, met als uiteindelijk doel opname in Akern Tempo Overijse. De club moet zich verder profileren als een opleidingsclub waar jonge
spelers een duidelijke kans krijgen. Ze worden klaargestoomd om minstens een plaats tussen 15 en
20 te verwerven in de A-kern.
De selectie van de spelers voor deze elitejeugd gebeurt op basis van:
- basiskwaliteiten
- potentieel
- mentaliteit
- motivatie
- ontwikkelingsmarge
Het doorstromingsschema ziet er als volgt uit:
Jeugdopleiding (U6-U15)

U16 U17 U19

beloftenkern (beste spelers U17, U19, U21)

A-kern stagiair (1x/week)

A-kern

Uitgangspunt bij beloften en elitejeugd is dat ze meer trainen dan de A-kern met het oog op
aanpassing aan hogere intensiteit. Klemtoon ligt op tactiek, techniek, het mentale aspect en
lichaamsverzorging op INDIVIDUEEL VLAK. De fysische ontwikkeling en de periodisering
blijven eigendom van de teamtrainers.
De B-kern oftewel beloftenkern is dan de laatste fase van de jeugdopleiding. Bedoeling is dat deze
kern integraal bestaat uit eigen jeugdspelers. Qua spelsysteem volgt deze ploeg integraal de visie
van de eerste ploeg zodat een 1 op 1 vervanging mogelijk is indien noodzakelijk.
Spelers uit het eerste elftal die uit blessure terugkeren of wedstrijdritme moeten opdoen, kunnen
vanzelfsprekend ook hier terecht.
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5. Organisatiestructuur
5.1. Organigram

Directeur
Jeugdopleidi
ng
Penningmee
ster
Danny De
Kock

Financiële
administratie
Enver Basha

Jeugdsecretaris
/ Ombudsman
Ronny
Nedergedaelt

Alan
Pauwels
Verantwoordeli
jke
teammanagers

Verantwoordelij
ke kantine

Enver Basha

Stephane
Liefooghe

Infrastructuur
Eric De Witte

Materiaal en
kledij
Christian
Denayer

Mutualiteit

Scouting
Wim
Vandendael
- Casper
Rysgaard

Coördinatie
TVJO
Eric Gielens

Communicat

ie
Eddy
Stuckens Steven
Paul Mees
Allcock
Jeugdtrainer
s

Ouderraad
Geert Tillieu

Keepertraine
rs

Guy
Vanderperre
n
Aansluitinge
n

Revalidatietr
ainer

Jan
Servranckx

Kinesist
Teammanag
ers

5.2. Functieomschrijvingen
Voorzitter jeugdopleiding : Alan Pauwels
- vertegenwoordigt de jeugdopleiding binnen de raad van bestuur van de club
- zit de maandelijkse vergaderingen van het jeugdbestuur voor
- algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van de jeugdopleiding
Communicatie : Steven Allcock
- verzorgt de interne communicatie naar alle leden: nieuwsbrieven – korte mededelingen
Verantwoordelijke infrastructuur Hagaard : Eric De Witte
- eindverantwoordelijke voor het hele jeugdcomplex
Materiaal en kledij : Christian Denayer
- zorgt voor de volledige administratieve en logistieke follow-up van materiaal en kledij van ALLE
jeugdspelers
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- staat de voorzitter/penningmeester bij in de follow-up van de lidgelden
TVJO en ATVJO / Coördinator regionale teams: Eric Gielens - Paul Mees – Eddy Stuckens
De TVJO is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het totale technische beleid van
de jeugdafdeling van TEMPO Overijse. Hij is de bindende factor m.b.t de coördinatie van de
dagelijkse gang van zaken en zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen.
Maakt deel uit van het sporttechnisch management van de club.
Profiel
• Zal in het bezit moeten zijn van minimum een diploma TVJO amateur
• Heeft enige jaren ervaring met het werken met jeugdelftallen
• Heeft goede communicatieve vaardigheden
• Heeft leidinggevende kwaliteiten
Taakomschrijving
De TVJO wordt in zijn taak bijgestaan door een assistent-TVJO, welke specifiek verantwoordelijk
is voor U6 tot en met U12.
• Deelt – samen met de trainers – de teams in. Hij neemt de eindbeslissing als er niet tot
overeenstemming kan gekomen worden.
• Stelt – in overleg met de betrokken trainers en de sportief manager van de club - de B-kern
samen, rekening houdend met de input van de A-kern.
• Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de trainers waarvoor hij tevens
verantwoordelijk is.
• Evalueert permanent de jeugdtrainers.
• Draagt nieuwe trainers voor aan het jeugdbestuur
• Op het vlak van interne communicatie:
- Zit de vergaderingen met de jeugdtrainers voor.
- Dient een aanspreekpunt te zijn voor de ouders.
- Zorgt voor opvang, inschrijving en voorlichting m.b.t gang van zaken binnen Tempo
Overijse van nieuwe spelers en hun ouders
- Rapporteert aan het jeugdbestuur over sportieve evolutie van de ploegen gedurende het
seizoen
• Draagt zorg voor de uitvoering van het “jeugdbeleidsplan – voetbal als kernproduct” van de club.
• Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
• Bezoekt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over
de vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers.
• Is verantwoording verschuldigd aan het jeugdbestuur
Planning matchen voorbereiding
• Planning vriendschappelijke matchen tijdens seizoen
• Opmaak wedstrijdkalender
• Stelt – in samenspraak met tornooicoördinator – de tornooikalender op
• Opmaak trainingsschema
• Zorgt voor interne vorming door de organisatie van specifieke sporttechnische
vormingsmomenten
• Zorgt voor externe vorming van de trainers door hen aan te sporen om de nodige
opleidingscursussen en bijscholingen te volgen.
12

Versie juli 2019

De ATVJO’s zijn belast met het totale technische beleid van U6 t/m U12 (onderbouw) en van U13
t/m U21 (bovenbouw) onder verantwoording van de TVJO / het technische beleid van de
regionale jeugdteams bovenbouw. Zij hebben bij voorkeur geen trainingsgroep. Zij zijn de
bindende factor met betrekking tot de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en zoeken de
oplossing van de meest voorkomende sportieve problemen.
Profiel
• Heeft enige jaren ervaring met het werken met jeugdelftallen
• Heeft goede communicatieve vaardigheden
• Heeft leidinggevende kwaliteiten
Taakomschrijving
• Draagt zorg voor de uitvoering van het “jeugdbeleidsplan – voetbal als kernproduct” van de club
• Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling
• Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de trainers waarvoor hij tevens
verantwoordelijk is.
• Bezoekt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over
de vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers.
• Zal de trainingsvergaderingen bijwonen
De coördinator voor de regionale teams werkt nauw samen met de TVJO en zorgt voor de
algemene coördinatie van de regionale teams.

Verantwoordelijke teammanagers: Enver Basha
• Ontvangst scheidsrechters en bezoekende ploeg
• Invullen online wedstrijdformulier
• Verzorgen receptie na de wedstrijd
• Houdt toezicht over materialen bij wedstrijden
• Bedeling drank aan spelers onder de rust en na de wedstrijd
• Bedeling snack aan thuisspelers en bezoekers na de wedstrijd
• Verdeling en ophalen wedstrijdkledij
• Stimuleert sportief en correct gedrag
• Houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels
• Informeert spelers van geplande clubactiviteiten en stimuleert ouders om mee te helpen bij deze
clubactiviteiten
• Steekt zelf een handje toe bij clubactiviteiten
• Is regelmatig aanwezig op de periodieke jeugdvergaderingen
Hoofd jeugdscouting : Wim Vandendael – Casper Rysgaard
• Draagt zorg voor de uitvoering van het scoutingsplan van de club
• Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de jeugdscouts waarvoor hij tevens
verantwoordelijk is. Hij organiseert hiervoor de nodige overlegmomenten.
• Houdt regelmatig overleg met de TVJO
• Legt verantwoording af aan de TVJO
Jeugdscouts: Stephane Liefooghe, Bertrand Derave, Fabian Keyaert
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• Houdt zich aan de bepalingen voorzien in het scoutingplan van de club
• Bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden om zich een oordeel te kunnen vormen over de kwaliteiten
van een speler
• Legt eerste contacten met de gescoute spelers en hun ouders om te polsen naar interesse om te
spelen op interprovinciaal niveau.
• Legt verantwoording af aan het Hoofd jeugdscouting
Kinesist: Roel Boeckstael
• Is het eerste deskundig aanspreekpunt voor de geblesseerde speler
• Vervult een doorverwijzingsfunctie (occasioneel)
• Heeft een beslissende rol wanneer en in welke mate de trainingen kunnen hervat worden na een
blessure.
• Overlegt regelmatig met de trainersstaf over de evolutie van de toestand van geblesseerde spelers
• Verzorgt 1x per seizoen een info-avond over EHBSO voor teammanagers en trainers
• Supervisie en follow-up van de testbatterij
Revalidatietrainer: Danny Matagne
De revalidatietraining, in nazorg van een geneeskundige- en/of kine(fysio)therapeutische
behandeling, is bedoeld voor de spelers die een ongeval of fysieke blessure hebben opgelopen.
Persoonlijke oefentherapie en bijzondere training moeten leiden tot herstel van de
oorspronkelijke functie en leiden tot reïntegratie in de opleidingskern waartoe de betrokken
speler behoort.
Door een progressief behandel(herstel)plan, enerzijds afgestemd op de eigen mogelijkheden en,
anderzijds, (voetbal)specifiek wordt de belastbaarheid verbeterd en het herstel sneller bereikt.
Jeugdsecretaris : Ronny Nedergedaelt
De algemene coördinatie van de jeugdadministratie ligt in handen van de jeugdsecretaris van de
club, die tevens verantwoordelijk is voor de administratie van het eerste elftal. Hij wordt in de
dagdagelijkse uitvoering van deze functie bijgestaan door drie verschillende personen die
respectievelijk instaan alle administratie rond 1) ongevallen en mutualiteit (Guy Vanderperren) 2)
inschrijvingen (Jan Servranckx) en 3) andere jeugdspecifieke administratie (Enver Basha)

Sportieve cel: Eric Gielens
De TVJO ziet er samen met de ATVJO’s op toe dat de missie en visie alsook de sportieve principes
van de club nageleefd worden. Naast een tweetal formele vergadermomenten per jaar, gebeurt dit
dagelijks/wekelijks via meer informele contacten op de “werkvloer”, d.i. de trainingen en
wedstrijden.
Kassa: Fabienne Verluyten
Social media : Laurent Delvaux
Logistieke ondersteuning : Laurent Vanton
Internationaal duiveltjestoernooi : Steven Allcock en Eric Vanderhoeven
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Webmaster
Is onafhankelijk van de club en een ware IT-deskundige. Krijgt input van de verschillende
geledingen van de club.
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6. Intern Reglement Jeugdopleiding
Dit interne jeugdreglement sluit aan bij het algemene huishoudelijke reglement van de club en
specifieert daar waar nodig bepaalde elementen uit het huishoudelijke reglement.
6.1. Gedragslijn
1. De speler verwerft menselijke waarden via het voetbalspel:
a. Respect voor anderen: trainer, medespeler, tegenspeler, scheidsrechter, begeleiders,
toeschouwers, …
b. Respect voor zichzelf : rust, verzorging, voeding, …
c. Respect voor het materiaal en de infrastructuur
2. De speler leert neen zeggen tegen druggebruik, racisme en geweld in het voetbal.
3. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden
4. Elk geval van diefstal, agressie, racisme, vandalisme, roken, drugs of gebruik van alcohol wordt
bestraft met de uitsluiting uit de club.
5. De speler speelt om te winnen, maar leert ook te verliezen.
6. De speler leert de spelregels van het voetbalspel na te leven (=fair-play).
7. De speler leert leefregels (=discipline) na te leven en zelfdiscipline te verwerven.
8. De speler leert samen te leven en samen te werken.
9. Alle boetes opgelopen wegens wangedrag en na beslissing van de KBVB vallen ten laste van de
speler.
10. Deelname aan trainingen of wedstrijden van andere clubs is verboden voor datum van
01/03/2017. Indien de speler door een club uitgenodigd wordt dient dit onmiddellijk aan de
coördinator gemeld. Zonder de toestemming van de club toch gaan testen kan tot sportieve
sancties leiden.
11. Een speler dient verplicht in te gaan op IEDERE uitnodiging van de Brabantse selectie.
6.2. Stiptheid
1. De training vangt stipt op het afgesproken uur aan. Iedereen is dus minimum een vijftiental
minuten voor de aanvang ervan in de kleedkamer.
2. Bij thuiswedstrijden ben je minstens 1 uur voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig (trainer
kan dit uur vervroegen).
3. Op verplaatsing ben je stipt op het afgesproken uur aanwezig op de afgesproken plaats. Op het
vastgestelde uur zal dan ook vertrokken worden met de aanwezige spelers.
4. Verplaatsingen van onze nationale ploegen zullen steeds samen gebeuren.
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5. Rechtstreeks op verplaatsing vertrekken wordt niet toegestaan.
6. Wie geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, mag niet worden opgesteld voor de wedstrijd
en kan niet op het scheidsrechterblad worden ingevuld.
7. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de
training of wedstrijd, waarschuwt hij tijdig én persoonlijk de trainer of de teammanager. Indien
het een kwetsuur betreft, wordt in overleg met de trainer de kine of clubdokter bezocht.
8. De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de trainer naar het
trainingsveld.
9. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training zijn de kleedkamers verlaten.
10. De voertaal in de club in Nederlands en de communicatie met bestuur, trainers, teammanager
en medespelers gebeurt in het Nederlands.
6.3. Kledij & Materiaal
1. Wij gaan en komen naar de wedstrijden met de nieuwe training van Tempo Overijse. Denk aan
onze sponsors. Door deze mensen is het mogelijk aan sport te doen.
2. Wij gaan en komen naar de trainingen/wedstrijden met gewone schoenen of loopschoenen, en
NIET met voetbalschoenen. Er is genoeg tijd om ons om te kleden in de kleedkamer.
(kleedkamersfeer is heel belangrijk om een groepsgevoel te creëren en mag bijgevolg niet verloren
gaan).
3. Voetbalschoenen moeten zowel voor een training als voor een wedstrijd proper zijn.
4. Na iedere training zullen spelers het terrein helpen afruimen.
5. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn bal die hij met het basispakket gekregen heeft.
Meebrengen naar elke training en wedstrijd is de regel. Er wordt niet getraind met een niet
correcte opgeblazen bal. Vraag aan de trainer of teammanager VOOR de training begint om de
gepaste lucht in de bal te pompen. Zet uw naam op de bal van zodra u deze ontvangt en kijk
geregeld of deze er nog op staat.
6. Verloren voorwerpen (zet overal uw naam in) bevinden zich aan de kapstok in de gang van de
kleedkamers.
7. Voor we naar de training of wedstrijd komen controleren wij (zelf) onze voetbalzak. Heb ik al
mijn spullen?
8. Ook op training willen we onze kleuren dragen. Gebruik de kledij die jullie dit en vorige jaren
ter beschikking is gesteld.
(Rood is de regel)
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9. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de teammanager, op een ordelijke manier de gebruikte
kledij weer ingezameld. De teammanager en/of trainer zal een beurtrol opstellen om de truitjes te
wassen.
6.4. Hygiëne
1. Na iedere training en/of wedstrijd is men verplicht te douchen. Gebruik badslippers.
2. Er worden geen sierraden (horloges, ketting, armband, enz.…) gedragen tijdens de training of
wedstrijd. Dit is overigens verboden door de KBVB.
3. Gebruik van GSM, MP3-spelers, ipads en dergelijke meer
wedstrijden verboden.

is tijdens de trainingen en

6.5. Medische begeleiding
1. De clubkinesitherapeut en/of revalidatietrainer is elke maandag van september tot eind april
aanwezig op de club.Indien nodig zullen zij de spelers doorsturen naar onze clubarts.
2. De trainer zorgt voor de afspraak.
3. Elke speler is vrij om zijn eigen dokter of kinesitherapeut te kiezen, maar is wel verplicht om
zijn blessure door de medische begeleiding van TEMPO te laten opvolgen.
6.6. Infrastructuur
1. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen
2. Verplaatsbare doelen worden gedragen en niet gesleept.
3. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal
gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Er wordt zeker niet met voorwerpen gegooid.
4. Om de kleedkamers zo proper mogelijk te houden, dienen de schoenen buiten gereinigd te
worden. Hiervoor zijn er bij de ingang kraantjes en borstels ter beschikking.
5. Iedere training zullen er 2 spelers aangeduid worden die als laatste de kleedkamer verlaten en
die er voor zullen zorgen dat er geen papiertjes en lege flessen in de kleedkamers achterblijven
(vooral onder de banken kijken). Vanaf U12 worden 2 spelers aangeduid om de kleedkamer te
kuisen. De trainer is verantwoordelijk voor de netheid van de kleedkamers.
6. Wie drank meeneemt van thuis moet de lege verpakkingen ook terug mee naar huis nemen.
6.7. Wat verwachten wij van de ouders?
1. Heb positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw
zoon/dochter. Steun ze bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
2. Het compenseren van goede prestaties (geldpremie, …) is ZEKER niet aan de orde.
3. Straf uw kind niet door het bijwonen van de trainingen of wedstrijden te verbieden. Op lange
termijn is dit niet bevorderend.
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4. Ouders, familie en vrienden van de spelers zijn van harte welkom langs de velden en zeker in
de kantine.
5. Echter, het kritisch bijwonen van elke training wordt als storend ervaren. Ouders kunnen dan
ook gevraagd worden om tijdens de training de toeschouwerplaatsen te verlaten.
6. Geef geen negatieve kritiek in het bijzijn van de spelers. Bespreek deze met de trainer of
coördinator op een rustige manier en op een later tijdstip.
7. Laat coachen over aan de trainer. Dit in het belang van het kind. Het is moeilijk genoeg om één
opdracht goed uit te voeren, laat staan tegenstrijdige instructies. Ouders van keepers vragen we
om niet achter het doel plaats te nemen.
8. Wij willen minimaal 50 % aan speeltijd tijdens de wedstrijden voor iedere speler.
9. Bij wedstrijden binnen een straal van 80 km wordt het vervoer geregeld met eigen
personenwagens. Alle ouders worden geacht om regelmatig hierin bij te dragen. Zij zijn ook
geacht de wettelijke voorschriften omtrent vervoer van minderjarigen te respecteren. Deze
voorschriften zijn terug te vinden op de website van TEMPO Overijse.
http://www.tempo- overijse.be/images/stories/bestanden/nieuw/Vervoervankinderen.pdf
10. De voertaal in de club is Nederlands en alle ouders werken hier positief aan mee door ook in
het Nederlands te communiceren met bestuur, trainers, teammanagers en medespelers.
11. Indien ouders vragen hebben in verband met de wedstrijd, dan kunnen zij afspraak vragen met
de trainer op de eerstvolgende training, maar GEEN bespreking/vragen de dag van de wedstrijd
zelf.
12. ABSOLUUT geen mailstalking!
6.8. Diefstalpreventie
1. Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten.
2. Alles in de sportzak en in het rek in de gang zetten. (Een gesloten zak in de gang doorzoeken is
al minder verleidelijk voor een potentiële dief.)
3. Geen onbevoegden in de kleedkamers.
4. Indien je toch iets waardevol moet achterlaten, spreek af met je trainer hoe dit kan opgelost
worden. Ieder team heeft een locker ter beschikking. Eindverantwoordelijke voor de locker is de
trainer.
5. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken

19

Versie juli 2019

7. Algemeen Huishoudelijk Reglement
7.1. Inleiding
Tempo Overijse wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en
waarden bij de beoefening van de voetbalsport zijn belangrijk. Tempo Overijse wil actief werken
aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.
Tempo Overijse moet een ontmoetingsplaats zijn en waar sporters, supporters, ouders, begeleiders,
trainers en bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen of ervan
genieten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft daartoe deze gedragsregels
opgesteld.
Het bestuur draagt de gedragscode actief uit.
De trainers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen waarover de raad van bestuur met gewone
meerderheid kan beslissen.
7.2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden.
De algemene gedragsregels gelden voor iedereen (leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd).
De specifieke gedragsregels gelden per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers).
7.3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Tempo Overijse
actief wil zijn, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat
ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.
De gedragscode moet door iedereen bij Tempo Overijse worden uitgedragen en nageleefd. We
moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.
7.4. Algemene gedragsregels
Tempo Overijse vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport evenals bij de organisatie binnen de club.
Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het
betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
* Uitgangspunten
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel en zonder tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
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* Sportcomplex (Begijnhofstadion en Hagaard)
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
* Gebruikers (spelers, trainers, begeleiders) respecteren volgende punten:
• Wie rommel maakt, ruimt die zelf op.
De trainers en afgevaardigden zijn de eindverantwoordelijken voor het opruimen van de
kleedkamers en de terreinen (zowel bij trainingen, thuiswedstrijden en op verplaatsing) en het
terugplaatsen van de doelen na de training. Bij herhaalde inbreuk kan een waarborgsom op de
onkostenvergoeding worden ingehouden als garantie voor de goede naleving.
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, niet op tafels.
• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop om het veld heen als je
naar de andere kant moet.
• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
• Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
• De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
Bovendien geldt voor alle leden van de VZW Tempo Overijse en alle spelers:
1. Zich te onthouden van commentaar en gedrag waarmee ze Tempo Overijse naar de
buitenwereld toe in een slecht daglicht stellen.
2. Dat ze verondersteld worden in de mate van het mogelijke deel te nemen aan evenementen
georganiseerd door de VZW Tempo Overijse voor fondsenwerving. Deze fondsenwerving
gebeurt om spelers in optimale omstandigheden te laten voetballen. Het getuigt van een
minimum aan respect dat ze actief bijdragen aan het welslagen.
7.5.
a° Gedragsregels voor alle spelers
Elke speler:
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in
het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer /
leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Tempo Overijse. Dit geldt eveneens voor gekwetsten
en geschorsten. Draagt zowel op training, als tijdens wedstrijden steeds scheenbeschermers.
• Heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechters en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar
niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te
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gaan.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. Deponeert afval in de daartoe
voorziene vuilnisbakken.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de
trainer of begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
b° Bijkomende gedragsregels voor spelers uit de kern van het eerste elftal
Het is voor een speler uit de kern van het eerste elftal verboden buiten Tempo Overijse voetbal te
spelen of risicosporten uit te oefenen en dit zowel tijdens de voorbereiding op als tijdens het
voetbalseizoen.
Elke speler uit de kern van het eerste elftal dient het ganse seizoen beschikbaar te zijn, zelfs op
eventuele inhaalspeeldagen, behoudens overmacht. Vakantie wordt niet beschouwd als
overmacht.
7.6. Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.
De begeleider:
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er
geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de
vereniging worden georganiseerd.
• De teamkleding bewaakt.
• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon
of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.
7.7. Gedragsregels voor de trainer
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Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
• Bepaalt de opstelling van het team.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er
geen training meer wordt gegeven.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
• Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de
vereniging worden georganiseerd.
• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de
daarbij passende kleding dragen..
• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon
of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.
7.8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
De ouder/verzorger:
• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en
om het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld
(op een half veld liefst aan de kopkanten).
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en
komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de
begeleiding).
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Op tijd het lidgeld voldoen.
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de
desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

7.9. Gedragsregels voor de vrijwilliger
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Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het
slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd,
ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en
schoon worden achtergelaten.
• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de
begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger
van de vereniging.
• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.
• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Tempo Overijse.
7.10. Gedragsregels voor bestuursleden
- bestuursleden dienen minimaal op de helft van de bestuursvergaderingen persoonlijk aanwezig
te zijn. Bestuursleden die – behoudens situaties van overmacht – afwezig blijven op vijf
achtereenvolgende bestuursvergaderingen worden automatisch geacht ontslagnemend te zijn.
Hun ontslag wordt definitief door notulering op de eerstvolgende bestuursvergadering. Leden die
als bestuurslid ontslag nemen of wiens ontslag wordt vastgesteld zijn van rechtswege niet langer
lid van de VZW Tempo Overijse, behoudens indien ze schriftelijk meedelen aan de raad van
bestuur lid te willen blijven van de VZW.
- bestuursleden oefenen geen betaalde mandaten uit binnen de club.
- bestuursleden respecteren de nodige discretie betreffende besprekingen en beslissingen op
bestuursvergaderingen. Schending van de geheimhouding geeft aanleiding tot schorsing, vast te
stellen bij twee/derde meerderheid der bestuursleden, tot aan de eerstvolgende algemene
ledenvergadering die dient te beslissen of het bestuurslid in kwestie actief kan blijven als
bestuurslid of als lid.
7.11. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld
niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen
onderstaande zaken apart genoemd te worden:
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet
op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het
bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is.
• Het is ten strengste verboden te roken in de gebouwen van het sportcomplex of bij de
uitoefening van een officiële functie langs de velden.
• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een
veld/complex verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
7.12. Sancties
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Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Afhankelijk van
de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende
taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB.
Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een
schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler, trainer of begeleider
doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.
7.13. Verzekering
Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige
medische kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessures, opgelopen tijdens een
wedstrijd of een training, binnen de 48 uur na het ongeval te laten attesteren door een geneesheer
op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalsaangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de
kantine, op de zetel of bij de gerechtigde correspondent.
Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de
betrokken speler, worden overhandigd op het secretariaat. Indien dit niet binnen deze termijn
gebeurt, kan Tempo Overijse niet instaan voor een eventuele tussenkomst vanwege het FSF-Fonds
van de KBVB.
Wanneer een tussenkomst van een kinesist vereist is, dient hiervoor vooraf toelating gevraagd te
worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet of slechts na het aanvatten van de kinébeurten, dan zal de
KBVB geen tussenkomst verlenen.
De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn
dossier te laten afsluiten bezorgt de aangeslotene een “attest van genezing” , samen met zijn
medische kosten op het secretariaat van de club.
Een persoonlijke verzekering is aan te bevelen, daar niet altijd alle onkosten door het FSF-fonds
van de KBVB worden terugbetaald en de schadevergoeding van blijvende letsels beperkt is.

7.14. Panathlonverklaring en het Fairplay-charter
Tempo Overijse heeft de Panathlonverklaring en het Fairplay-Charter onderschreven. Iedereen
die actief is binnen Tempo Overijse wordt geacht de inhoud ervan na te leven.
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8. Panathlonverklaring
Rechten van het kind

Inleiding
In het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) zal De
Voetbalfederatie Vlaanderen zich tot en met 2012 exclusief richten op "de rechten van het
kind". We trachten de clubs te helpen met het zoeken naar vragen en oplossingen op
antwoorden als:
"Wat verstaan we onder ‘de rechten van het kind'?"
"Hoe passen we deze toe in de club?"
"Hoe kunnen we de doelgroepen overtuigen van het belang van de rechten van het kind?"
Het EVS-project werd geïntegreerd in de Facultatieve Opdracht Jeugdsport: we zijn ervan
overtuigd dat we zo de clubs nog een extra stimulans kunnen aanbieden.
Panathlonverklaring
Als belangrijkste instrument om de rechten van het kind te waarborgen, stelt de VFV de
Panathlonverklaring voor. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor
het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat
het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het
voetballende kind leidt. Download hier de Panathlonverklaring.
Clubs die de Panathlonverklaring onderschrijven
Heel wat clubs lieten deze verklaring reeds door hun jeugdtrainers ondertekenen. Andere
clubs publiceerden de verklaring op hun website. Als federatie verkiezen wij dat de
voetbalclubs beide acties ondernemen. Jeugdtrainers die de verklaring ondertekenen,
verbinden zich ertoe om deze waarden en normen toe te passen. Door het publiceren van de
verklaring op uw website, sensibiliseert u bovendien alle bezoekers (bestuursleden, ouders,
supporters, sponsors, spelers, ...)
U kunt de lijst met alle clubs die één van beide acties ondernomen hier raadplegen. Neem
zeker even contact op met uw provinciale coördinator indien uw club achter de
Panathlonverklaring staat en ook in deze lijst wenst opgenomen te worden.
Speelgelegenheid
De Voetbalfederatie Vlaanderen is van mening dat elk kind minimum de helft van de
speelgelegenheid dient te krijgen. Niet alleen omdat een wedstrijdsituatie de krachtigste
leeromgeving is, ook omdat elke jeugdvoetballer, los van niveau en geslacht, het verdient om
wedstrijden te mogen spelen - op voorwaarde dat hij/zij op regelmatige basis komt trainen.
Als de jeugdtrainer dit principe niet toepast, mogen we niet verwonderd zijn als het kind na
verloop van tijd afhaakt. Hoewel dit speelgelegenheidsprincipe ook wel vervat zit in de
26

Versie juli 2019

Panathlonverklaring, moedigen wij de clubs sterk aan om dit in een reglement of convenant
met de jeugdtrainers te gieten. Dit reglement publiceren op de website van de club zorgt
bovendien voor een zekere sociale controle én is een aantrekkingsfactor voor (de ouders van)
het kind dat zich bij een voetbalclub wenst aan te sluiten. Speelgelegenheid bieden doen we
dus in de eerste plaats in het belang van het kind, maar evenzeer in het belang van de club
(ledenbehoud en ledenwerving) .
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10. Fairplaycharter
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Wat te doen bij een ongeval
Stap 1
Zorg dat wanneer je naar de dokter of het ziekenhuis gaat het formulier “Aangifte van ongeval” en
keerzijde “Medisch Getuigschrift” in je bezit is.
Het formulier heeft ook een begeleidend blad (voor intern gebruik Tempo Overijse).
Je kan het bekomen bij de Team Manager (eventueel trainer) of in de kantine.
Ga na of een of een aangifte bij de KBVB zinvol is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet
mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de
clubverantwoordelijken en/of dokter.
Een algemene vrijstelling van 10,70€ (jaarlijks geindexeerd) is van toepassing per dossier.
Stap 2
Bij het EERSTE medische onderzoek dient zonder fout het specifiek verzekeringsformulier
vermeld in Stap 1, gedeelte “Medisch Getuigschrift” door de dokter ingevuld te worden. Vergeet
ook bovenaan op de voorzijde het kleefstrookje van de mutualiteit niet.
Vul ook het begeleidend blad (voor intern gebruik Tempo Overijse) in waarin je de
omstandigheden van het ongeval beschrijft (tijdens welke training, wedstrijd, tijdstip, plaats, ...).
Vergeet ook je rekeningnummer niet waar eventuele terugbetalingen op gestort kunnen worden.
De ingevulde formulieren deponeer je zo snel mogelijk (ten laatste 10 dagen na de feiten) in het
bakje ‘ongevalformulieren’.
De Gerechtigd Correspondent (GC) stuurt de benodigde documenten op naar de KVBV ten laatste
14 dagen (postdatum) na het ongeval.
Opgelet :
- wanneer je in het ziekenhuis bent moet je aandringen op onmiddellijke invulling. Desnoods
wacht je er op.
- Indien de dokter een speciale behandeling aanraadt, bijvoorbeeld kinesitherapie, moet hij
uitdrukkelijk het aantal beurten op het verzekeringsformulier vermelden. Slechts na goedkeuring
van de verzekeringsmaatschappij kan de behandeling worden aangevat. Eventuele verlengingen
dienen ook eerst te worden aangevraagd.
Stap 3
Ongeveer 14 dagen na het indienen van het verzekeringsformulier ontvangt de speler een
gekleurd formulier “Attest van Herstel” van de K.B.V.B na inboeking van het ongeval op de
voetbalbond. Dit formulier wordt je bezorgd door de Gerechtigd Correspondent (GC).
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Stap 4
Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek, facturen
e.d. dienen daarna aan de mutualiteit te worden bezorgd. Die zal een bewijs van tegemoetkoming
overhandigen. Al deze documenten worden dan samen met het gekleurde formulier van de
voetbalbond ingediend bij de GC.
Vergeet ook het onderste deel van het gekleurde formulier niet te laten invullen door de dokter,
die jou genezen verklaart. Vooral de 'datum herspelen' is hier heel belangrijk. Vanaf die dag mag
de speler opnieuw aan wedstrijden of trainingen deelnemen. De GC zorgt voor de verzending naar
de K.B.V.B.
Zonder attest van “genezen verklaard” mag je niet herstarten met trainingen en wedstrijden. Je
bent niet verzekerd tot zolang het dossier van ongevalaangifte loopt.

Stap 5
De GC ontvangt het detail van tegemoetkoming. De GC bezorgt een kopij aan de speler en de
penningmeester. Bij ontvangst door de club van het afrekeningsformulier en het geld word je dan
vergoed op de rekening die je vermeld hebt bij de indiening van de ongevalaangifte. Hou er
rekening mee dat de terugbetaling van de KBVB tot 2 maanden kan duren.
Documenten
a/ extracten uit het reglement van de KBVB : Titel21 (De Verzekeringen) en Bijlage 9
(Verzekeringspolissen afgesloten met Arena).
b/ ongeval documenten
c/ voorbeeld van gekleurd formulier
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12. Wedstrijden op verplaatsingen - busreglement
I. Voor wedstrijden op verplaatsing wordt er ALTIJD afgesproken op de carpoolparking naast de
oprit van de autosnelweg in Maleizen. Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan, ook niet in
de jongste leeftijdscategorieën.
II. Voor verre verplaatsingen kan het jeugdbestuur in overleg met de raad van bestuur van de club
beslissen om bussen in te leggen. Om alles goed te laten verlopen tijdens de busreis, is het
noodzakelijk om enkele afspraken te maken. Hierna vind je dan ook het busreglement.
1.
Respecteer afgesproken uur en plaats van vertrek. Plaats van vertrek is ook hier de
carpoolparking naast de oprit van autosnelweg in Maleizen.
2.
Elke speler dient de verplaatsing met de autobus mee te maken. Dit geldt zowel voor de
heen- als voor de terugreis. Slechts bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden, steeds na
overleg met de trainer of teammanager.
3.

Bij sommige verplaatsingen zal het nodig zijn om een lunchpakket mee te nemen. Dit zal

afgesproken worden met de trainer en/of teammanager. In de bus wordt voor het overige NIET
gegeten (tenzij het dus anders wordt gemeld door trainer of afgevaardigde) en ook NIET gesnoept.
Ook alcoholische dranken zijn verboden.
4.
Nadat iedereen heeft plaatsgenomen, blijven we zitten. Er wordt niet rondgelopen tijdens
de rit. We zitten netjes, niet met de voeten op de zetels. Neem eventueel voor onderweg een boek,
kaarten, een spel ... mee. Hou het in ieder geval rustig.
5.
Gooi nooit afval op de grond, maar gebruik de plastieken zakken aan je stoel. Ook kauwgom
hoort in deze zakken, niet in de asbak.
6.
In de bus zullen ook telkens nog plaatsen vrij zijn voor de ouders. Dit zullen er echter niet
altijd genoeg zijn voor iedereen die de verplaatsing wil meemaken. Daarom zal er beurtelings een
voorrangsregeling zijn .
Ook voor de ouders geldt dat er geen alcoholische dranken worden meegenomen op de bus!!!
De prijs voor de spelers zetel bedraagt 10 euro. Tickets worden hiervoor tijdens de week
aangekocht in de kantine Hagaard bij leden van het jeugdbestuur of bij de uitbater van de kantine.
Gedraag je in de bus zoals het hoort. Iedereen zal dat aangenamer vinden en de concentratie naar de
wedstrijd toe zal ook beter worden.
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