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Missie en visie / kernwaarden van de club en  
jeugdopleiding 

 
 
 

1. Onze Missie 
  

Tempo Overijse is een Vlaamse voetbalclub met een traditie in het opleiden en actieve 

doorstroming van voetballers.  TEMPO Overijse wil een ambitieuze amateurclub zijn en een 

voorbeeld voor de regio op sportief vlak en op sociaal-maatschappelijk vlak.   

De jeugdopleiding vormt een onmisbare pijler in de structuur van de club en onderscheidt 
zich door zijn hoogwaardige en kwaliteitsvolle opleiding, waarin talentvolle, alsook minder 
talentvolle jeugdspelers, kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers, ieder op zijn of haar 
niveau.  
 
Deze jeugdopleiding is enerzijds laagdrempelig waarbij elk kind uit Overijse (ongeacht de 
sportieve kwaliteiten) een aantrekkelijk voetbalaanbod wordt gegeven, minstens op regionaal 
niveau.  Anderzijds is de jeugdopleiding ook kwalitatief excellent en wordt een hoogwaardige 
opleiding aangeboden op interprovinciaal niveau.  Deze opleiding staat open voor alle 
talentvolle spelers uit de Druivenstreek en omgeving.   
 
Met het eerste elftal beoogt TEMPO Overijse een vaste waarde te zijn en blijven in het 
amateurvoetbal.  In eerste instantie wordt het niveau tweede nationale geambieerd.  Slechts 
wanneer de financiële, sportieve en logistieke structuur het toelaat zal eventueel gemikt 
worden naar een plaats in eerste nationale.  
 
Naast opleiding (FORMATION) en plezier (FUN) beoogt TEMPO Overijse zijn spelers ook verder 
te begeleiden in hun volwassenwording.  Dit met RESPECT tegenover trainers, medespelers, 
bestuur, medewerkers, scheidsrechters (!), infrastructuur, … 
Ook het begrip ONE TEAM staat centraal bij TEMPO Overijse.  Niet alleen op het veld, maar 
ook daarnaast.  Op het veld werken we als team samen, een geheel waarin de groep 
belangrijker is dan het individu.  Maar ook heel de clubwerking gedraagt zich als ONE TEAM 
met hetzelfde doel voor ogen: TEMPO Overijse uitbouwen tot de referentie- en opleidingsclub 
van de Druivenstreek met een jeugdopleiding op maat van ieders niveau.  Steeds kwalitatief 
sterk, steeds met een open geest, met uitsluiting van elke vorm van discriminatie.  
 

2. Onze Visie en strategische doelstellingen voor de volgende jaren 
 
 
TEMPO Overijse wil steeds een financieel gezonde, onafhankelijke club zijn en een sportief 
uithangbord zijn voor het voetbal in de Druivenstreek.   
 
Integratie van eigen jeugdspelers vormt een cruciaal element binnen de missie en visie van de 
club.  Vanuit de kwalitatief sterke jeugdopleiding zullen elk jaar de betere spelers doorstromen 
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naar het eerste elftal.  De mate van doorstroming zal een duidelijk beeld geven over de kracht 
en waarde van de jeugdopleiding.   
 
Het bestuur bouwt samen met spelers, ouders, trainers, afgevaardigden en vrijwilligers een 
opleidingsclub uit en betracht samen succesvol te zijn. 
 
Een club als de onze kan alleen blijven bestaan dankzij de inzet van voornoemde actoren en 
we beseffen maar al te goed dat in de huidige maatschappelijke context we nog meer moeten 
bieden om hen aan te trekken en te behouden.  In dit kader willen we de ouders van onze 
jeugdspelers nog meer gaan betrekken bij de club, want iedere bijdrage aan het 
vrijwilligerswerk, hoe klein ook, is fundamenteel voor het voortbestaan van de club.  
 

Onze focus strategische doelstellingen voor de volgende 4 jaar 

TEMPO Overijse :  

• is een Vlaamse, financieel gezonde en stabiele amateurclub, met een kwalitatieve 
jeugdwerking; 

• is de jeugdvoetbalopleidingsclub van de Druivenstreek en omstreken, die spelers zo 
hoog mogelijk opleidt; 

• geeft iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden, in recreatieve teams of 
selectiegroepen, op een pedagogisch en sportief verantwoorde wijze, de kans om zich 
verder te bekwamen in zijn favoriete sport; 

• laat jaarlijks 3 à 4 spelers doorstromen naar het A-elftal en blijft de hofleverancier voor 
P1 en P2-ploegen uit de Druivenstreek; 

• is een ontmoetingsplaats waar sporters, supporters, ouders, begeleiders, trainers en 
bestuurders gezamenlijk met plezier en voldoening voetbal kunnen beoefenen of 
ervan genieten; 

• wil ook – binnen budgettaire en logistieke grenzen – verder groeien en het 
meisjesvoetbal integreren binnen de werking van de club.  Via een samenwerking met 
de British School of Brussels wordt sinds het seizoen 2021/2022 meisjesvoetbal 
aangeboden.  Intentie is om dit verder te ontwikkelen.   

• wil evolueren van “club naar vereniging”, waar vrijwilligers graag toe (blijven) 
bijdragen;  

• wil de samenwerkingen met RSC Anderlecht, KV Tervuren-Duisburg en 
scholengemeenschap (British School of Brussels) bestendigen; 

• werkt samen met het gemeentebestuur aan o.a. de broodnodige nieuwbouw 
jeugdaccommodatie;  

 

3. Hoe gaan we onze missie en doelstellingen realiseren? 
 
Het opleiden van voetballers bij Tempo Overijse geschiedt met respect voor de eigenheid van 
de voetballer, hij/zij staat centraal. We bieden de spelers een omgeving aan waarbij 
speelplezier en durf, voetbalopleiding, verdraagzaamheid en respect het draagvlak van 
uitmaken.  
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• transparante structuur en communicatie binnen alle geledingen van de club;  

• aandacht voor competitief en recreatief jeugdvoetbal, zowel naar voetbalinhoud als 
naar pedagogisch-didactische omkadering van jeugdspelers; 

• creatief en progressief aanvallend voetbal met nadruk op initiatief en technisch 
vermogen; 

• correcte inschaling spelers en het organiseren van homogene wedstrijden; 

• individuele ontwikkeling van jeugdspelers, met respect voor de eigenheid en 
individuele kwaliteit van elkeen; 

• iedereen is welkom, ongeacht herkomst, geslacht, kleur, godsdienst of geaardheid;   

• spelers presteren binnen pedagogisch verantwoorde krijtlijnen, waarvan het resultaat 
zich uit door het jaarlijks bereiken van individuele doelstellingen en niet door  
behaalde wedstrijdresultaten;  

• willen winnen is een deel van de opleiding, maar dit staat volledig los van 
resultaatvoetbal;  

• spelers leren gedisciplineerd te functioneren binnen een team, waarbij ze beseffen 
dat ploeggenoten, trainers en begeleiders, partners zijn; 

• spelers respecteren tegenstanders en spelleiders;  

• kind- en schoolvriendelijke opleiding. Er wordt aandacht besteed aan de studies van 
de spelers en van trainers wordt verwacht dat ze studeren stimuleren en interesse 
tonen in de levenswandel van spelers; 

• investeren in de ontwikkeling van onze trainers door interne en externe scholing; 

• aantrekken van talentrijke spelers via (interne) scouting en via een strenge 
selectieprocedure (pas een speler aantrekken als het type speler niet aanwezig is 
binnen de jeugdopleiding); 

• initiatieven ontwikkelen om vrijwilligers en trainers te rekruteren en te behouden;  

• regelmatige uitwisseling en contacten met al onze partners; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

4. Waarden van TEMPO Overijse 
 
  

 

 

 

 

 

Opleiding:  

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door 
ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn 
mogelijkheden te bevorderen. Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening 
houdend met de ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en 
tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. 
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De opleiding moet steeds performant zijn en gebeurt door gediplomeerde opleiders.   

 

Initiatief: 

Initiatief gaat hand-in-hand met creativiteit. Spelers moeten initiatief durven nemen op het 

veld. Een goede omkadering van het team is daarin een belangrijk facet. Een speler moet zich 

namelijk kunnen ontplooien op en buiten het veld. Het initiatief moet positief worden 

aangemoedigd en gewaardeerd. Een speler moet de kans krijgen een tegenstander te 

dribbelen, verdedigers moeten durven in te schuiven naar het middenveld, spelers mogen 

risico’s nemen in hun spel. Er zullen fouten worden gemaakt, maar jeugdige voetballers 

moeten leren uit deze fouten. Een trainer leert hen op deze manier de juiste keuzes te maken.   

Vanaf U14 krijgen de spelers ook twee keer per seizoen een taak als scheidsrechter bij de 

jongere leeftijdcategorieën.  Dit helpt hen in hun verdere ontwikkeling en helpt hen ook 

initiatief te nemen.   

Door initiatief te nemen op het veld wordt ook het zelfvertrouwen van de spelers buiten het 

veld gesterkt. 

One Team:  

Voetbal is een teamsport. Ploeggenoten dienen voor elkaar door het vuur te gaan. Op die 

manier kunnen ze een goede team-prestatie neerzetten. De persoonlijke ontwikkeling van elk 

individu staat voorop, maar dit telkens binnen de contouren van het team.    

ONE TEAM staat centraal bij TEMPO Overijse.  Niet alleen op het veld, maar ook daarnaast.  

Op het veld werken we als team samen, een geheel waarin de groep belangrijker is dan het 

individu.  Maar ook heel de clubwerking gedraagt zich als ONE TEAM met hetzelfde doel voor 

ogen: TEMPO Overijse uitbouwen tot de referentie- en opleidingsclub van de Druivenstreek 

met een jeugdopleiding op maat van ieders niveau. 

Respect: 

Regels naleven en zich sportief gedragen op veld. Dit zowel naar teamgenoten als 

tegenstanders. Maar ook respect tegenover trainers, medespelers, bestuur, medewerkers, 

scheidsrechters (!), infrastructuur.  De club hecht een groot belang aan deze fundamentele 

waarde.  Respect en discipline vormen een speler, zowel binnen de sportomgeving maar ook 

in het dagelijkse leven.   

Respect is ook belangrijk in de verschillende organen en structuur van de club.  Respect voor 

elkaars mening, visie.  Iedereen bij de club werkt vanuit een bepaald engagement, met 

hetzelfde doel voor ogen.  We respecteren elkaars engagement, zelfs al zijn we het niet 

noodzakelijk met elkaar eens. 

Trainers geven constructieve feedback aan de spelers en breken hen niet af.  Alle spelers 

hebben kwaliteiten, de trainer kan hen daar bewust van maken.  
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De club verwacht ook respect van de ouders tegenover de trainers, het bestuur, 

kantinepersoneel, medewerkers,… 

Kritiek mag en moet geuit worden, maar steeds op een respectvolle manier.   

 

Fun:   

We benaderen elkaar binnen de club steeds op een positieve manier.  We houden het vooral 

plezierig.  We werken hard binnen een kwalitatief sterk kader, maar zorgen er ook voor dat 

iedereen plezier beleeft bij de uitoefening van zijn of haar sport.  We vinden het belangrijk dat 

de spelers zich thuis voelen in de Jeugdacademie en met plezier afzakken naar de club, en dit 

zowel voor trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere 

activiteiten.  

We werken als club op een kwalitatieve manier zodat we de spelers steeds voldoende 

spelvreugde kunnen bieden.  Het is de bedoeling dat een jeugdige voetballer plezier vindt in 

zijn of haar hobby, dat de speler “goesting” heeft. 

De club is ervan overtuigd dat iedereen die sport, wint!   

 

Fair Play: Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor 

de jeugdspelers (in hun groei naar volwassenheid) en voor de club (die streeft naar een positief 

imago). Deze waarden en normen worden vertaald in het fair-play-charter, en de Panathlon-

verklaring. Deze principes worden opgehangen in het kleedkamercomplex, de kantine en zijn 

ook te vinden op de website. 

Op het veld spelen we het spel volgens de regels: de spelers bedanken de scheidsrechter na 

de wedstrijd, ook na een verlieswedstrijd.  De spelers en trainers spannen zich in om geen 

commentaar te leveren op de wedstrijdleiding.  Als er toch opmerkingen geuit worden aan de 

scheidsrechter dan gebeurt dit met respect en zonder te roepen.  Ook na een verloren 

wedstrijd feliciteren de spelers de tegenstrever.  Als club dulden wij geen racistische 

opmerkingen of andere opmerkingen die een ander schade kunnen doen.   

 

Creativiteit: TEMPO biedt de spelers de mogelijkheid om hun creativiteit op het veld verder 

te ontwikkelen.  Dit binnen het kader van een team.  Tijdens trainingsoefeningen en andere 

spelmomenten wordt door de trainers regelmatig om creatieve en autonome oplossingen 

gevraagd. 

Sporten (in groep) zorgt voor een echte boost voor de creativiteit van de sporter en zorgt ook 

voor een betere focus en concentratie. 

 

Gelijke kansen en inclusie:  TEMPO Overijse stelt zich als club open voor iedereen. Dit geldt 

voor alle mensen en kinderen die hun favoriete sport wensen te beoefenen als voor 
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vrijwilligers die een handje willen helpen ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van 

de club. 

 

Veilig: 

TEMPO Overijse is een club waar iedereen zich welkom, goed en veilig voelt.  Dit vormt de 

basis voor ethisch sporten.  Het is de taak van de club en haar medewerkers om een veilig 

klimaat te creëren.  

De club ziet streng toe op pestgedrag.  Dit gedrag wordt niet getolereerd binnen de muren 

van de club, maar ook op sociale media.   

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en zal onmiddellijk aangepakt worden.  

De club zorgt voor een API (Aanspreekpunt Integriteit) die meldingen over 

grensoverschrijdend gedrag zal behandelen.   

Dopinggebruik wordt uiteraard niet getolereerd binnen de club.   

Transparant: 

• Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding) 
• Leiding/trainers en bestuur lichten keuzes toe (bv waarom E3 en geen E1, waarom een 

wedstrijd geschorst etc.) 
• Leiders, trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk 
• Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag 
• Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag 
• Het bestuur verschaft voldoende informatie en de informatie die gegeven wordt is juist en 

tijdig 
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Voetbalvisie 

TEMPO Overijse beoogt attractief voetbal te brengen, positief en aanvallend met nadruk op 
verzorgd en gedisciplineerd spel.  Dit alles gepaard met een goede fysieke conditie.  Voor de 
uitwerking van deze visie staan TVJO, coördinatoren en trainers garant.  Deze visie wordt 
verder uitgewerkt in de opleidingsplannen van de club. 

TEMPO Overijse biedt zowel Interprovinciaal als Regionaal voetbal aan.  Via een 
samenwerking met voetbalclub KV Tervuren-Duisburg is er ook de mogelijkheid van 
Provinciaal voetbal.  Dit staat open voor spelers die net te kort komen op IP niveau, maar 
eigenlijk te sterk zijn voor Regionaal.  Op deze manier kan eenieder op zijn of haar niveau 
spelen en evolueren, hetgeen een uitgesproken doelstelling is van onze jeugdopleiding.   

Binnen de jeugdopleiding opteert TEMPO Overijse doorgaans voor een 4-3-3 systeem.  Dit 
vertrekt vanuit een korte en verzorgde opbouw van achteruit.  Via verzorgd 
combinatievoetbal wordt de weg naar het bezoekende doel gezocht.  Spelers krijgen volop 
de kans zich technisch en creatief te ontwikkelen en aan hun individuele ontplooiing te 
werken binnen het kader van het team.   

Trainers en spelers zullen steeds de waarden van TEMPO Overijse respecteren en uitdragen 
op en naast het veld.   

Samen met de studies en schoolopleiding is het de ambitie van de club om via het 
voetbalspel (trainingen/wedstrijden) mee vorm te geven aan de ontwikkeling van de 
jongeren tot volwassen met verantwoordelijkheidszin.   

TEMPO Overijse wil ook – binnen budgettaire en logistieke grenzen – verder groeien en het 
meisjesvoetbal integreren binnen de werking van de club.  Via een samenwerking met de 
British School of Brussels wordt sinds het seizoen 2021/2022 meisjesvoetbal aangeboden.  
Intentie is om dit verder te ontwikkelen.  Een andere stap in deze richting is de organisatie 
sinds mei 2022 van een meisjes voetbaltoernooi (U13).   
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Infrastructuur TEMPO Overijse 
 

TEMPO Overijse beschikt over volgende faciliteiten: 

 

CAMPUS Begijnhofstadion 

De campus Begijnhofstadion beschikt over 2 velden: 

• Het hoofdveld: hier worden de wedstrijden van het eerste elftal van TEMPO 

Overijse afgewerkt 

• Het 2e veld: dit is het permanente trainingsveld van het eerste elftal.  

Occasioneel wordt dit ook gebruikt door jeugdploegen van de club. 

Het Begijnhofstadion beschikt over 2 ruime kleedkamers (thuisploeg, bezoekers), een 

kleedkamer voor scheidsrechters en een kiné-ruimte.   

Verder is er een tribune in de lengte van het veld.   Aan de overzijde bevindt zich een gebouw 

met op het gelijkvloers een ruime kantine en op de eerste verdieping Club 98 (business seats).  

In deze ruimte kunnen vergadering worden georganiseerd, maar is er ook mogelijkheid tot 

video analyse (groot scherm), etc.    

In dit gebouw bevindt zich ook het afgescheiden secretariaat, met vergaderruimte.     

De capaciteit van het Begijnhofstadion bedraagt 2000 toeschouwers.  

Op de campus Begijnhofstadion vindt jaarlijks ook het Internationaal Duiveltjestoernooi 

U8/U9 van TEMPO Overijse plaats. 

 

 

CAMPUS Hagaard  

De campus Hagaard vormt het decor voor de Tegel Concept TEMPO Overijse Jeugdacademie.  

Campus Hagaard beschikt over 3 velden: 

• Terrein 1: synthetisch (volledig vernieuwd zomer 2022) 

• Terrein 2: synthetisch (nieuw aangelegd zomer 2018) 

• Terrein 3: natuurgras 

Alle jeugdteams van TEMPO Overijse werken hun trainingen en wedstrijden op deze velden 

af.  De wedstrijden vinden enkel plaats op de synthetische velden.   

Op campus Hagaard zijn er in het kleedkamergebouw 6 kleedkamers met douches voor 

ploegen en 1 kleedkamer met douches voor scheidsrechters.  Verder zijn er ook nog 2 ruime 

kleedkamers met douches in een mobiele unit.   
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Campus Hagaard beschikt ook over een kantine, met terras.  In de kantine bevindt zich ook 

het secretariaat van de jeugdwerking van de club in een afgescheiden ruimte.  Op de 

zolderverdieping is er ook vergadermogelijkheid.   

 

CAMPUS BSB 

Vanuit de samenwerking met de British School of Brussels is ook de sportcampus van de British 

School deel van de TEMPO infrastructuur.   

Op voetbalvlak bestaat die infrastructuur uit 2 state of the art synthetische velden.   Op deze 

velden worden trainingen georganiseerd voor 6 TEMPO ploegen  

Het kleedkamercomplex is zeer modern en ruim.   

Campus BSB beschikt ook over een multi purpose sport hall waar indoor voetbaltrainingen 

plaatsvinden.   

 

Atletiekpark Den Heurk 

Gemeentelijke sportpark van de gemeente Overijse.   

TEMPO Overijse maakt wekelijks gebruik (huur) van deze infrastructuur voor de trainingen 

“loopcoördinatie” olv kinesist en specialisatietrainer Roel Bockstael.  De loopcoördinatie 

wordt aangeboden aan de spelers uit de onderbouw en middenbouw. 

Het sportpark is uitgerust met outdoor krachttoestellen.  Trainingen van teams van TEMPO 

Overijse vinden hier plaats en ook in het kader van de postformatie wordt aan krachttraining 

gedaan in het atletiekpark Den Heurk. 

 

Indoor trainingsfaciliteiten 

Dankzij de synthetische velden waarover de club beschikt kan er quasi doorlopend getraind 

worden tijdens het hele seizoen.  Slechts uitzonderlijk (zware sneeuwval, aanhoudende 

vriestemperaturen) kan er niet buiten getraind worden en wordt er gebruik gemaakt van 

alternatieven.  

Voor de allerjongste leeftijden (U5,U6) wordt sowieso tijdens de wintermaanden in zaal 

getraind.   

• Sporthal Den Heurk: gemeentelijke sporthal.  TEMPO Overijse kan 

tijdens de wintermaanden deze zaal een aantal momenten (telkens 1 

uur) huren.   

• Arena Foot Wavre: dit sportcomplex beschikt over een aantal indoor 

synthetische velden.  TEMPO Overijse heeft een afspraak met dit 

sportcomplex om tijdens de wintermaanden gebruik te kunnen maken 
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van deze velden voor trainingen van alle teams (eerste elftal 

inbegrepen). 

Cmp BSB beschikt ook over een indoor sporthal waar trainingen van een aantal TEMPO 

jeugdploegen doorgaan, wanneer de condities geen training buiten toelaten.   
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Organisatie van de club 
 
De algemene organisatie van de club kan middels volgend organogram worden samengevat: 

 

 

 

De organen 

De Algemene Vergadering 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de club en komt minstens 1 keer per 

jaar samen.  De taak van de algemene vergadering bestaat ondermeer uit: 

- Benoemingen en ontslag leden bestuursorgaan 

- Goedkeuring van de jaarrekening 

- Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

- Wijziging van de statuten 

 

Het Bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan van de club stelt alle handelingen die nodig zijn om de activiteiten van 

de VZW Tempo Overijse te realiseren.  Beslissingen mbt de werking van de club, de strategie, 

uitbouw,… worden door het Bestuursorgaan genomen.  Het Bestuursorgaan heeft steeds het 

belang van de club voor ogen.  Het vertegenwoordigt ook de club tov derden.   

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar.   

Het bestuursorgaan van Tempo Overijse neemt beslissingen bij gewone meerderheid van 

stemmen.  Het Bestuursorgaan komt minstens 1 keer per maand samen.   
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Op 30 juni 2022 bestaat het Bestuursorgaan van Tempo Overijse uit 8 leden: Tom Verhaegen 

(secretaris van de VZW), Hans Deveuster (penningmeester), Jan Servranckx (GC en AVJO), 

Geert Vanderstappen (sportief verantwoordelijke), Eric Vanderhoeven (commercieel 

verantwoordelijke),  Steven Allcock (jeugdcel), Karine Gillekens (cel horeca), Christian 

Denayer (infrastructuur) 

 

Het Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het dagdagelijks beleid van de VZW en zorgt 

dat de VZW op een efficiënte manier draait.  Het Dagelijks Bestuur volgt het geheel van de 

activiteiten van de club (zowel van het eerste elftal als van de jeugdwerking).   

Het Dagelijks Bestuur van Tempo Overijse bestaat op 30 juni 2022 uit drie leden 

(Bestuurders van de club) die aangesteld worden door het Bestuursorgaan: Tom Verhaegen 

(secretaris van de VZW Tempo Overijse), Geert Vanderstappen (sportief verantwoordelijke) 

en Eric Vanderhoeven (commercieel verantwoordelijke) 

Het Dagelijks Bestuur van de club rapporteert aan het Bestuursorgaan.   Het Dagelijks 

Bestuur van de club heeft minstens 1 keer per week overleg of wanneer de noodzaak het 

vereist.  Dit overleg kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.    

De verschillende cellen   

Administratieve Cel jeugd 

Met het oog op de concrete opvolging van de dagelijkse werking van de jeugdafdeling van 

Tempo Overijse werd een Administratieve cel jeugd opgericht.  Deze Administratieve Cel 

Jeugd zorgt voor de administratieve en organisatorische omkadering van de jeugdwerking.  

Binnen deze jeugdcel worden ondermeer (maar niet beperkt tot) volgende zaken opgevolgd 

en uitgewerkt: betaling van de lidgelden, kledingpakketten, uitrusting van de teams, 

organisatie van team managers, organisatie van jeugdtoernooien, organisatie van 

activiteiten (bv Sinterklaasfeest,…), uitwerken van samenwerkingen,… De Administratieve 

Cel Jeugd werkt nauw samen met de Sportieve Cel Jeugd.   

Op 30 juni 2022 bestaat de Administratieve Cel Jeugd uit volgende leden: 

- Steven Allcock, lid Bestuursorgaan, administratieve organisatie jeugdcel, toernooien 
(dagelijks bestuur jeugd) 

- Jan Servranckx, lid Bestuursorgaan, gerechtigd correspondent, AVJO (dagelijks 
bestuur jeugd) 

- Dirk Verstraete, TVJO (dagelijks bestuur jeugd) 
- Ronny Nedergedaelt, medewerker (dagelijks bestuur jeugd) 
- Eddy Stuckens, coördinator U5-U10 
- David Serneels, medewerker met focus op PSD 
- Guy Vanderperren, medewerker, financiële opvolging, lidgelden 
- Fabienne Verluyten, medewerker, kassa, evenementen, EHBO, kledij 
- Eric Dewitte, medewerker, site verantwoordelijke Hagaard 
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2 leden van de jeugdcel maken ook deel uit van het Bestuursorgaan van de club en kunnen 

op deze wijze de  aangelegenheden die de jeugdwerking betreffen op een efficiënte en 

directe manier kanaliseren naar het Bestuursorgaan.   

De Administratieve cel jeugd rapporteert aan het Bestuursorgaan van de club. 

Sportieve Cel Jeugd 

De Sportieve Cel Jeugd is het hart van de jeugdwerking van de club en heeft als opdracht de 

hele organisatie van de sportieve werking van de jeugdafdeling van Tempo Overijse.  De 

taken van de Sportieve Cel Jeugd zijn ondermeer: 

- Recruteren van coördinatoren 

- Recruteren van trainers 

- Uitwerken van een vergoedingsmatrix voor de coördinatoren en jeugdtrainers 

- Samenstellen van de verschillende ploegen 

- Permanente opvolging van trainers, spelers 

- Organiseren en opvolgen van de scouting   

- … 

De Sportieve Cel Jeugd  bestaat uit de TVJO (die de cel voorzit), de AVJO, de coördinatoren 

onder-, midden- en bovenbouw, de coördinator voor de keeperstrainingen, de 

verantwoordelijke voor de doorstroming eerste elftal. 

Op 30 juni 2022 zijn volgende mensen lid van de Sportieve Cel Jeugd: 

- Dirk Verstraete, TVJO 

- Jan Servranckx, AVJO 

- Eddy Stuckens, coördinatie U5-U10 

- Mario Simonelli, coördinatie U11 – U13 

- Dirk Verboom, coördinatie U14-U17 

- Ronny Nedergedaelt, coördinatie U19, beloften 

- Dimitri De Cuyper, T2 eerste elftal, doorstroming 

- Donald Meeus, KT eerste elftal, coördinatie opleiding doelmannen 

- Jan Trappeniers, scouting 

 

Door de aanwezigheid van de keeperstrainer eerste elftal en de T2 van het eerste elftal – 

beide lid van de sportieve cel van het eerste elftal - is er een optimale wisselwerking tussen 

de Sportieve cel Jeugd en de Sportieve Cel Eerste Elftal. 

De Sportieve cel Jeugd komt minstens 1 keer per maand samen, maar bij de voorbereiding 

en de aanvang van het seizoen ligt het overlegritme hoger. 

Voor wat betreft scouting onderschrijft TEMPO Overijse het Charter Ethisch Verantwoord 

Scouten van Voetbal Vlaanderen.  Het Charter kan geraadpleegd worden via 

www.voetbalvlaanderen.be/club/ethisch-verantwoord-scouten  . 

De Sportieve cel Jeugd rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

http://www.voetbalvlaanderen.be/club/ethisch-verantwoord-scouten
http://www.voetbalvlaanderen.be/club/ethisch-verantwoord-scouten
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Sportieve Cel Eerste Elftal 

De Sportieve Cel Eerste Elftal is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van het eerste 

elftal.  Binnen dit orgaan worden de doelstellingen en ambities van het eerste elftal 

vastgelegd.  De Sportieve Cel Eerste Elftal wordt geleid door de Sportief Manager. 

De Sportief Manager (tevens lid van het Dagelijks Bestuur) werft de trainers voor het eerste 

elftal aan. 

Samen met de T1, T2, Keeperstrainer, en een bijkomend lid  van het Dagelijks Bestuur vormt 

de Sportief Manager de Sportieve Cel Eerste Elftal.  De Sportieve Cel is verantwoordelijk voor 

het samenstellen van de kern van het eerste elftal.  De Sportieve Cel Eerste Elftal evalueert 

ook de spelers van het eerste elftal.  Het zorgt ook voor het vastleggen van ondermeer het 

oefenprogramma. 

2 leden van de Sportieve Cel Eerste Elftal zijn ook lid van de Sportieve Jeugdcel en zorgen op 

die manier voor de sportieve aansluiting tussen jeugdopleiding en eerste elftal (ondermeer, 

maar niet beperkt tot, inzake doorstroming).  

Op 30 juni 2022 zijn volgende mensen lid van de Sportieve Cel Eerste Elftal: Geert 

Vanderstappen (sportief verantwoordelijke), Eric Vanderhoeven (lid bestuursorgaan), Johan 

Lauryssen (T1), Dimitri Decuyper (T2), Donald Meeus (KT). 

De Sportieve Cel Eerste Elftal rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

  

Cel Infrastructuur 

Deze cel is verantwoordelijk voor de velden en accommodaties van Tempo Overijse.  Het 

betreft het onderhoud van de velden op site Begijnhof (2 grasvelden – eerste elftal) en de 

site Hagaard (2 synthetische velden en 1 grasveld).  Ook het onderhoud van de kleedkamers 

en andere belendende ruimtes behoort tot het takenpakket van de cel infrastructuur.   

Deze cel staat onder leiding van Christian Denayer, tevens verantwoordelijk voor het 

dagelijks onderhoud van de site Begijnhof.  Johan Sterckx werkt dagelijks mee aan het 

onderhoud van deze site.   

Site verantwoordelijke voor de site Hagaard is Eric De Witte.   

Financiële Cel 

Het financieel beheer van de club staat onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 

Hans Deveuster. Hij wordt hiervoor bijgestaan door erevoorzitter Roger Vercarre. 

De Financiële Cel is verantwoordelijk voor het opvolgen en verwerken van inkomsten en 

kosten, het verrichten van de betaling en de boekhoudkundige verwerking.  De Financiële 

Cel verzorgt ook de opvolging richting externe boekhouder en financiële raadgever en het 

sociaal secretariaat.  De Financiële Cel onderhoudt ook de contacten met de banken en 

verzekeringsmaatschappijen.   
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Naast de penningmeester bestaat de Financiële Cel ook uit Guy Vanderperren (lid van de 

jeugdcel) die de penningmeester bijstaat voor jeugdcel-gerelateerde zaken: ondermeer het 

verwerken van de prestaties van coördinatoren en trainers, opvolging van betaling 

lidgelden,… 

De Financiële Cel rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

 

 

Cel Horeca 

Deze cel is verantwoordelijk voor de uitbating van de kantines van de club (zowel op site 

Begijnhof als op site Hagaard).  Bij het takenpakket behoort ook de opvolging van de 

bestellingen, relaties met de leveranciers, etc.   

De Cel Horeca staat ook in voor de uitbating van Club 98 , de business seats van de club.  Bij 

elke thuiswedstrijd van het eerste elftal wordt een diner aangeboden.  Club 98 wordt door 

de Cel Horeca ook verhuurd voor evenementen door derden. 

De Cel Horeca bestaat uit leden van het Bestuursorgaan Geert Vanderstappen en Karine 

Gillekens.  De uitbating van de kantine Hagaard gebeurt door Eric De Witte.  Daarnaast kan 

de club beroep op verschillende vrijwilligers die bij wedstrijddagen de verschillende kantines 

mee helpen bemannen.   

De Cel Horeca rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

Commerciële Cel en Evenementen 

De Commerciële Cel zorgt voor de fondsenwerving van de club. 

In de eerste plaats verloopt de fondsenwerving  middels overeenkomsten met sponsors.  Het 

takenpakket omvat dan ook  de prospectie van sponsors, het uitwerken van voorstellen voor 

de sponsors, het onderhandelen en finaal afsluiten van sponsorcontracten.  Belangrijk is ook 

het betrokken houden van de sponsors bij de club. 

Andere vormen van fondsenwerving bestaan uit de organisatie van evenementen 

(eetfestijnen, optredens, fuiven, after work parties, verhuur,…).    

De Commerciële Cel bestaat uit 2 leden van het Dagelijks Bestuur Geert Vanderstappen en 

Eric Vanderhoeven.   

De Commerciële Cel en Evenementen rapporteert aan het Bestuursorgaan. 
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Cel Communicatie 

De Cel Communicatie zorgt voor de interne en externe communicatie.  Deze communicatie 

omvat zowel nieuwsbrieven, communicatie via PSD, communicatie via de verschillende 

social media kanalen van de club (Facebook, Instagram, Twitter,…).   

Deze cel valt onder de verantwoordelijkheid van penningmeester Hans Deveuster, lid van 

het Bestuursorgaan en tevens webmaster van de club. 

Steven Allcock, lid van het Bestuursorgaan en de Jeugdcel, is verantwoordelijk voor de 

communicatie naar de jeugdleden en hun ouders. 

De Cel Communicatie rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

 

 

Cel Internationaal Duiveltjestoernooi 

Elk jaar in de maand mei organiseert Tempo Overijse een Internationaal Duiveltjestoernooi 

U8/U9. Dit gerenomeerde toernooi wordt voorbereid en georganiseerd door de Cel 

Internationaal Duiveltjestoernooi.   

Drie leden van het Bestuursorgaan maken deel uit van deze cel: Eric Vanderhoeven, Jan 

Servranckx en Steven Allcock. 

De Cel Internationaal Duiveltjestoernooi rapporteert aan het Bestuursorgaan. 

Cel Voetbalstages 

2 keer per jaar organiseert Tempo Overijse een voetbalstage: tijdens de paasvakantie is er de 

Paasstage en tijdens de maand juli de Zomerstage.  Deze stages van een week worden geleid 

door gediplomeerde trainers. 

De organisatie gebeurt door penningmeester en lid van het Bestuursorgaan, Hans Deveuster. 

De Cel Voetbalstages rapporteert aan het Bestuursorgaan. 
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Jeugdwerking – doorstroming – integratie A-kern  
 
De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club.  TEMPO Overijse is een 
opleidingsclub met als doel jaarlijks 3 à 4 eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het 
A- elftal van de club (op nationaal niveau actief).   
 
Daarnaast speelt de club ook een belangrijke opleidingsrol voor clubs uit de streek.  Een 
groot deel van spelers gevormd bij TEMPO Overijse zijn volwaardig lid van de A-kern van 
verschillende P1, P2, P3 clubs uit de Druivenstreek.  Hier ligt onze missie als club: jonge 
talenten vormen die na hun opleiding op het voor hen hoogst mogelijke niveau kunnen 
voetballen.   
 
Doorheen de hele cyclus bij TEMPO Overijse staat opleiding centraal.  Vanaf U16 wordt 
doelgericht gewerkt richting doorstroming naar het eerste elftal van TEMPO Overijse.  
Postformatie speelt hierbij een belangrijke rol.  Ook zullen talentvolle spelers sneller een jaar 
ouder doorgeschoven worden om hen voldoende uitdaging te geven en om op die manier 
ook hun groeipotentieel verder in te schatten.   
 
Postformatie is een belangrijke schakel in het groeiproces binnen de club en in de weg naar 
het eerste elftal.  Tijdens de postformatie beogen we het trainingsvolume van de talenten op 
te drijven en worden aan de talenten ook extra matchmomenten tegen oudere teams of 
teams van een hoger niveau aangeboden.   
 
Het beloftenteam (laatste schakel op weg naar het eerste elftal) wordt in competitie 
gebracht als nationaal reserventeam van het eerste elftal.  Dit betekent dat dit team 
sterkere tegenstanders ontmoet en nog meer wordt uitgedaagd.  Aangezien het 
reserventeam het beloftenteam omvat wordt er quasi uitsluitend met – 21 jarigen en vaak -
19 – jarigen gespeeld in het beloftenteam.  Slechts uitzondelijk zullen oudere spelers 
opgesteld worden (in het kader van revalidatie).  Elke wedstrijd bij de beloften moet voor de 
talenten een bijzonder leermoment inhouden.   
De wedstrijdeN van de beloften worden ook van nabij gevolgd door de coördinatie 
doorstroming en door de staff van het eerste elftal van de club. 
Het is dus een bijzonder platform waarop de talenten zich elke week kunnen tonen.   
 
Elk jaar worden minstens 3 tot 4 spelers uit de jeugdwerking vast opgenomen in de A-kern.  
Daarnaast wordt ook gewerkt met “staigiars contracten”.  Het betreft jonge, talentvolle 
spelers die weliswaar formeel nog aansluiten bij hun leeftijdsgroep (U17-U19-beloften), 
maar regelmatig mee mogen trainen met het eerste elftal (voorbereiding seizoen, 1 training 
per week,…).  Op deze manier maken zij op een structurele manier kennis met het eerste 
elftal en kunnen zijn ook verder werken naar het verwachte en vereiste niveau.  
 
De jonge spelers die uit de eigen jeugdwerking komen worden binnen het eerste elftal 
bijzonder opgevangen en begeleid door de T2, die tevens verantwoordelijk is voor de 
doorstroming.  De T2 kent deze spelers goed vanuit de jeugdwerking en is dus ideaal 
geplaatst om de overgang van deze spelers naar het eerste elftal op een vlotte en natuurlijke 
wijze te laten verlopen.   
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In het tussenseizoen wordt verder gewerkt aan de integratie van deze jonge spelers.  Onder 
begeleiding van de clubkiné/physical coach krijgen deze spelers een op maat gemaakt 
fysiek/krachtprogramma zodat zij stap voor stap fysiek gewapend zijn voor het 
volwassenenvoetbal.   
 
Tijdens de voorbereiding op het seizoen krijgen de jonge spelers en de stagiairs volop 
speelgelegenheid in het eerste elftal.   
 
In de A-kern voor het seizoen 22/23 zijn 12 spelers opgenomen die hun jeugdopleiding 
hebben genoten bij TEMPO Overijse.   
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Jeugdwerking – organisatie  
 
 
De jeugdwerking bij TEMPO Overijse is georganiseerd rond een administratieve en een 
sportieve cel.   
 
Om het overzicht over deze 2 cellen te behouden en te coördineren is er een “Dagelijks 
Bestuur Jeugd”, bestaande uit minstens 1 lid van de Raad van Bestuur met focus op de 
jeugdwerking, de AVJO en de TVJO.  Het “Dagelijks Bestuur Jeugd” is een informeel orgaan.   
 
De Administratieve Cel Jeugd 
 
De Administratieve Cel Jeugd (“Jeugdcel”) bestaat uit de AVJO, TVJO, coördinatoren, leden 
van de raad van bestuur met focus op de jeugdwerking en verschillende vrijwilligers 
betrokken bij de jeugdwerking van de club. 
 
De Jeugdcel zorgt voor de opvolging en de uitvoering van de operationele doelstellingen en 
taken in de jeugdwerking.  De Jeugdcel zorgt voor een omkadering van de jeugdwerking op 
logistiek, administratief en waar nodig ook technisch vlak.   
 
De Jeugdcel organiseert ook verschillende extra-sportieve activiteiten: 

- Sinterklaasfeest 
- Lessen Nederlands voor anderstalige spelertjes 
- … 

 
De Jeugdcel staat ook in voor de opvolging van de lidgelden en de daarmee samenhangende 
zaken (kledijpakket, drinkbussen,…).   
 
De Jeugdcel beoogt minstens 2-maandelijks te vergaderen.  Bovendien komt de Jeugdcel 
steeds bijeen wanneer de noodzaak dit vraagt.  De vergaderingen van de Jeugdcel worden 
voorgezeten door het “Dagelijks Bestuur Jeugd” die ook voor de agenda en het verslag 
zorgen.  Dit verslag wordt gedeeld met de leden van de Jeugdcel en wordt tevens ter 
beschikking gesteld van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur van de club.  
  
Op 30 juni 2022 bestaat de Jeugdcel uit volgende personen: 
 

- Steven Allcock, lid van de raad van bestuur, administratieve organisatie jeugdcel, 
toernooien (dagelijks bestuur jeugd) 

- Jan Servranckx, lid van de raad van bestuur, gerechtigd correspondent, AVJO 
(dagelijks bestuur jeugd) 

- Dirk Verstraete, TVJO (dagelijks bestuur jeugd) 
- Ronny Nedergedaelt, medewerker (dagelijks bestuur jeugd) 
- Eddy Stuckens, coördinator U5-U10 
- David Serneels, medewerker met focus op PSD 
- Guy Vanderperren, medewerker, financiële opvolging, lidgelden 
- Fabienne Verluyten, medewerker, kassa, evenementen, EHBO, kledij 
- Eric Dewitte, medewerker, site verantwoordelijke Hagaard 
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De Jeugdcel rapporteert aan het Bestuursorgaan.  
 

De Sportieve Cel Jeugd 
 
Zoals hoger aangegeven is de Sportieve Cel Jeugd (“Sportieve Jeugdcel” het hart van de 
jeugdwerking van de club en heeft deze  als opdracht de hele organisatie van de sportieve 
werking van de jeugdafdeling van Tempo Overijse.  De taken van de Sportieve Jeugdcel zijn 
ondermeer: 

- Recruteren van coördinatoren 

- Recruteren van trainers 

- Uitwerken van een vergoedingsmatrix voor de coördinatoren en jeugdtrainers 

- Samenstellen van de verschillende ploegen 

- Permanente opvolging van trainers, spelers 

- Organiseren en opvolgen van de scouting   

- … 

De Sportieve Jeugdcel bestaat uit de TVJO (die de cel voorzit), de AVJO, de coördinatoren 

onder-, midden- en bovenbouw, de coördinator voor de keeperstrainingen, de 

verantwoordelijke voor de doorstroming eerste elftal. 

Op 30 juni 2022 zijn volgende mensen lid van de Sportieve Jeugdcel: 

- Dirk Verstraete, TVJO 

- Jan Servranckx, AVJO 

- Eddy Stuckens, coördinatie U5-U10 

- Mario Simonelli, coördinatie U11 – U13 

- Dirk Verboom, coördinatie U14-U17 

- Ronny Nedergedaelt, coördinatie U19, beloften 

- Dimitri De Cuyper, T2 eerste elftal, doorstroming 

- Donald Meus, KT eerste elftal, coördinatie opleiding doelmannen 

- Jan Trappeniers, scouting 

 

Door de aanwezigheid van de keeperstrainer eerste elftal en de T2 van het eerste elftal – 

beide lid van de sportieve cel van het eerste elftal - is er een optimale wisselwerking tussen 

de Sportieve Jeugdcel en de Sportieve Cel Eerste Elftal. 

De Sportieve Jeugdcel komt minstens 1 keer per maand samen, maar bij de voorbereiding en 

de aanvang van het seizoen ligt het overlegritme hoger. 

De Sportieve Jeugdcel rapporteert aan het Bestuursorgaan. 
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TVJO 
 
Taakomschrijving: 
 
De TVJO is hoofdverantwoordelijke voor de toepassing en de controle op het naleven van 
het sporttechnische beleid dat door de club werd opgesteld.   
 
Het takenpakket van de TVJO is bijzonder uitgebreid.  Hieronder worden – niet-limitatief – 
een aantal taken van de TVJO opgelijst. 
 
De TVJO  

- Zorgt voor de operationele uitvoering en opvolging van het sportieve beleid van de 
Jeugdopleiding 

- Zit de vergaderingen van de Sportieve Jeugdcel voor 
- Geeft leiding aan het overleg met de trainers (trainersvergaderingen) 
- Is het individuele aanspreekpunt voor trainers 
- Prospecteert en recruteert nieuwe trainers 
- Is permanent ondersteunend tov de trainers 
- Stimuleert de trainers in het volgen van bijkomende opleidingen  
- Zorgt voor een permanente evaluatie van de trainers 
- Adviseert het Dagelijkse Bestuur en de Raad van Bestuur van de club 
- Volgt de scouting van nabij op 
- Bouwt een netwerk uit bij andere clubs en binnen Voetbal Vlaanderen 
- Legt contacten voor oefenwedstrijden of andere uitwisselingen met andere clubs 
- Heeft intensief overleg met de AVJO 
- Bereidt het volgende seizoen voor, inclusief voorbereidingsprogramma 
- Werkt een beleid rond postformatie uit 
- Heeft een vast consultatiemoment voor ouders per week 
- … 

 
Profiel 
 
De TVJO beschikt over een diploma TVJO (of minstens te behalen) en heeft ervaring als 
jeugdtrainer.  De TVJO is een uitstekende communicator en slaagt erin om zijn boodschap op 
een heldere wijze over te brengen aan de verschillende stakeholders (trainers, bestuur, 
spelers, ouders,…).  De TVJO is een enthousiast en enthousiasmerend persoon met sterke 
leidinggevende kwaliteiten.  De TVJO denkt bij uitstek oplossingsgericht.   
Op datum van 1 augustus 2022 is de TVJO Dirk Verstraete (dverstraete@telenet.be)  
 
 
AVJO 
 
De Administratief Verantwoordelijke Jeugd Opleiding is een belangrijke schakel in de 
jeugdwerking van de Club en coördineert het volledige administratieve kader rond de 
organisatie van het jeugdvoetbal binnen de club.   
 
Het takenpakket van de AVJO is net als het pakket van de TVJO bijzonder uitgebreid en 
omvat – niet limitatief – ondermeer het volgende: 

mailto:dverstraete@telenet.be
mailto:dverstraete@telenet.be
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De AVJO 

- Coördineert de planningen inzake trainingen en wedstrijden 
- Organiseert de speelkalender voor de verschillende teams 
- Zorgt voor de inschrijving van nieuwe spelers 
- Is verantwoordelijk voor de verdere opvolging van PSD binnen de club 
- Heeft permanent contact met de TVJO 
- Volgt samen met de GC van de club de administratieve formaliteiten tov Voetbal 

Vlaanderen op 
- … 

 
Profiel 
 
De AVJO beschikt over een organisatorisch talent en is administratief sterk.  De AVJO is 
communicatief vaardig en is een echte teamplayer.  Gelet op de aard van het werk heeft de 
AVJO interesse in ICT en technologie. 
 
Op datum van 1 augustus 2022 is de AVJO Jan Servranckx (jan.servranckx@tempo-
overijse.be)  
 
Jeugdcoördinator (per specifieke doelgroep) 
 
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het opmaken, toepassen en opvolgen van het 
totale sporttechnisch voetbalbeleid voor hun specifieke doelgroep (bovenbouw – 
middenbouw -onderbouw).   
De jeugdcoördinator is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de 
coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende 
problemen in de leeftijdscategorie en overkoepelend voor de ganse jeugdwerking 
 
 
De coördinatoren rapporteren aan de TVJO en ondersteunen de TVJO in de verschillende 
facetten van het sporttechnisch beleid van de club.   
  
 
Het takenpakket van de coördinator is uitgebreid.  Hieronder een niet-limitatief overzicht 
van de taken van de coördinatoren. 
 

o sporttechnisch inzicht 
o communicatief t.o.v. trainers, spelers en ouders 
o Opvang van nieuwe leden en de integratie van deze nieuwe spelers in de 

groep. 
o Hij beschrijft, bewaakt en stuurt de technische rode draad bij de club, dit 

volledig conform het jeugdbeleidsplan van TEMPO Overijse 
o Uitwerken van leerplannen conform het jeugdbeleidsplan 
o Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals 

beschreven in dit jeugdbeleidsplan, hij volgt eveneens op dat de 
jeugdbegeleiders conform het beleidsplan werken. 

mailto:jan.servranckx@tempo-overijse.be
mailto:jan.servranckx@tempo-overijse.be
mailto:jan.servranckx@tempo-overijse.be
mailto:jan.servranckx@tempo-overijse.be


 

25 
 

o Hij is bevoegd beslissingen te nemen aangaande deze zaken en heeft een 
beslissende stem. 

o Hij geeft ondersteuning en advies aan trainers op voetbaltechnisch gebied. Hij 
heeft het recht van aanwezigheid en het geven van adviezen c.q. correcties 
tijdens trainingen, besprekingen en wedstrijden van alle teams. 

o Hij organiseert periodiek overleg, ontvangt , beheert en verzamelt periodieke 
verslagen en/of informatie op voetbaltechnisch gebied. 

o Nauw betrokken bij de aanstelling van nieuwe jeugdtrainers en begeleiders. 
o Het wegwijs maken van de nieuwe oefenmeesters, het verstrekken van het 

jeugdbeleidsplan en oefenstof afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep. 
o Evaluatie van de gegeven oefenstof en werking van de oefenmeesters en 

stuurt desgevallend bij. Ook doorgeven aanwezigheden trainers 
o Overleg met trainers inzake teamsamenstelling i.f.v. de individuele evaluatie 

van spelers (het coördineren van deze spelersuitwisseling) en daaromtrent de 
gang van zaken tijdens het lopende seizoen, knelpunten signaleren en 
oplossen, enz. 

o Eerste aanspreekpunt voor de trainers, de spelers en de ouders van de 
jeugdspelers. 

o Hij zorgt voor de informatie-uitwisseling tussen bestuur/TVJO en trainers 
zowel op sportief als extra-sportief gebied. 

o Mee ondersteunen en opvolgen van de scouting zowel intern als buiten de 
club. 

o Werkt nauw samen met de TVJO om de JO verder te optimaliseren en uit te 
bouwen. 

o Opstellen van POP en PAP plan jeugdspelers 
o Bewaakt de constructieve communicatie met samenwerkende clubs rond 

sportieve aangelegenheden 
o  aanspreekpunt voor ouders in geval van sportieve problemen of 

aandachtspunten.  De coördinatoren voorzien minstens 1 consultatiemoment 
per week. 

 
Profiel 
 
De coördinatoren hebben minstens een Getuigschrift B.  UEFA B diploma of hoger is sterk 
aangeraden.  De coördinatoren hebben ervaring als jeugdtrainer.  Zijn uitstekende 
communicatoren en slagen erin om hun boodschap op een heldere wijze over te brengen 
aan de verschillende stakeholders (trainers, bestuur, spelers, ouders,…).  De coördinatoren 
zijn enthousiast en enthousiasmerend met sterke leidinggevende kwaliteiten.  De 
coördinatoren denken bij uitstek oplossingsgericht.   
 
Cöordinator doelmannen 
 
De coördinator doelmannen vervult een rol die gelijkaardig is aan die van de 
jeugdcoördinatoren maar dan specifiek  mbt de doelmannen.   
 
De coördinator doelmannen rapporteert aan de TVJO. 
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Het takenpakket van de coördinator doelmannen is uitgebreid.  Hieronder een niet-limitatief 
overzicht van de taken van de coördinator doelmannen: 
 

• Hij legt i.s.m. keeperstrainers het leerplan vast per leeftijdscategorie en stuurt bij 
waar nodig; 

• Hij bepaalt de noden om de keepersvisie/begeleiding van TEMPO verder uit te 
werken; 

• Vertaling van het keepersleerplan naar de trainingen toe (i.s.m. keeperstrainers); 
• Opvolgingsfunctie tav “positie 1” bij leeftijdscategorie U10 tem beloften: 
• Waakt i.s.m. coördinator(en) over toepassing rotatieschema; 
• Waarborgt doorstroming doelmannen A-elftal en vervult brugfunctie tussen 

voetbalacademie en eerste elftal; 
• Selectieverantwoordelijkheid: 

o Stelt i.s.m. veldtrainers de rangorde onder de doelmannen vast en bij 
afwezigheden stuurt hij de invulling bij; 

• Organiseert maandvergaderingen cel doelmannen: 
o Staat in voor de communicatie naar de respectievelijke coördinatoren en 

trainers, bepaalt ook mee coaching en begeleiding van de doelmannen tijdens 
gewone veldtrainingen en wedstrijden; 

• (Thuis)wedstrijden bijwonen; 
• Sturing scoutingscel: 

o Stuurt de scouting aan ifv behoeften en begeleidt de testtrainingen; 
• Evaluaties, met volgende evaluatiemomenten: 

o Seizoensbegin (definiëring persoonlijke doelstellingen), 
o Winterevaluatie (speler-trainersgesprek), 
o Seizoenseinde (speler-ouder(s)-trainersgesprek); 

• 1ste lijnscontact voor respectievelijke coördinator(en)/trainers/ouders; 
 
 
 
Jeugdtrainers 
 
De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de hem 
toegewezen spelers / selectie. De opleiding gebeurt aan de hand van het opleidingsplan 
binnen de club.  
 
Profiel 
 
 ● Kan zijn handelen kaderen in functie van de typische leef -en denkwereld eigen aan elke 
leeftijd.  
● Voetbalinzicht (Spelinzicht –Technisch –Tactisch -Mentaal).  
● Voetbalproblemen kunnen formuleren, een wedstrijd kunnen lezen : Wie –Wat -Waar?  
● Methodisch en didactisch vermogen.  
● Moet goed kunnen communiceren met de jeugd (moet ze kunnen raken).  
● Enthousiasme / Gedrevenheid  
● Discipline / Zelfdiscipline  
● Vervullen van een voorbeeldfunctie.  
● Normaal taalgebruik  
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● Moet open staan voor feedback en durven zichzelf in vraag te stellen  
● Moet bereid zijn tot onderhouden en uitbreiden van zijn kennis via bijscholingen.  
 
Taken 
 
 ● Trainingen geven  
 

▪ Is steeds op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden (o.a. 
klaarzetten materialen). Bij ziekte of afwezigheid belt hij de TVJO. Hij stelt een 
vervanger aan of annuleert de training.  
 

▪ Bereidt trainingen voor in functie van de thema’s en aandachtspunten die 
overeengekomen zijn met de jeugdcoördinatoren.  
 

 
▪ Begeleidt de training zodat de sportieve doelen hand in hand gaan met 

voetbalplezier. Hij heeft aandacht voor voldoende interactie met de spelers.  
 

▪ Houdt van zijn team een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid van spelers zonder 
afmelding, treedt hij in overleg met de jeugdcoördinator corrigerend op. 
 

▪ Zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op hun 
plaats terecht komen. o Houdt toezicht op de orde en netheid in de kleedkamers, het 
aansteken en doven van de verlichting en het aan- en afschakelen van de 
verwarming.  
 

 
● Wedstrijden begeleiden  
 

▪ Is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn teams (basisspelers, 
wisselspelers, opstelling) met voldoende speelgelegenheid voor alle spelers volgens 
de richtlijnen. Hierbij houdt hij rekening met de opleidingsdoelen, inzet en 
individuele kwaliteiten van zijn spelers. Opleiding heeft altijd voorrang op resultaten. 
  

▪ Coacht zijn spelers tijdens de wedstrijd op een positieve manier.  
 

▪ Ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de 
taakomschrijvingen. Hij staat de afgevaardigde bij in zijn taken en tracht als team 
naar buiten te komen.  
 

 
● Respecteren van veiligheid tijdens trainingen en wedstrijden 
 

▪ Begeleiden van spelers naar en van de oefenvelden 
 

▪ Gebruik maken van veilig oefenmateriaal ( oa verankerde doelen, defect materiaal 
niet gebruiken ) 
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▪  Zorgen dat spelers veilig omgaan met oefenmateriaal ( o.a. verplaatsbare doelen, 
piketten )  
 

▪ Stopzetten van de training bij slechte en/of gevaarlijke weersomstandigheden !  
 
● Andere  
 

▪ Neemt deel aan de trainersvergaderingen. 
 

▪ Houdt regelmatig contact met jeugdtrainers van andere teams binnen zijn afdeling 
en hogere afdelingen aangaande doorstromingen.  
 

▪ Geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door 
spelers uit zijn team zijn gepleegd.  
 

▪ Vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig, zodoende 
dat deze activiteiten vlot verlopen.   
 

 
Teammanagers 
 

De taak van teammanager bij een jeugdvoetbalploeg kan niet onderschat worden. Als 
teammanager ben je het eerste officiële aanspreekpunt van de club bij de wedstrijden.  De 
teammanager vervult dus een belangrijke representatieve taak.   

Bij een officiële wedstrijd moet er minstens een ploegafgevaardigde op het digitaal 
wedstrijdblad staan.  Een trainer alleen is niet voldoende.   

De ploegafgevaardigde is ook de enige persoon die met de scheidsrechter mag 
communiceren tijdens een wedstrijd. 

Onderstaande document beschrijft de taken van de teammanager bij thuis- en 
uitwedstrijden.  We verwachten van de teammanagers dat ze dit goed doornemen.  Bij 
eventuele twijfel of vragen kunnen de teammanagers terecht bij de TVJO.   

De armbanden 

Zorg ervoor dat je steeds de juiste armbanden draagt: wit bij een thuiswedstrijd, de driekleur 
bij een uitwedstrijd.  Je vindt deze banden in de tas met de kledij.  Verder is er ook een rode 
band voor de trainer en een gele band voor de verzorger.   

Thuiswedstrijden 

Taken voor de wedstrijd: 
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- De teammanager is aanwezig op het moment van afspraak voor de ploeg. 
- De teammanager vangt de spelers op en verzamelt de identiteitskaarten van spelers, 

trainer, teammanager en verzorgers. 
- De teammanager vangt de bezoekende ploeg op, begeleidt deze naar de kleedkamer.  

De teammanager geeft info over het terrein waar de wedstrijd gespeeld gaat worden 
en wijst ook de opwarmingsplaats aan. 

- De teammanager toont zijn collega van de bezoekende ploeg de ruimte waar de 
computer staat voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier. 

- De teammanager bezorgt 2 flessen water aan de teammanager van de tegenpartij en 
houdt ook 2 flessen water bij voor de eigen ploeg. 

- De teammanager vult het digitale wedstrijdformulier in (dit kan eventueel al thuis 
gedaan worden). 

- De teammanager controleert het veld en zorgt dat alle hindernissen (bv. 
verplaatsbare doelen achter de omheining staan).   

- De teammanager plaatst de hoekschopvlaggen. 
- Bij winterse omstandigheden controleert de teammanager de lijnen en maakt deze 

waar nodig sneeuwvrij. 
- De teammanager zorgt voor de opvang van de scheidsrechter.  Hij biedt deze iets te 

drinken aan en begeleidt hem/haar naar de kleedkamer. 
- De teammanager toont de scheidsrechter de ruimte waar de computer staat voor het 

invullen van het digitale wedstrijdformulier. 
- De teammanager bezorgt de identiteitskaarten aan de scheidsrechter. 

 
- De teammanager toont de scheidsrechter het terrein waarop de wedstrijd gespeeld 

kan worden zodat de scheidsrechter het terrein kan controleren. 
- De teammanager spreekt met de scheidsrechter het moment van controle van de 

uitrusting en identiteit van de spelers af. 
- Bij eventuele problemen na controle door de scheidsrechter zorgt de teammanager 

voor een gepaste oplossing. 
- De teammanager verdeelt de uitrusting onder de spelers van de eigen ploeg. 
- De teammanager bezorgt de wedstrijdbal aan de scheidsrechter. 
- Vlak voor de wedstrijd assisteert de teammanager de scheidsrechter bij controle 

uitrusting en identiteit van de spelers (afroepen namen/nummers). 

Tijdens de wedstrijd 

- Tijdens de wedstrijd is de teammanager de terreincommissaris en staat de 

teammanager in voor het toezicht binnen de neutrale zone.   
- De teammanager houdt andere wedstrijdballen ter beschikking. 

- De teammanager recupereert de ballen die buiten het speelveld belanden. 
- Indien geen verzorger aanwezig, is de teammanager ook verantwoordelijk voor de 

verzorging van de gekwetste spelers.  De teammanager zorgt ook voor de 
administratieve afhandeling.  De teammanager bezorgt het ongevallenformulier en 
geeft hij toelichting bij.  (Zie ook de procedure [    ]). 

- Tijdens de rust begeleidt de teammanager de scheidsrechter naar de kleedkamer en 
biedt hem/haar een drankje aan.   

-  
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Na de wedstrijd 

- De teammanager begeleidt de scheidsrechter naar de kleedkamer. 
- De teammanager zorgt ervoor dat de hoekschopvlaggen terug op hun plaats worden 

gezet. 
- De teammanager is aanwezig bij de scheidsrechter wanneer deze het digitaal 

wedstrijdformulier invult en afsluit. 
- De teammanager betaalt de vergoeding aan de scheidsrechter en biedt deze nog een 

drankje aan . 
- De teammanager verzamelt de identiteitskaarten en bezorgt deze terug aan de 

betrokkenen. 
- De teammanager verzamelt de wedstrijduitrusting en verifieert dat deze volledig is.  

Nadien bezorgt de teammanager de truitjes aan de spelers die instaat voor de was. 

- De teammanager organiseert het schoonmaken van de kleedkamer van thuisploeg, 
bezoekers en scheidsrechter.   

Uitwedstrijden 

Voor de wedstrijd 

- De teammanager is als eerste aanwezig op de carpool parking.  Hij controleert 
vervolgens of iedereeen aanwezig is op het afgesproken uur en verifieert dat 
iedereen in bezit is van de identiteitskaart.   

- Terplaatse bij de bezochte club, vraagt de teammanager na welke kleedkamer 
gebruikt mag worden 

- De teammanager verzamelt de identiteitskaarten van spelers, trainer, verzorgen en 

zichzelf en vult het digitaal wedstrijdformulier in (kan eventueel ook thuis gebeuren) 
- De teammanager bezorgt de identiteitskaarten aan de scheidsrechter 
- De teammanager verdeelt de uitrusting onder de spelers van de eigen ploeg 
- Vlak voor de wedstrijd assisteert de teammanager de scheidsrechter bij controle 

uitrusting en identiteit van de spelers (afroepen namen/nummers) 
-  

Tijdens de wedstrijd 

- Toezicht binnen de neutrale zone 

- Indien geen verzorger aanwezig, is de teammanager ook verantwoordelijk voor de 
verzorging van de gekwetste spelers.  De teammanager zorgt ook voor de 
administratieve afhandeling.  De teammanager bezorgt het ongevallenformulier en 

geeft hij toelichting bij.  (Zie ook de procedure “Wat te doen bij een ongeval” via 
www.tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-een-ongeval). 

Na de wedstrijd 

- De teammanager is aanwezig bij de scheidsrechter wanneer deze het digitaal 

wedstrijdformulier invult en afsluit 



 

31 
 

- De teammanager verzamelt de identiteitskaarten en bezorgt deze terug aan de 

betrokkenen 
- De teammanager verzamelt de wedstrijduitrusting en verifieert dat deze volledig is.  

Nadien bezorgt de teammanager de truitjes aan de spelers die instaat voor de was. 
-  

Extra 

Wat te doen wanneer de scheidsrechter niet opdaagt? 

Indien de scheidsrechter niet aanwezig is, stel je bij een thuiswedstrijd alles in het werk om 
de wedstrijd toch te laten plaatsvinden.  Indien mogelijk probeer je in eerste instantie 
eventueel nog een andere officiële scheidsrechter te vinden.   Indien dat niet mogelijk is 
vraag je eerst aan de bezoekende ploeg of iemand kandidaat is om de wedstrijd te leiden.  
Indien niemand van de bezoekende ploeg kandidaat is, dan zoek je een kandidaat binnen de 
rangen van jouw eigen club. 
 
 
Ouderraad 
 
Honderden ouders vertrouwen de voetbalopleiding van hun kinderen toe aan TEMPO 
Overijse. Daarom leek het ons logisch dat deze ouders zich verenigen in een ouderraad om 
een enthousiast team te vormen dat zich inzet voor jeugdspelers en de club. Deze ouderraad 
is opgericht sinds voetbalseizoen 2015-2016 en komt minstens vier keer per seizoen samen 
om te vergaderen en de punten te bespreken die de ouders belangrijk vinden. 

Hoe zien wij de werking van deze ouderraad ? 

Algemeen 
Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de jeugdleden en dient als 
klankbord. De ouderraad is een adviesorgaan voor het bestuur waardoor het belangrijk is 
dat er steeds een vertegenwoordiging is van zowel het bestuur met indien mogelijk een 
persoon van de sportieve cel. 

Doelstellingen 
 

De ouderraad : 

• behartigt de belangen van ouders en jeugdspelers; 

• wil een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en hierbij dienen als doorgeefluik 
aan bestuur en de jeugdcoördinator(en) ; 

• toetst het jeugdbeleid; 

• signaleert verbeterpunten en geeft deze door aan het bestuur; 

• geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de jeugdcoördinator(en) en het bestuur; 

• wil de communicatie tussen de club en de ouders verder optimaliseren; 

• wil ouders stimuleren om zich actief in te zetten. 

•  
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Wijze van functioneren 
 
De ouderraad: 
 

• is samengesteld uit één of twee vertegenwoordigers van elke ploeg, bij voorkeur een 
andere persoon dan de afgevaardigde. Deze persoon vertegenwoordigt de ploeg, 
niet het persoonlijk belang; 

• komt minstens 4 maal per seizoen samen (september, december, maart en mei); 

• heeft, indien nodig, tussentijds overleg met het bestuur en jeugdcoördinator(en); 

• onderhoudt contacten met de andere ouders van de ploeg(en) . 
 
 
Mogelijke onderwerpen 
 
De ouderraad kan zich bezighouden met de volgende onderwerpen: 

• normen en waarden m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en 
trainingen; 

• verder optimaliseren van communicatie tussen club en ouders; 

• stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouders als vrijwilliger; 

• door jeugdleden, ouders en trainers aangedragen onderwerpen; 

• door het bestuur en jeugdcoördinator(en) aangedragen onderwerpen. 
 

Zo kan de ouderraad bijvoorbeeld een jaarlijkse vormingsavond organiseren over 
onderwerpen die onze jongeren en/of hun ouders aanbelangen (bvb. EHBO-cursus Veilig 
Voetballen, voeding bij voetballers, …), een groepsaankoop organiseren enz. 

Hierbij een warme oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee Tempo te 
vormen… 
 
In de ouderraad ben je van harte welkom! Ben je geïnteresseerd om mee de ploeg van de 
ouderraad te versterken of heb je een voorstel? Neem dan gerust contact met ons op 
via jeugdceladmin@tempo-overijse.be. 
Voor alle duidelijkheid…de ouderraad heeft geen sportief karakter. 

Jeugdbudget 
 
TEMPO Overijse is één club en werkt ook als dusdanig.  Er is dan ook één club budget maar 
jaarlijks wordt zowel door de jeugdwerking als door de werking van het eerste elftal een 
budget voorbereid.   
 
Tijdens de maanden maart en april voorafgaand aan het volgende seizoen maakt de TVJO 
een budget op voor de jeugd.  Dit omvat de verwachte prestaties en vergoedingen van de 
trainers, specialisatietrainers en coördinatoren.  Ook de kosten gepaard met postformatie 
worden mee in de budgetoefening betrokken. 
 

mailto:jeugdceladmin@tempo-overijse.be
mailto:jeugdceladmin@tempo-overijse.be
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Dit ontwerpbudget wordt vervolgens besproken met het dagelijks bestuur van de club en 
uiteindelijk geaccordeerd.  De leden van het dagelijks bestuur maken vervolgens de 
definitieve financiële afspraken met de sportieve staff van de jeugdopleiding. 
 
Binnen het Bestuursorgaan wordt ook elk jaar ondermeer het kledijpakket voor de jeugd 
besproken en beslist.  Ook aanschaf van extra materiaal wordt – op vraag van de TVJO – 
beslist door het Bestuursorgaan.   
Ook binnen het Bestuursorgaan wordt het lidgeld van het volgende seizoen vastgelegd.   
 
Elke maand wordt door de Jeugdcel het overzicht van prestaties geleverd door trainers en 
coördinatoren opgesteld en bezorgd aan de penningmeester van de club die voor de 
betaling van de vergoedingen aan de trainers en coördinatoren zorgt.   
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Fysieke en mentale gezondheid 

 

TEMPO Overijse besteedt in de (jeugd)werking bijzondere aandacht aan de fysieke en 
mentale gezondheid van de spelers.  Hiervoor kan de club een beroep doen op een aantal 
experten op het vlak van fysieke begeleiding, voeding en mentale begeleiding. 

- Cedric Demaerschalk (www.kine-coach.be) : Cedric is kiné bij het eerste elftal van de 
club, maar ook physical en performance coach.  Cédric begeleidt jonge talenten die 
de stap naar de kern van het eerste elftal maken individueel om hen fysiek sterker te 
maken. 

- Roel Bockstal (www.dekinepraktijk.be) : Roel is de kiné bij de jeugdacademie van 
TEMPO Overijse.  Tevens zorgt Roel met zijn team voor de loopcoördinatie 
trainingen die worden gegeven aan de groepen U8 t/m U13. 

- Danny Matagne: Danny is de revalidatietrainer en brengt spelers na blessure via 
individuele trainingen zorgvuldig terug op een niveau waarop ze kunnen aansluiten 
met hun groep.   

- Louise Van Hecke (www.dietistlouise.be) : Louise is de vaste diëtiste van TEMPO 
Overijse. 

- Agnieszka Orchowska   : Agnieszka staat als mental coach ter beschikking voor  de 
spelers vanaf U15 t/m U19/beloften.   

Voor de fysieke begeleiding kan de club rekenen op Cedric Demaerschalk, Roel Bockstal en 

Danny Matagne. 

Cedric Demaerschalk bereidt in het tussenseizoen de jongens uit de jeugdopleiding voor die 
in het nieuwe seizoen aansluiten bij de A-kern.  Zij krijgen een specifiek fysiek versterkend 
programma onder zijn begeleiding zodat zij de overgang tussen jeugdvoetbal en een eerste 
elftal makkelijker kunnen maken.  Dit extra programma is een belangrijk element ter 
preventie van blessures.   

Roel Bockstal en zijn team zijn elke maandagavond tussen 18.30u en 19.30 aanwezig op de 
club voor consultatie.  Spelers die tijdens de afgelopen week of het wedstrijdweekend 
geblesseerd geraakt zijn, moeten zich aanbieden tijdens deze consultatie waarbij dan het 
verdere traject wordt besproken.    

Roel Bockstal en zijn team zorgen ook voor de loopcoördinatietrainingen voor de groepen 
U8 t/m U13.  Door de spelers op deze leeftijden een goede manier van lopen aan te leren 
worden blessures nu, maar vooral ook op latere leeftijd voorkomen.   

Danny Matagne is als revalidatietrainer verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding 
van spelers die uit blessure terugkeren.  Via individuele en gerichte trainingen zorgt hij 
ervoor dat de spelers klaar zijn om na blessure terug aan te sluiten bij hun groep.   

http://www.kine-coach.be/
http://www.kine-coach.be/
http://www.dekinepraktijk.be/
http://www.dekinepraktijk.be/
http://www.dietistlouise.be/
http://www.dietistlouise.be/
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TEMPO Overijse beseft dat de hedendaagse jeugd voor veel uitdagingen staat en met veel 

verleidingen naast het veld wordt geconfronteerd. 

Voor de fysieke ontwikkeling van de kinderen zowel op als naast het voetbalveld is een 
evenwichtige voeding van belang.  TEMPO Overijse wil de spelers en ouders hierin bijstaan 
en werkt daarom samen met diëtiste Louise Van Hecke (www.dietistlouise.be) .  Louise 
organiseert in de loop van het seizoen een infosessie (met handige tips) voor de spelers 
middenbouw en bovenbouw over sport en voeding, één van haar domeinen van expertise.  
Verder staat Louise ook spelers individueel bij die kampen met overgewicht en probeert ze 
hen een gezonde voedingsstijl bij te brengen.   

Om de fysieke en lichamelijke ontwikkeling van de spelers op te volgen wordt voor de 
spelers 4 keer per seizoen een sessie “meten en wegen” georganiseerd, onder supervisie van 

revalidatietrainer Danny Matagne.  Op basis hiervan kan waar nodig snel ingegrepen worden 
en geremedieerd.  Spelers die met een fysieke achterstand kunnen extra oefeningen 
aangereikt krijgen, terwijl spelers met een duidelijk overgewicht worden doorverwezen naar 
de diëtiste van de club.   

Vanaf een bepaald niveau en leeftijd kan (competitie)sport ook met bepaalde verwachtingen 
gepaard gaan.  Deze verwachtingen kunnen leven bij het individu zelf, maar ook bij de 
omgeving.  Hierdoor kan er een mentale druk op het individu ontstaan.  Om de jonge 
sporters weerbaar te maken en te leren omgaan met deze mentale druk voorziet TEMPO 
Overijse vanaf U15 in een begeleiding door een mental coach.  Agnieszka Orchowska 
organiseert voor de groepen U15, U16, U17, U19/beloften een infosessie rond de mentale 
aspecten van sportbeoefening.  Zij kan ook steeds worden aangesproken in geval van 
individuele vragen en zal desgevraagd ook doorverwijzen naar gespecialiseerde centra of 

psychologen.   

Agnieszka Orchowska focust vooral op mentale coaching en de persoonlijke evolutie van 

elke speler.   Vanuit haar professionele ervaring besteedt Agnieszka vooral aandacht aan 
factoren die bijdragen tot team spirit, groepscohesie en leiderschap.  Aan de hand van 
observatie en workshops streeft Agnieszka ernaar om de mentale weerbaarheid van de 
bovenbouw teams van TEMPO te verbeteren.  TEMPO Overijse is ervan overtuigd dat 
mentale weerbaarheid belangrijk is in de ontwikkeling van de spelers, niet alleen in relatie 
tot het voetbalspel maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling tot volwassenen.   

De procedure ingeval van een ernstige blessure of ongeval staat omschreven in het 

document “Wat te doen bij ongeval?”.  Deze procedure kan worden gedonwload via de 

website : tempo-overijse.be/wat-te-doen-bij-ongeval/  Na een blessure kan een speler de 

trainingen pas hervatten na akkoord en onder begeleiding van de club kinesist of de 

revalidatiecoach.   

 
 
 
 
 

http://www.dietistlouise.be/
http://www.dietistlouise.be/
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Samenwerkingen  
 
 
 
TEMPO Overijse heeft samenwerkingen met andere clubs/organisaties op verschillende 

niveaus. 

1. TEMPO Overijse is één van de 9 partnerclubs van RSC Anderlecht.   

 

Deze samenwerking moet TEMPO Overijse toelaten om de jeugdwerking verder te 

ontwikkelen.  RSC Anderlecht zorgt hierbij voor kennisopbouw en kennisoverdracht 

o.m. door het aanbieden en organiseren van clinics, workshops en presentaties 

waaraan de trainers van TEMPO Overijse deelnemen.  Deze kennisoverdracht is groot 

en zorgt voor een verdere professionalisering van de trainersstaff van TEMPO Overijse.   

 

De focus ligt voornamelijk op de groep U7 t/m U12.  De jeugdploegen van TEMPO 

Overijse krijgen de kans om deel te nemen aan jeugdwedstrijden en jeugdtoernooien 

georganiseerd binnen het netwerk van RSC Anderlecht.   

 

Daarnaast krijgen een aantal van de jeugdploegen van TEMPO Overijse ook de kans 

om de ploegen van Anderlecht te vervangen in Elite competitie wanneer het 

Anderlecht team verhinderd is door internationale verplichtingen.   De wedstrijden in 

Elite verband zijn een bijzondere verrijking voor de spelertjes van TEMPO Overijse en 

helpen de spelers verder vormen.   

 

Binnen het partnership met Anderlecht worden op vrijdagavond ook bijzondere 

“focus”trainingen georganiseerd.  Deze trainingen richten zicht tot spelertjes van 

U10IP t/m U13IP en worden geleid door trainers verbonden aan RSC Anderlecht.  Deze 

trainingen passen binnen het postformatie-aanbod dat TEMPO Overijse aanbiedt aan 

zijn talentvolle jeugdspelers.  Tijdens deze focus trainingen wordt heel specifiek 

getraind op technische en tactische vaardigheden.   

 

Nog binnen het partnership met RSC Anderlecht worden gezamenlijk 

detectiemomenten georganiseerd en zorgt TEMPO Overijse daarnaast voor een 

continue detectie van de allerbeste talenten (zowel bij TEMPO Overijse als bij de 

tegenstanders) in functie van RSC Anderlecht.    

 

2. TEMPO Overijse heeft reeds verschillende jaren een partnership met de club KV 

Tervuren-Duisburg.  De jeugdploegen van deze club spelen op provinciaal en regionaal 

niveau.  Binnen dit partnership biedt TEMPO Overijse extra ondersteuning aan KV 

Tervuren-Duisburg.  De betere spelers van KV Tervuren-Duisburg krijgen ook de kans 

om mee te trainen en te spelen bij TEMPO Overijse.  Omgekeerd krijgen ook spelers 

van TEMPO Overijse die nog wat moeten rijpen voor het IP-niveau de mogelijkheid om 

zich eerst te ontwikkelen op provinciaal niveau.   
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Deze samenwerking met KV Tervuren-Duisburg laat TEMPO Overijse toe om voetbal 

op 3 niveaus te kunnen aanbieden, zodat elk kind op zijn of haar niveau kan uitgedaagd 

worden en kan groeien: IP, Provinciaal, Regionaal. 

 

3. Sinds januari 2022 heeft TEMPO Overijse ook een partnership uitgewerkt met de 

British School of Brussels.  Deze school uit Tervuren heeft een zeer doorgedreven 

sportprogramma en wenst vooral haar voetbalaanbod uit te breiden met ook 

competitievoetbal.  De teams van BSB maken 100% deel uit van de TEMPO Overijse 

jeugdwerking. 

 

In januari 2022 werden 3 teams in competitie gebracht:  

• Jongens U13 

• Meisjes U13 

• Meisjes U16 

 

De samenwerking met BSB laat TEMPO Overijse ook toe om meisjesvoetbal aan te 

bieden binnen de werking van de club.  Dit is een bijzondere verrijking voor de club en 

een belangrijke stap in de ontwikkeling van de jeugdopleiding.   

In het seizoen 2022/2023 wordt deze samenwerking verdergezet en uitgebouwd.  Er 

worden maar liefst 6 teams in competitie gebracht: 

• Jongens U11 

• Jongens U13 

• Jongens U15 

• Meisjes U13 

• Meisjes U16 

• Meisjes U20 

BSB heeft op haar beurt een doorgedreven samenwerking met de Britse club West 

Ham United.  Bedoeling is dat via BSB ook onze club gaat samenwerken met deze club.   
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Scouting  
 
Scouting is een belangrijk instrument om de betere spelers in de ruime streek rond Overijse te 

detecteren, te testen en eventueel aan te sluiten bij de club.  We willen kwaliteitsvolle spelers de 

kans bieden om zich binnen onze club verder te ontwikkelen.  Spelers laten spelen op het juiste 

niveau is belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. 

TEMPO Overijse hanteert zowel de techniek van de externe (actieve) scouting als de interne scouting.  

De club zet in de eerste plaats vol in op interne scouting en zal pas wanneer er geen alternatief wordt 

gevonden beroep doen op zijn scouts voor het vinden van een speler.    

(Externe) jeugdscouting bij TEMPO Overijse begint bij de onderbouw.  Hoe sneller een speler 

gedetecteerd wordt, hoe sneller hij zich kan inpassen in de cultuur en de doelstellingen van de club.  

Bovendien stimuleert dit ook de ontwikkeling van de speler en biedt dit kansen naar een later 

doorgroeien binnen de club.   

De scouting gebeurt via verschillende kanalen.  De interesse kan ontstaan door mond aan 

mondreclame, de prestaties van de club, doorstroming van jeugdspelers, partnerclubs, sociale media 

of door actieve scouting. 

Welke spelers er dan uiteindelijk worden weerhouden is afhankelijk van verschillende factoren.  

Algemeen geldt dat deze spelers een grote meerwaarde moeten (kunnen) bieden.  Spelers die een 

gelijkaardig potentieel of gelijkaardige profiel hebben met reeds binnen de club en leeftijdscategorie 

aanwezige spelers worden niet aangeworven.   

TEMPO Overijse werkt bij de scouting van spelers volledig in overeenstemming met het door Voetbal 

Vlaanderen uitgewerkte charter (visietekst) “Ethisch verantwoord scouten”.   

De visie van TEMPO Overijse rond scouting wordt verder uitgewerkt in een aparte visienota 
“Scouting bij TEMPO Overijse” 
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Video analyse  
 
TEMPO Overijse benut in de bovenbouw de tool van “video analyse”.  Middels een 
geautomatiseerd AI gedreven camerasysteem (VEO) worden wedstrijden van de bovenbouw 
opgenomen.  De coördinatie van de bovenbouw, samen met TVJO en trainers stellen een 
schema op voor het filmen van de wedstrijden. 
 
Video analyse wordt ingezet om de prestaties van de spelers individueel maar ook het team 
te verbeteren.  Door het bekijken van beelden kunnen bepaalde voetbaltechnische zaken 
beter geduid worden en worden dit nog meer leermomenten.  Video analyse is een handige 
tool om een speler van een afstand te laten kijken naar wat er in een bepaalde situatie 
gebeurde, hoe hij daarin handelde en wat hij anders of beter had kunnen doen.  Dit kan een 
speler helpen om volgende keer een technisch of tactisch betere beslissing te nemen.   
 
Via sessies “Coach the Coach” worden ook onze trainers opgeleid om video analyse binnen 
hun coachingsopdracht te integreren.   
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Communicatieplan  
 

Binnen een club is communicatie heel belangrijk.  Bovendien zijn ook de verschillende tools 

die hiervoor gehanteerd worden van belang en dienen die ook duidelijk gekend te zijn door 

de verschillende actoren.   

TEMPO Overijse heeft hiertoe een communicatieplan uitgewerkt dat regelmatig geëvalueerd 

en waar nodig herwerkt zal worden.  

Hieronder volgt het communicatieplan dd. 30 juni 2022. 

DOELGROEP: SPELERS/OUDERS 

DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJKE 

Info voor aansluiting Email (via link op tempo-
overijse.be)  

Jeugdcel 
Sportieve Jeugdcel (TVJO, GC) 

Aansluiting nieuwe speler Aansluitingsgesprek 
Beleidsplan 
Intern Reglement 

Sportieve jeugdcel (TVJO, GC) 

Info nieuw seizoen Informatievergadering per 
leeftijdsgroepen: 

- Onderbouw 
- Middenbouw 
- Bovenbouw 

Jeugdcel 
Sportieve Jeugdcel (TVJO, GC) 
Dagelijks Bestuur 

Uitnodiging eerste training Uitnodigingsbrief in juni via 
PSD 

Jeugdcel 
Sportieve Jeugdcel (TVJO, GC) 
Dagelijks bestuur 

Uitnodiging betaling lidgeld Uitnodigingsbrief in juni via 
PSD 

Jeugdcel 
Sportieve Jeugdcel (TVJO, GC) 
Dagelijks bestuur 

Info over strategie en visie van 
de club 

Beleidsplan Jeugdcel 
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Info over normen en waarden 
van de club, verwachtingen 

Intern Reglement Jeugdcel 
Sportieve Cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Uitnodiging voor wedstrijden + 
praktische afspraken 

Mondelinge communicatie 
Schriftelijke communicatie PSD 

Sportieve staff (trainer) 

Afspraken ivm reinigen 
wedstrijdshirts 

Schriftelijke communicatie PSD Sportieve staff (trainer) 
Teammanager 

Afspraken ivm trainingen Mondelinge communicatie 
Schriftelijke communicatie PSD 

Sportieve staff (trainer) 
Teammanager 

Opvolging persoonlijke 
ontwikkeling speler 

POP 
Mondelinge communicatie 
doorheen het jaar 
Evaluatiemoment 

Sportieve staff (trainer) 
TVJO 
Coördinator 

Info over activiteiten club Nieuwsbrief 
PSD 

Jeugdcel 
Dagelijks bestuur 
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Suggesties vanuit de ouders 
ivm de werking van de club 

Ouderraad Ouders 
Jeugdcel 
Dagelijks bestuur 

Klachten/vragen ivm sportieve 
zaken 

Mondeling gesprek 
Email 

Trainer 
Coördinator 
Dagelijks Bestuur 
 

Medische opvolging speler Wekelijks opvolgmoment 
PSD 

TVJO 
Coördinatoren 
Revalidatiecoach 

 

DOELGROEP: TVJO / COORDINATOREN 

DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJKE 

Afsprakenkader met 
TVJO/coördinatoren 

Gesprek + afsprakendocument Dagelijks bestuur 

Vorming Workshops 
Opleiding 

Dagelijks bestuur 

Info over activiteiten club Nieuwsbrief 
PSD 

Jeugdcel 
Dagelijks bestuur 
 

Info over normen en waarden 
van de club, verwachtingen 

Intern Reglement Jeugdcel  
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Info over strategie en visie van 
de club 

Beleidsplan Jeugdcel 
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

 

DOELGROEP: TRAINERS 

DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJKE 

Afsprakenkader met trainer Gesprek + afsprakendocument Dagelijks bestuur 

Praktische day to day 
afspraken 

Mondeling 
PSD 

TVJO 
Coördinator 

Vorming Workshops 
Opleiding 

TVJO  
Coördinator 

Info over activiteiten club Nieuwsbrief 
PSD 

Jeugdcel 
Dagelijks bestuur 
 

Info over normen en waarden 
van de club, verwachtingen 

Intern Reglement Jeugdcel  
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Info over strategie en visie van 
de club 

Beleidsplan Jeugdcel 
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Opvolging persoonlijke 
ontwikkeling trainer 

POP TVJO 
Coördinator 
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Mondelinge communicatie 
doorheen het jaar 
Evaluatiemoment 

 

DOELGROEP: leden algemene vergadering 

DOEL MIDDEL VERANTWOORDELIJKE 

Info over de werking en staat 
van de club 

Jaarlijkse algemene 
vergadering 

Raad van Bestuur 
 

Info over activiteiten club Nieuwsbrief 
PSD 

Jeugdcel 
Dagelijks bestuur 
 

Info over normen en waarden 
van de club, verwachtingen 

Intern Reglement Jeugdcel  
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 

Info over strategie en visie van 
de club 

Beleidsplan Jeugdcel 
Sportieve cel 
Dagelijks bestuur 
Raad van bestuur 
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Anti-pest beleid en Overschrijdend Gedrag 
 
TEMPO Overijse wil een omgeving zijn waarbij eenieder zichzelf kan zijn.  De club zal daarom 

actief aandacht hebben voor het fenomeen pesten.  Binnen de club werd een charter tegen 

pesten uitgewerkt.  Voor pestgedrag binnen de club is absoluut geen plaats.  Iedereen die 

betrokken is bij de club heeft de taak om hierover te waken.  Zwijgen is geen optie! 

Wat te doen bij pestgedrag. 

1. De eerste stap is om het pestgedrag te melden bij de trainer, coördinator en/of de 
afgevaardigde. 

2. Aanhoudend pestgedrag dient echter gesignaleerd te worden bij de 
vertrouwenspersoon/ombudsman van de club (Ronny Nedergedaelt, 
ombudsman@tempo-overijse.be )  

3. De ombudsman wint informatie in bij alle betrokkenen (afgevaardigde/trainer, 
pester, gepeste, ouders, meelopers en toekijkers). 

4. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. 
5. Gedurende 4 weken zal de ombudsman de situatie van kortbij opvolgen, evalueren 

en bespreken met de betrokken partijen, TVJO en bestuur. 
6. Indien er na deze periode van 4 weken geen wezenlijke verbeteringen merkbaar zijn, 

zullen er sancties volgen. 
7. Ook na deze periode van 4 weken kan opvolging noodzakelijk blijken en kunnen er 

nieuwe sancties volgen. 

 Mogelijke sancties tegenover de pester: 

• Waarschuwing 

• 1 of 2 weken niet welkom op trainingen/wedstrijden 

• Schorsen van de pester voor een bepaalde termijn of sanctie op maat 

• Einde lidmaatschap bij TEMPO Overijse. 

 Het Charter tegen Pesten wordt als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd.   

 

Het anti-pestbeleid past in de visie dat elk kind het recht heeft om te voetballen in een veilige 

omgeving.  Jammer genoeg doen er zich in het voetbal ook soms situaties voor waarin de 

veilige omgeving wordt overschreden door een derde.  TEMPO Overijse heeft hiervoor 

aandacht en klachten ivm grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gedeeld met Geert 

Vanderstappen, KBVB gediplomeerd Veiligheidsverantwoordelijke bij TEMPO Overijse  

(geert.vanderstappen@tempo-overijse.be) of de Ombudsman Ronny Nedergedaelt 

(ombudsman@tempo-overijse.be)    

In het najaar van 2022 zal Geert de door Voetbal Vlaanderen georganiseerde opleiding tot 

Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit volgen.   

 

mailto:ombudsman@tempo-overijse.be
mailto:ombudsman@tempo-overijse.be
mailto:geert.vanderstappen@tempo-overijse.be
mailto:geert.vanderstappen@tempo-overijse.be
mailto:ombudsman@tempo-overijse.be
mailto:ombudsman@tempo-overijse.be
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Klachten - procedure 
 

Als ouder/speler/vrijwilliger/supporter/... kunt u een klacht hebben. En dan is het belangrijk 

dat u met uw klacht bij iemand terecht kunt.  

Een klacht kan uit verschillende situaties voortkomen. Denk aan onvrede over het 

opleidingsplan, pesterijen of over andere zaken waarin de 

ouder/speler/vrijwilliger/supporter/... zich niet goed voelt behandeld.  

Tempo Overijse neemt klachten altijd serieus, want het kan een aanwijzing zijn om de zorg 

of het beleid op punten te verbeteren.  

We werken bij TEMPO met een getrapt systeem rond de behandeling van klachten.  Het 

verdient de voorkeur de klacht eerst voor te leggen aan de direct betrokkene, zoals een 

trainer (klacht rond het sportieve) of bestuurslid (klacht rond extra-sportieve zaken). 

Wat het sportieve betreft: Indien met de trainer geen oplossing of bevredigend antwoord 

wordt gevonden kan de klacht verder worden voorgelegd aan de coördinator en vervolgens 

de  TVJO.  Indien ook daar geen afdoende oplossing of antwoord komt, kan het dagelijks 

bestuur gevat worden.    

Wat het extra-sportieve betreft: Indien met het bestuurslid niet tot een bevredigende 

oplossing of antwoord kan worden gekomen, kan de klacht voorgelegd worden aan het 

dagelijks bestuur (na eventueel nog eerst contact met de Ombudsman).  

Klachten rond extra-sportieve inhoud kunnen ook in alle vertrouwen worden neergelegd bij 

de Ombudsman.   

Anonieme klachten gaan rechtstreeks naar onze ombudsman [dedicated mailadres]. De 

ombudsman probeert deze in alle discretie op te lossen.  
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Tips bij het indienen van een klacht: 

• Zoek bij voorkeur eerst mondeling dan schriftelijk contact  

• Neem de tijd om uw klacht voor uzelf te formuleren  

• Voordat je iets zegt of typt, eerst tot 10 tellen  

• Vraag eventueel feedback aan iemand  

• Wees altijd eerlijk, beschrijf uw klacht zoals ze is 

• Vermijd nodeloze “kleuring”  

• Bewaar altijd uw kalmte 
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Ombudsman  

 

TEMPO Overijse biedt een kwaliteitsvolle voetbalopleiding aan.  Als opleidingsclub besteden 

we veel aandacht aan sportieve ontwikkeling, ieder op zijn niveau.  We streven ernaar om 
iedereen te laten “groeien” binnen een gezonde en sportieve omgeving.   

Als club hebben we ook een sociale en pedagogische rol te vervullen om onze spelers mee te 

begeleiden in hun groei naar volwassenwording.  Dit is soms een delicate oefening.  We 
vinden het als club belangrijk dat iedereen zich goed in zijn voelt.   

In dit proces spelen vele mensen een belangrijke rol: trainer, teammanager, coördinatoren, 

bestuur, …  We proberen deze belangrijke opdracht op een zo kwaliteitsvolle en gedegen 
manier in te vullen, maar beseffen dat niet alles perfect is en dat sommigen ook op hun 
honger blijven.  We kunnen immers niet steeds aan ieders wensen en/of verwachtingen 
tegemoet komen.  Soms zorgt dit voor onbegrip en frustraties en het is belangrijk om dit zo 
snel mogelijk op een goede manier te kanaliseren.  Het is belangrijk om naast trainers en 
coördinatoren ook een aanspreekpunt te hebben dat mogelijks iets verder af staat en met 
een andere bril de zaken bekijkt.   

Om de club toe te laten om kort op de bal te spelen en het verder escaleren van frustraties 

te vermijden heeft de club ook een Ombudsman ter beschikking.   

Voor volgende zaken kan je bij de Ombudsman terecht : 

 

▪ Aanspreekpunt bij praktische vragen, hij kan je wegwijs maken in de club en in 

contact brengen met de juiste personen. 
▪ Aanspreekpunt persoonlijk welbevinden binnen de club 
▪  Indien nodig kan hij vanuit een neutrale positie optreden als bemiddelaar bij 

klachten of aanhoudende discussies. Hij luistert hierbij naar alle betrokken partijen 
en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. Hij kan geen oordeel uitspreken 
maar probeert de communicatie te herstellen. Indien nodig wordt hij bijgestaan 
door het jeugdbestuur. 

▪ Aanspreekpunt bij problemen op studievlak (combinatie voetbal/studies). 
▪ Aanspreekpunt bij persoonlijke problemen van familiale of financiële aard. 
▪ In contact brengen met aanspreekpunt bij psychisch, fysiek en seksueel 

overschrijdend gedrag. 
           = Club API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit) 

Voor sportieve beslissingen of discussies hierover is de Ombudsman niet het aanspreekpunt.  

Hiervoor kan men terecht bij de coach, coördinatoren en TVJO.   

Volgende klachten worden ook niet behandeld: 
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▪ anonieme klachten, 

▪ manifest ongegronde klachten 
▪ feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure 

 

Op heden wordt de rol van Ombudsman binnen TEMPO Overijse ingevuld door Ronny 

Nedergedaelt.  (email: ombudsman@tempo-overijse.be) 
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Strategische Analyse 
 

Jeugdopleiding is een continu proces en is steeds work in progress.  Het werk is nooit af.  Het 

is daarom van belang dat de club regelmatig een analyse maakt van de werking en deze – 

binnen de budgettaire contouren – tracht te verbeteren of verder te laten ontwikkelen.  

Doelstellingen op korte en langere termijn worden geformuleerd binnen de jeugdcel en 

worden vervolgens besproken binnen het Bestuursorgaan van de club.   

Op basis van de audits door Double Pass worden de werkpunten opgelijst en 

verantwoordelijken aangeduid om deze werkpunten aan te pakken en voorstellen te doen.  

Deze oplijsting en taken worden geregeld geëvalueerd.   

Jaarlijks wordt ook een overleg georganiseerd tussen de jeugdcel en het Bestuursorgaan mbt 

de plaats van de jeugdwerking binnen de club en de toekomst van de jeugdopleiding.  Dit is 

een open brainstorm met als doel tot een nog betere en kwalitatief sterkere jeugdopleiding 

te komen.   

De club werkt ook mee aan analyses door externen (bv. universiteiten/hogescholen) om haar 

werking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder te laten analyseren.   
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#WIJzijnTEMPO: TEMPO Overijse is meer dan een club! 
 

TEMPO Overijse maakt integraal deel uit van het maatschappelijk weefsel van de gemeente 

Overijse. Met meer dan 350 leden behoort TEMPO tot één van de belangrijkste verenigingen 

in de gemeente.  De club is zich bewust van de maatschappelijke rol die zijn 

vertegenwoordigt.   

Met de hashtag #WIJzijnTEMPO brengt de club het verbindende karakter steeds tot uiting.  

Iedereen is welkom bij TEMPO Overijse 

Elke jongere, inwoner van Overijse, moet kunnen voetbal bij TEMPO Overijse, ongeacht haar 

of zijn talent.  De regionale werking van voetbalclub TEMPO Overijse staat open voor deze 

kinderen.  Teneinde de drempel zo laag mogelijk te houden wordt het lidgeld voor het 

regionaal voetbal op een aantrekkelijk en bereikbaar bedrag gehouden.  Spelers die graag 

voetballen moeten de kans krijgen om hun hobby uit te oefenen bij TEMPO Overijse.  We 

streven daarbij optimale kansen na voor ieder kind.   

Nog in licht van de laagdrempeligheid wordt er ook rekening gehouden met de financiële 

situatie van de leden.  Indien het niet mogelijk is om het lidgeld in één keer te betalen, dan 

worden uitzonderingen op het lidgeld besproken en toegestaan.  Duidelijke en transparante 

communicatie is hier belangrijk.   

Nevenactiviteiten 

Het kostenbudget van een voetbalclub (jeugdvoetbal) ligt hoog.  TEMPO Overijse probeert 

een zo sterk mogelijke en kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden.  Dit vraagt een groot aantal 

gediplomeerde trainers, coördinatoren en TVJO, specialisatietrainers, omkaderende 

medewerkers, infrastructuur, etc.    

Om dit te bekostigen volstaat het lidgeld niet en moeten er inkomsten verworven worden 

uit nevenactiviteiten.   

Als club organiseert TEMPO Overijse een groot aantal nevenactiviteiten of ondersteunt het 

bepaalde events in de gemeente Overijse waarvan een deel van de inkomsten dan ook 

terugvloeien naar de club.  Deze activiteiten zijn onmisbaar en vormen een belangrijke 

onderdeel voor de financiering van de jeugdwerking van de club. 

Zonder alomvattend te zijn hieronder een oplijsting van de belangrijkste nevenacitviteiten 

georganiseerd door TEMPO Overijse of waar de club bij betrokken is: 

• Voetbalstages, georganiseerd door TEMPO Overijse 

o Paasstage : deze voetbalstage die georganiseerd wordt gedurende één week 

(5 dagen) tijdens de paasvakantie staat open voor kinderen van 6 jaar tot 14 

jaar.  Deze stage staat ook open voor beginnende voetballers, of sportende 

kinderen die ook graag eens een week voetbal willen ontdekken.  Deze stage 

wordt begeleid door gediplomeerde en gemotiveerde trainers. 
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o Zomerstage: deze voetbalstage die georganiseerd wordt gedurende één week 

(5 dagen) tijdens de zomervakantie staat open voor kinderen van 6 jaar tot 14 

jaar.  Deze stage staat ook open voor beginnende voetballers, of sportende 

kinderen die ook graag eens een week voetbal willen ontdekken.  Deze stage 

wordt begeleid door gediplomeerde en gemotiveerde trainers. 

o Keeperstage: deze stage wordt georganiseerd tijdens de zomervakantie en 

staat open voor keepers van 6 t/m 18 jaar.  Deze stage wordt begeleigd door 

gediplomeerde keeperstrainers.   

   

• Druivenfeesten, georganiseerd door de gemeente Overijse (met steun van TEMPO 

Overijse) 

 

Tijdens de voorlaatste week van augustus staat de gemeente Overijse op zijn kop, 

met de Druivenfeesten.  De Druivenfeesten bieden een totaalprogramma aan voor 

jong en oud met ondermeer dagelijkse muzikale optredens, wielerwedstrijd, optocht, 

… 

 

Als één van de belangrijkste verenigingen van de gemeente verleent TEMPO Overijse 

steun aan dit evenement.  Medewerkers van de club bemannen elke avond diverse 

drankstands en zorgen ervoor dat de Overijsenaar goed wordt bediend.   

 

• Mosselfestijn, georganiseerd door TEMPO Overijse 

In het najaar (oktober) organiseert TEMPO Overijse een mosselfestijn in Club 98 

(business seats van de club).  De opbrengst gaat integraal naar de jeugdwerking van 

de club. 

  

• Wafeltjesverkoop, georganiseerd door TEMPO Overijse 

Ter ondersteuning van de werking van de club wordt in november en december een 

wafeltjesverkoop georganiseerd door de club.  De opbrengst is integraal bestemd 

voor de jeugdwerking van de club.  Het team dat het meeste wafeltjes verkoopt krijgt 

ook nog een bijzondere verrassing.  

 

• Music & Dinner Night, georganiseerd door TEMPO Overijse 

Een avond waarop lekker getafeld kan worden in Club 98, gevolgd door een muzikaal 

optreden.  Opbrengsten van deze avond gaan integraal naar de werking van de club. 

 

• Winterhallen, georganiseerd door de gemeente Overijse en Evenemento, met steun 

van TEMPO Overijse. 

In 2022 zullen deze Winterhallen vroeger van start gaan en een bijzondere invulling 

krijgen in het licht van het WK voetbal in Qatar.  TEMPO Overijse zal hieraan 

deelnemen en zal ondermeer op de avonden waarbij de wedstrijden van de Rode 

Duivels op groot scherm zullen worden uitgezonden instaan voor de uitbating van 

drankstanden.   
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• After work party, georganiseerd door TEMPO Overijse en EvenementO. 

Samen met evenementenbureau EvenementO organiseert TEMPO Overijse op de 

vooravond van Hemelvaart een After Work Party in de Markhal van Overijse.  Dit 

evenement staat open voor iedereen uit de Druivenstreek en daarbuiten.   

 

• Paastoernooi 

Tijdens het paasweekend organiseert TEMPO Overijse naar jaarlijkse traditie zijn 

paastoernooi.  Dit toernooi staat open voor regionale, provinciale en interprovinciale 

teams en wordt gespeeld in volgende leeftijdscategorieën: U7, U10, U11, U121, U13 

en U14.  Dit toernooi wordt georganiseerd op Paaszaterdag en Paasmaandag. 

 

• Internationaal Duiveltjestoernooi U8/U9 

Dit toernooi, georganiseerd in de maand mei, is reeds meer dan 20 jaar een absolute 

klassieker bij de leeftijdscategorieën U8 en U9.  Met deelname van internationale 

topteams (o.m. Ajax, Feyenoord, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, LOSC Lille, 

Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow,…), alle Belgische eliteploegen en een aantal 

(kleinere) teams die zich weten te kwalificeren na de voorronde, is dit toernooi 

uitgegroeid tot een referentietoernooi op Europees niveau.  Dit toernooi wordt dan 

ook erkend en ondersteund door Sport Vlaanderen als “Sportevenement met een 

bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter”.   

 

Via dit evenement ondersteunt TEMPO Overijse ook de inspanningen door Sport 

Vlaanderen om iedereen aan het sporten te krijgen.  Tijdens dit toernooi, maar ook 

voorafgaand en volgende op het toernooi besteedt TEMPO Overijse veel aandacht 

aan de campagne “Sporters Beleven Meer”.  In de communicatie van TEMPO Overijse 

op de website, nieuwsbrieven, social media wordt consequent verwezen naar 

#sportersbelevenmeer.  Als club vinden we het onze maatschappelijke plicht en 

verantwoordelijkheid om iedereen op de kracht van het sporten te wijzen.  Zoals 

Sport Vlaanderen ook zelf aangeeft heeft ook iedereen die niet de ambitie heeft om 

topsporter te worden, baat bij voldoende lichaamsbeweging.    

 

Kalender van de nevenactiviteiten 

Augustus: zomerstage 

Augustus: keeperstage 

Augustus: Druivenfeesten 

Oktober: mosselfestijn 

November/december: wafeltjesverkoop 

Tbc: Music & Dinner Night 

November/december: winterhallen 
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Maart/April (Pasen): Paastoernooi 

Mei: Internationaal Duiveltjestoernooi 

Mei: after work party 

 

Taalontwikkeling 

Door de geografische ligging van Overijse (op de provincie- en taalgrens) en door de 

demografische ontwikkeling van Overijse zelf, vinden steeds meer anderstalige kinderen hun 

weg naar club.  TEMPO Overijse is een Nederlandstalige club waar de trainingen en 

wedstrijdbegeleiding in het Nederlands gebeuren.  Om ook de anderstalige kinderen 

maximaal te betrekken bij de trainingen en wedstrijden wordt door de club tijdens het 

seizoen een lessenreeks van [   ] Nederlandstalige lessen.  Op een speelse en intuïtieve 

manier wordt de kinderen het Nederlands bijgebracht. 

Aangezien de club oog heeft voor het belang van de taal en het belang van het Nederlands 

heeft de club zich – met ondersteuning van de gemeente Overijse- ingeschreven in het 

Boest-project, een project van vzw De Rand.  Dit project op lange termijn heeft tot doel om 

clubs met een bepaalde  taalrealiteit te ondersteunen en te begeleiden. 

Doelstellingen van dit project zijn: 

• De club heeft een taal- en onthaalvisie op papier en in de praktijk 

• Elk kind voelt zich goed, ook kinderen die thuis een andere taal spreken 

• Elke ouder is betrokken en participeert, ook anderstalige ouders 

• Er zijn voldoende oefenkansen Nederlands voor kinderen én ouders in de club 

Dit project richt zich dus niet alleen naar de spelers, maar ook naar de ouders zodat de 

connectie en verbondenheid met de club kan worden verhoogd.   

Doelgroepen van Boest zijn dus: (i) het clubbestuur, (ii) de trainers/coaches en (iii) de 

ouders.  Middels workshops, sessie, on the pitch training etc. hoopt de club de taalrealiteit 

om te zetten naar een echte opportuniteit.  Het Boest project gaat van start in september 

2022. 

Aandacht voor doelgroepen binnen de samenleving 

Als één van de grootste verenigingen van Overijse heeft TEMPO Overijse een bijzondere 

aandacht voor projecten die belangrijk zijn voor het maatschappelijk weefsel of die zich 

richten tot specifieke doelgroepen met bepaalde behoeften. 

• Iedereen binnen de samenleving: Via de samenwerking met Sport Vlaanderen in het 

kader van het Internationaal Duiveltjestoernooi streeft TEMPO Overijse om het 

belang van sporten voor iedereen duidelijk te maken.  In de communicatie voor, 

tijdens en na het toernooi hanteert TEMPO Overijse dan ook de door Sport 

Vlaanderen geïnitieerde #sportersbelevenmeer 

• Anderstalige leden/ouders: 
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o Taallessen voor anderstalige kinderen om zo op een speelse wijze een 

basiskennis van het Nederlands te ontwikkelen 

o Boest: begeleidingsproject voor de club om met de taalrealiteit om te gaan en 

om connectie te ontwikkelen met anderstalige spelers en ouders 

• Kinderen uit Overijse en omgeving 

o Iedereen uit Overijse heeft het recht om te voetballen bij TEMPO: de club 

biedt regionaal voetbal aan op een betaalbare en laagdrempelige wijze 

o Voetbal- en keeperstages tijdens de vakantieperiode (zomer- en 

paasvakantie) 

• Mensen met een beperking 

o TEMPO Overijse stelt elk seizoen 5 abonnementen ter beschikking van 

Sportclub Druivenstreek, een sportvereniging uit de Druivenstreek voor 

mensen met een beperking. 

• Niet-begeleide minderjarigen Fedasil 

o Enkele keren per seizoen verleent TEMPO Overijse gratis tickets aan de niet-

begeleide minderjarige asielzoekers van het opvangcentrum in Overijse 

o Er worden ad hoc ook trainingen georganiseerd voor deze minderjarigen bij 

TEMPO Overijse 

Sinds 2022 werkt TEMPO Overijse ook samen met de British School of Brussels.  Op de site 

van British Shool of Brussels in Tervuren spelen 6 TEMPO Overijse teams, waarbij 3 

meisjesteams.  De British School of Brussels heeft een jarenlange (reeds meer dan 25 jaar) 

samenwerking met Special Olympics Belgium en organiseert ondermeer elk jaar het “Play 

Unified Swimming Gala” op de site in Tervuren.    
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Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” 

Met deze verklaring gaat TEMPO Overijse de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast 
te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 
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Fair Play charter 

TEMPO Overijse vraagt aan iedereen die betrokken is bij de club (elke speler, trainer, team 

manager, medewerker, bestuurder, ouder,…) om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde ‘Fair 

Play Charter’ van de FIFA te respecteren 
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Charter tegen pesten 

 

HET VERSCHIL TUSSEN PLAGEN EN PESTEN 

 
PLAGEN 
 
Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de ene, dan weer de andere. Soms is 
het leuk, soms niet, maar een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer 
goed. 
Je kunt elkaar ook plagen voor het plezier. Dat kan soms verkeerd vallen, maar echt verschrikkelijk is 
plagen niet. Af en toe plagen, moet wel kunnen.  Plagen is speels en niet aanvallend of nodeloos 
kwetsend. 
 
PESTEN 
 
Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt, is het ene kind altijd sterker dan het andere. Of de 
pester heeft grotere spierballen, een grotere mond… 
 
Pesten gebeurt nooit zomaar één keertje. Een kind dat gepest wordt, is steeds het mikpunt. Bij 
pesten blijf je elke dag opnieuw bang, triestig of kwaad. Daarom is pesten nooit leuk. Pesten gebeurt 
berekend. De pestkop wil pijn doen, vernielen, iemand laten merken dat hij waardeloos is. Dat 
gebeurt telkens opnieuw! Bijna altijd staat een individu tegenover een groep. De pestkoppen zijn 
meestal dezelfden, de gepesten ook. Pesten gebeurt meestal op het moment dat de groep ontsnapt 
aan het toezicht van volwassenen: in de kantine, in de kleedkamers, op weg naar veld of 
kleedkamers… 
 
PESTEN is elke keer opnieuw: 

• pijn doen, 

• vuile of kwetsende woorden zeggen, 

• uitsluiten, 

• achtervolgen, 

• iemand dwingen dingen te doen, 

• dingen wegnemen, wegstoppen, vernielen, 

• ervoor zorgen dat je met niemand mag spelen. 
 

PESTEN komt voor in verschillende soorten: 

• verbaal: spotten, uitschelden, dreigen, vernederen, leugens verspreiden…, 

• lichamelijk: slaan, schoppen, vechten…, 

• stelen of vernielen: bril kapot maken of verstoppen, kledij verstoppen, 

• uitsluiten of negeren: meisjes doen dit vaker dan jongens. 
Signalen dat iemand gepest wordt 

• kinderen die zich isoleren, 

• vaak betrokken bij opstootjes op de club, 

• vaker afwezig op training, 

• de veiligheid van de trainer opzoekend, 

• hoofdpijn, buikpijn, 

• plotse achteruitgang in sportieve prestaties. 
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Profiel van de pester 

• iemand die stoer doet en wil imponeren 

• fysiek sterker dan de andere speelsters, 

• willen overheersen ten koste van alles, 

• impulsief en agressief reagerend tegenover tegenwerking, 

• een groot idee van zichzelf hebbend, 

• zich laten omringen met meelopers en eerder gevreesd dan geliefd is. 
  

TIPS VOOR KINDEREN DIE GEPEST WORDEN 
 
Als je wordt gepest, denk je misschien dat het nooit gaat stoppen. Je hebt GEEN schuld aan pesten, 
ook al denk je dat. Maar je hebt misschien wel iets in je gedrag dat pesters aantrekt. Dit gedrag kan 
je veranderen en je kan er met iemand over praten. 
 
Niemand heeft het recht om aan je te komen. Niemand heeft het recht om je te pesten. Het is niet 
gemakkelijk om pesten te stoppen. Maar het kan wel. Je kan het niet in je eentje. ANDEREN moeten 
je daarbij helpen. VERTELLEN dat jij of anderen gekwetst, getrapt, geslagen of vernederd worden, is 
nooit klikken. 
 
Je hebt volwassenen nodig om het pesten te stoppen. Vertellen wat je overkomt of ziet gebeuren, 
doe je niet zomaar. De kans bestaat dat de pester wraak neemt of jou een klikspaan noemt. 

• Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, 
vriend(in). 

• Vertel het aan je huisdier, je knuffel, 

• Bel tele-onthaal: 106 of chat online met tele-onthaal via www.tele-onthaal.be, 

• Zeg tegen de kinderen dat je het heel erg vindt, 

• Probeer de pester te negeren, 

• Probeer met andere ploeggenoten een goeie band te krijgen, 

• Vraag een groepsgesprek. 

Er is een verschil tussen klikken en melden 
Klikken: Je wil dat de pester een straf krijgt. <-> Melden: Je wil dat de pester ophoudt. 
  

TIPS VOOR KINDEREN DIE PESTEN 
 

Soms weten kinderen die pesten echt niet waar ze mee bezig zijn. In het begin was het misschien een 
grap waar heel de groep mee moest lachen en ging jij daarna nog een stapje verder. Je deed maar 
door. Misschien wil je ermee stoppen maar weet je niet goed hoe je dat doet. Heb je al gemerkt dat 
de kinderen waarmee je ‘grapjes’ uithaalt het echt NIET prettig vinden? Heb je al eens geluisterd 
naar hun verhaal? Je bent verantwoordelijk voor wat je doet en de gevolgen ervan. Het MOET 
STOPPEN. Doe niet met een ander wat je zelf niet leuk vindt. 

Denk even na: WAAROM pest ik? 

• Wil je groter zijn of sterker dan de rest? 

http://www.tele-onthaal.be/
http://www.tele-onthaal.be/
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• Ben je bang om anders zelf gepest te worden? 

• Heeft men jou vroeger gepest en wil je dit nu terugdoen?Ben je ergens boos om, maar durf 
je dat niet te zeggen? 

Wat kan je doen? 
Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, vriend(in). 

Zorg dat je je energie op een positieve manier kwijt kunt. 

Lees een boek over pesten en zoek info op www.kieskleurtegenpesten.be. 
  

TIPS VOOR IEDEREEN DIE MEEDOET OF WELEENS TOEKIJKT 
 
Voor jullie is het heel wat gemakkelijker om er iets aan te doen. Als jullie niet meedoen, staat de 
pester alleen. Als de pester alleen staat en ziet dat er niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten 
redelijk snel over. Als jullie enkel blijven toekijken, staat de gepeste alleen. Als die alleen staat en ziet 
dat er niemand steunt of helpt dan verergert de situatie. 

Vertellen aan volwassenen dat andere kinderen gekwetst, getrapt, geslagen, vernederd worden, is 
NIET klikken. 

Denk even na: WAAROM doe ik soms mee of waarom laat ik het gebeuren? 

• Ben je bang om zelf gepest te worden? 

• Hoop je zo meer vrienden te krijgen? 

Wat kan je doen? 
Zeg duidelijk: 

• Hou op, je kwetst hem/haar. 

• Dit is echt niet leuk meer! 

• Praat er met iemand over: ouders, leerkracht op school, trainer, iemand die je leuk vindt, 
vriend(in). 

• Ga groepsgesprekken niet uit de weg. 

HOE PAKKEN WE PESTGEDRAG AAN BIJ TEMPO OVERIJSE 

8. De eerste stap is om het pestgedrag te melden bij de trainer en/of de afgevaardigde. 
9. Aanhoudend pestgedrag dient echter gesignaleerd te worden bij de 

vertrouwenspersoon/ombudsman van de club (Ronny Nedergedaelt, [dedicated emailadres 
en telefoon nummer]  

10. De ombudsmanwint informatie in bij alle betrokkenen (afgevaardigde/trainer, pester, 
gepeste, ouders, meelopers en toekijkers). 

11. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. 
12. Gedurende 4 weken zal de ombudsman de situatie van kortbij opvolgen, evalueren en 

bespreken met de betrokken partijen, tvjo en bestuur. 
13. Indien er na deze periode van 4 weken geen wezenlijke verbeteringen merkbaar zijn, zullen 

er sancties volgen. 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/
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14. Ook na deze periode van 4 weken kan opvolging noodzakelijk blijken en kunnen er nieuwe 
sancties volgen. 

 Mogelijke sancties tegenover de pester: 

• Waarschuwing 

• 1 of 2 weken niet welkom op trainingen/wedstrijden 

• Schorsen van de pester voor een bepaalde termijn of sanctie op maat 

• Einde lidmaatschap bij TEMPO Overijse 
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Charter Ethisch Verantwoord Scouten 

 

 

 


