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2. Missie-Visie?
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2.1 Missie R. Knokke FC
Hoe zien we onszelf vanuit de jeugd?
Een ambitieuze traditieclub waar alle jongens én meisjes – elk op hun niveau - uit de ruime
omgeving maximaal kansen krijgen om in een warme krachtige leeromgeving hun
(voetbal)vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien. De speler/speelster staat op
elk moment centraal.
Het Fanion-team biedt als eerste nationaler, als ‘vlaggenschip van de vereniging’, een knappe
uitstraling aan de gemeente Knokke-Heist.
Daarenboven willen we als actieve club de voetbalbeleving aan de hand van diverse evenementen én
doelgroepen naar een hoger niveau tillen. Voetbal als totaalbeleving voor iedereen!
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2.2 Visie R. Knokke FC
Waar gaan we voor als jeugd?
RESPECT: ten aanzien van iedereen (ref, tegenstander, supporters, specifieke doelgroepen,…), ten
aanzien van jezelf als persoon/als voetballer, ten aanzien van het TEAM RKFC
KWALITEIT (en ambitie): uitgangspunt nummer 1 - kwaliteit is de norm. Maar er is ook de ambitie –
om de geleverde kwaliteit telkens te evalueren en zo opnieuw progressie te boeken. Ook elke
speler/trainer moet persoonlijke progressie nastreven.

FIERHEID (en passie): fierheid om voor Knokke te spelen, fierheid op het TEAM RKFC (gemeente,
clubleden, sponsors, ouders, supporters & sympathisanten). Fierheid waaruit passie voortvloeit om
te streven naar een zo hoog mogelijk niveau)
CREATIVITEIT: we gaan voor creatief – attractief voetbal! We willen creatieve voetballers opleiden.
Maar we gaan ook op zoek naar innovatieve, creatieve ideeën/activiteiten in functie van een “meer
dan voetbal beleving”.
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3. Respect
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3.1 Algemeen
Respect als basis voor een goede jeugdwerking

Respect ten aanzien van alles en iedereen
Charters / Afspraken ter ondersteuning
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3.2 Afsprakennota spelers
ALGEMEEN

1.

In en rond het RKFC-complex groeten we elk ieder die zijn steentje bijdraagt aan het RKFCTEAM. Het getuigt van respect en waardering.

2.

Een (top)sportattitude vraagt gezonde voeding, voldoende nachtrust en lichaamsverzorging.

3.

Alcohol, roken, drugs,… het hoort niet thuis in dit huis.

4.

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

5.

RKFC fierheid is een pijler. Zit iets tegen dan wordt hierover intern gesproken. We onthouden
ons van negatieve publiekelijke uitlatingen ten aanzien van RKFC.

6.

Aantreden in wedstrijden, (test)trainingen buiten clubverband zijn niet toegelaten zonder
voorafgaandelijke toestemming.

7.

Het tussenseizoensprogramma is een sterk aanbevolen tool om het seizoen goed te kunnen
starten.

8.

Van U15-spelers (en ouder) durven we al eens een extra engagement vragen ten aanzien van de
club (als scheidsrechter op een jeugdtornooi, als assistent-coach, als medewerker,…).
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3.2 Afsprakennota spelers
TRAININGEN / WEDSTRIJDEN

1.

Liever 5’ te vroeg, dan te laat. Wees steeds stipt aanwezig. Toch te laat = verwittig tijdig de
trainer.

2.

Wedstrijdselecties worden opgenomen. Een reis, een eventuele uitstap geef je tijdig door.

3.

Wanneer een speler zonder te verwittigen afwezig is valt hij - bij voldoende aantal spelers - uit
de daaropvolgende wedstrijdselectie.

4.

We vragen – waar mogelijk – de vakantieplanning af te stemmen op de competitiekalender.
Ook de voorbereiding is een voor de speler cruciale periode.

5.

Spelers begeven zich bij aankomst steeds naar de afgesproken kleedkamer. “Hangjongeren”
tolereren we niet.

6.

Er is steeds water voorhanden op RKFC. Spelers brengen zelf hun persoonlijke drinkbeker mee.

7.

Spelers beleven de voetbalsport op een gezond agressieve manier.

8.

Spelers worden aan het begin van het seizoen ingedeeld in een team. De teamsamenstelling
kan wijzigen doorheen het seizoen (Panathlonverklaring). Dit wordt uiteraard besproken.
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3.2 Afsprakennota spelers
TRAININGEN / WEDSTRIJDEN

9.

Tijdens training en wedstrijden wordt de clubkledij gedragen . Andere kledij kan in
uitzonderlijke weersomstandigheden eventueel wel. Tijdens de wintermaanden gelden
specifieke regels (lange broek, regenvest, eventueel handschoenen/muts)

10. Op wedstrijddagen voorziet de speler zelf in short en kousen. Het wedstrijdshirt wordt door
RKFC ter beschikking gesteld.
11. Een kopie van de kids ID/Identiteitskaart wordt het ganse jaar door bijgehouden door de
teammanager. Vanaf de U15-ploegen wordt dit gecontroleerd door de scheidsrechter.
12. We streven er naar dat spelers met ambitie (vanaf U15) met hartslagmeter trainen. We
verplichten dit voor alle spelers PU15 – PU17 en U21.
POLAR H10 borstband (winkelwaarde- €89,90) – Aankoopwaarde RKFC-leden: €69,90
Als club voorzien we in tablets om de spelers op die manier op te volgen van langs de lijn.
Daarnaast zullen onze coaches ook een bijscholing volgen.
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3.2 Afsprakennota spelers
ACCOMMODATIE / MATERIAAL

1.

In onze geweldige accommodatie moet orde en netheid een absolute troef zijn! Iedereen dient
hier zijn steentje bij te dragen. Van kleedkamers over velden tot bar en zelfs fietsenstalling.
Help elkaar, corrigeer elkaar en toon echt respect.

2.

Aanvullend bij punt 1 is het klaar en duidelijk dat schoenen niet
gereinigd worden in de kleedkamers/douches. Deze ruimtes worden
steevast netjes achtergelaten (max. 20’ na de activiteit) – zowel thuis
als op verplaatsing!

3.

Douchen is sterk aangewezen, verplicht na de wedstrijd. Hygiëne is
een absolute prioriteit. Je lichaam verzorgen is primordiaal. Breng zeker ook badslippers mee.

4.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. Laat waardevolle voorwerpen thuis.

5.

Het trainingsmateriaal (+ ev. de verplaatsbare doelen) wordt na de training o.l.v. de coach
opgeruimd en tot aan het materiaalhok gebracht. Spelers hebben hier geen toegang toe.

6.

Samen trainen we in veilige omstandigheden (doelen verankeren).
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3.3 Afsprakennota ouders
UITGANGSPUNT

Uw vertrouwen willen we niet beschamen!
De speler staat centraal. Een taak die we echt ter
harte nemen. Geen gemakkelijke taak!
Daarom graag ook jullie steun.
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3.3 Afsprakennota ouders
1.

Toon interesse in de voetbalprestaties, wees aanwezig op wedstrijden (trainingen). Het
stimuleert. Moedig uw kind aan. Ook thuis! Een gezonde levensstijl, voldoende nachtrust, extra
inoefening … Het hoort bij het segment van ‘de onzichtbare training’.
Het coachen, het meegeven van technisch-tactische richtlijnen tijdens trainingen en
wedstrijden laat u over aan de coach (coachen zal immers thematisch en situatief gebonden
gebeuren).

2.

Timemanagement in functie van:
- kwaliteit (op tijd allen samen starten)
- veiligheid (niet rondhangen op de parking – of in slechtste geval alleen op straat…)!

3.

We streven er naar elk individu op zijn niveau te laten voetballen. Spreken we over gewestelijk
of provinciaal voetbal, we spreken met één doel: maximale ontplooiingskansen voor elk ieder.
Het kan zijn dat u niet akkoord gaat met een gemaakte beslissing of dat u een probleem
ervaart. In dat geval vragen wij u de zaak even te laten berusten (“nachtje over slapen”) om
nadien een gesprek aan te vragen. U kunt uiteraard ook even afwachten en de opmerkingen
aan bod brengen tijdens de ontwikkelingsgesprekken die zullen georganiseerd worden.
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3.3 Afsprakennota ouders
4.

Ook ouders tonen zich steeds respectvol ten aanzien van iedereen. De frustratie van de week
laten we thuis in het weekend.

5.

Dispensatieregel / medische afwijking: bij uitzondering kan het zijn dat we iemand onder zijn
kalenderleeftijd laten voetballen.
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4. Kwaliteit
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4.1 Kwaliteit is de norm
LAT OMHOOG

▪ Onze sportieve accenten zitten verweven in ons sporttechnisch opleidingsplan dat komende
maand gëupdate wordt.
▪ Meer doorstroming! Het oprichten van Knokke B is in die zin een tussenstap. Enerzijds sneller op
“volwassenniveau” gaan voetballen, anderzijds de kloof met 1ste nationale niveau kleiner maken.
Daarnaast gaan we inzetten op de fysieke opvolging, als ook behouden we de specifieke derde
training voor de 11vs11 ploegen. We bereiden dit komend seizoen ook uit naar U12 en U13.
Ook de verdere invoering van de ‘pre-warming-up’ is innovatief in het jeugdvoetbal.
▪ De specifieke trainingen voor goalkeepers blijven intact.
▪ Extra klemtonen naar ‘willen winnen’ komen er via het intern 4vs4 tornooi als ook de RKFC
Jongleercup. Beter worden als voetballer is ook winnen! We volgen dit sowieso secuurder op!
▪ Van trainers en spelers verwachten we veel zonder in te boeten op welzijn. Want ook dat luik
heeft nood aan kwaliteit. Een bruisende verenging met fijne – maar ook leerrijke activiteiten.
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4.2 Sporttechnisch opleidingsplan
AMBITIEUS WERKPLAN

▪ Ons “Voetbalparadijs” - dé voetbalplaats bij uitstek laat kinderen kennis maken met voetbal! Een
brede waaier aan voetbal- en sportvaardigheden wordt er aangeboden. Samen lachen, gieren en
brullen ☺
▪ Nieuw is dat U6-U7 samen zullen trainen in niveaugroepen. Op die manier komen we tegemoet
aan het niveau van elk kind en kijken we niet naar de kalender. Elk kind speelt op die manier op
zijn niveau. Wie klaar is zal in het weekend proeven van het 3vs3 format. Een format dat ernaar
streeft het aantal baltoetsen enorm op te drijven.
▪ Eens die eerste stapjes gezet zijn komen spelers- en speelsters in contact met ons sporttechnisch
opleidingsplan:

SPORTTECHNISCH OPLEIDINGSPLAN
R. KNOKKE FC
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4.3 Trainingsvisie
TESTING

▪ Alle leeftijdscategorieën ondergaan een testing (U8-U11 doet een testbatterij – vanaf U12 is er testing voorzien - o.l.v. de performance coach)
• Testbatterij 2x/seizoen – fysieke testing bijna maandelijks tijdens de performance trainingen.
• Meten is weten én doen !
• Individuele winter- en zomerprogramma’s Voorbereidingsprogramma
TRAININGSINHOUDEN
▪ Trainingsinhouden worden gekoppeld aan het leer(werk)plan met aandacht voor wet van de transfer /
wet van de herhaling en wet van de geleidelijkheid.
DERDE TRAINING
▪ Training EXTRA voor alle bovenbouwploegen, als ook voor U12 en U13 (postformatieplan – uit te werken)
• Fysiek werk o.l.v. performance coach
• Technische training o.l.v. techniektrainer
• Teamcoaches zijn waar mogelijk en nodig in beurtrol aanwezig ter ondersteuning.
R. KNOKKE FC
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4.3 Trainingsvisie
JAARKLASSEMENT

▪ Maandelijks 4vs4 tornooi + jongleercup: willen winnen, willen sturen, willen beter worden!
KLEMTONEN
• Doordachte passie & voetballogica
• Spelen met weerstanden én intensiteit (wedstrijdtempo)
• Uitstraling van spelers én coach
• Willen winnen
• Gerichte coaching
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4.4 Wedstrijdvisie
UITGANGSPUNTEN

“De training voor de trainer, de wedstrijd voor de speler”

“De training een prestatie, de wedstrijd een presentatie ervan”
“Enkel de uitslag van de wedstrijd van het A-elftal is belangrijk”

R. KNOKKE FC

20

4.4 Wedstrijdvisie
WEDSTRIJDBESPREKING

▪ De wedstrijdbespreking bestaat uit individuele en collectieve trainingsdoelen die tijdens de week
werden getraind. De tegenstander behandelen we met respect maar zal de manier van
aanpakken/voetballen evenwel niet bepalen.
WEDSTRIJDOPWARMING
▪ De wedstrijdopwarming aanzien we als een extra trainingsmoment.
SPEELGELEGENHEID
▪ Elke speler (U7 t.e.m. U17) speelt en start (zo goed als) evenveel (cfr geleverde inspanningen). De
wissels bij U7 t.e.m. U13 worden (zoveel als mogelijk) op voorhand bepaald.
OEFENWEDSTRIJDEN & TORNOOIEN
▪ Oefenwedstrijden houden we in functie van de speler (indien noodzakelijk – om extra
speelgelegenheid te creëren. Elk team vanaf U7 zal deelnemen aan minstens 2 tornooien. Het is
een meerwaarde voor de spelers om geconfronteerd te worden met andere wedstrijdelementen.
R. KNOKKE FC
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4.4 Wedstrijdvisie
KLEMTONEN
• Sereniteit langs de lijn
• Beter voetballen is ook winnen
• Uitgaan van de opleidingsfilosofie
• Met respect voor elk ieder op en naast het veld
• Willen winnen
• We coachen na de actie (zelfdeterminatie én detailcoaching)
• Het high5-ouder project maken we ons eigen
• Na elke thuiswedstrijd is er een teammoment in de kantine
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4.5 Spelersopvolging
PROSOCCERDATA

▪ Aan de hand van PSD willen we op het niveau van spelersopvolging verdere stappen zetten. Met
deze tool willen we meer dan het voorbije seizoen volgende aspecten efficiënt benaderen:
- Overzichtelijke planning
- Ledenadministratie
- Training/wedstrijdvoorbereidingen
- Sportieve rapportering (met beeldbank)
- Communicatie via mobiele app
▪ Een introfilmpje kunt u hier vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=5KWUzc0VIvc

▪ In de maand juli ontvangt u van ons verdere info hierover.
▪ CONTROLEER OF U ALLE INFO ONTVANGT !
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4.5 Spelersopvolging
ONTWIKKELINGSGESPREKKEN

▪ Uniforme spelersrapportering is een taak voor de coaches (via PSD). We vragen hier geen
uitgebreide rapportering, maar wel een beknopte weergave van wat goed/minder goed loopt.
▪ Nadien volgen 3 contactmomenten per seizoen met speler en ouder.
1. Intakegesprek (gevoel bevragen + 2 werkpunten meegeven) – week 06/09
2. Ontwikkelingsgesprek 1 (terugkoppelen en vooruit blikken) – week van 20/12
3. Ontwikkelingsgesprek 2 (terugkoppelen en bepalingen naar het komend seizoen) – week
van 25/04

R. KNOKKE FC
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4.6 Medische begeleiding
KINEPRAKTIJK COBBAERT

• De samenwerking met de kinépraktijk van Maarten Cobbaert blijft behouden. Er zullen
“consultaties” zijn op maandag en donderdag. Telkens om 18u30.
DENKPROCES BIJ BLESSURE
• Indien ernstig: Ga naar de dokter – (Dr. Hans Soete)
Verwittig je trainer en het jeugdsecretariaat (i.f.v. verzekeringspapieren)
• Indien twijfel: RICE-principe (rust-ijs-compressie-elevatie)
Verwittig je trainer en laat het jeugdsecretariaat weten dat
je zal langs gaan bij de kine.
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4.7 Dynamisch verenigingsleven
DYNAMIEK

▪ Binnen de pijler ‘kwaliteit’ willen we ook focussen op de kwaliteit van het verenigingsleven. U
mag er vanuit gaan dat we nieuwe initiatieven zullen ondernemen met oog op welbevinden, maar
ook met focus op groeien. Groeien als speler, groeien als atleet, groeien als persoon.
▪ Nu reeds op de AGENDA:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
R. KNOKKE FC

September: Spaghettiavond per Team – Lancering exclusieve RKFC trui!
Oktober: Koekjesverkoop
Oktober/November (datum te bepalen): Uiteenzetting rond ‘gezonde (sport)voeding’
Woensdag 1 december 2021: Sinterklaasfeest (U6-U9)
Zaterdag 18 december 2021: Unieke Kerstmarkt (surprise)
Kerstvakantie: Indoortornooi (U6-U7)
RKFC Lenteontbijt – weekend van 19 maart 2022
RKFC Tornooi: weekend van 7 of 14 mei 2022
Einde seizoensfeest: zaterdag 21 mei 2022
Voetbalkampen tijdens alle schoolvakanties.
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4.7 Ouder- en spelersraad
SPREKEN MET / LUISTEREN NAAR

▪ De ouderraad kende zijn ontstaan. De eerste activiteitenkalender mag alvast gezien worden!
Daarnaast streven we er naar dat dit overlegorgaan in de toekomst zelfstandig aan de slag gaat!
Wil je er ook deel van uitmaken? Laat dit zeker weten.
▪ Ook een spelersraad willen we realiseren. We willen weten wat er leeft bij de spelers. We willen
écht kunnen inspelen op vragen en noden. Kandidaten kunnen zich melden:
jeugdsecretariaat@rkfc.be
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4.8 Kwaliteitscontrole
SWOT-ANALYSE /ENQUÊTE
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4.8 Kwaliteitscontrole
DOUBLE PASS

• Externe controle door het gerenommeerd bedrijf Double Pass. Deze objectieve evaluatie (3
jaarlijks) zorgde vorig seizoen voor het opnieuw behalen van het 2 Sterren-label (geen evidentie!)
• Onze ambitie met RKFC: 3 sterren label en interprovinciaal voetbal. Wellicht reeds begin 2022
i.p.v. 2023! Extra investering in de jeugd!
• Een auditafname is samen met enkele andere kwaliteitseisen (gediplomeerde trainers,
medewerking aan activiteiten van VV,…) noodzakelijk willen we als club deelnemen aan
provinciale of interprovinciale competities.
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4.9 Voetbal Vlaanderen
• Meer info omtrent jeugdvoetbal, jeugdlicenties, jeugdreglementering,… kunt u nalezen via
volgende link: https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/veldvoetbal/veldvoetbal-jeugd

R. KNOKKE FC
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5. Fierheid
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5.1 Voetbal voor iedereen
G-VOETBAL

▪ Begin vorig seizoen zijn we vol enthousiasme gestart met het
G-voetbal verhaal. Met 6 heerlijke jongens/meisjes, 3 geweldige
begeleiders is dit vooralsnog een kleinschalig project.
Laat ons zeggen: “Spread the word” – we verwelkomen iedereen
graag met open armen! G-voetbal@rkfc.be
WANDELVOETBAL – RKFC ALLSTARS
▪ Binnen ons RKFC-team beschikken we met Maximiliaan Schnieders
over een geweldige promotor van het WANDELVOETBAL ! De start
werd de voorbije weken genomen: Ben je van leeftijd? Ben je fit en
monter? Wens je wat meer beweging? Zit dat voetbalbeestje
ingebakken? …
Wees welkom! wandelvoetbal@rkfc.be

R. KNOKKE FC
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5.2 Fierheid uitstralen
KLEDIJPAKKET

▪ Het kledijpakket omvat opnieuw heel wat moois. Houd er rekening mee dat hierin ook het
wedstrijdbroekje en de kousen voor de wedstrijd zitten. Het is dus de taak van de speler om dit
op wedstrijddagen bij zich te hebben. Het wedstrijdshirt wordt nog steeds voorzien door RKFC (als
ook gewassen).
Vragen omtrent kledij, bijbestellingen e.a.: jeugdsecretariaat@rkfc.be
SMILE
▪ Fierheid straal je uit wanneer je vrolijk bent. We zien graag lachende gezichten, we houden van
oogcontact… het toont hoe je je voelt! We streven ernaar dat iedereen zich goed voelt in de
RKFC-familie. Dit kan ook enkel wanneer waarden en normen nageleefd worden. In die optiek
stellen we straks ook een anti-pestplan op.
#ONETEAM met kwaliteiten en gebreken, maar met respect!
SPONSORS – SUPPORTERS

▪ We zijn trots en fier op onze sponsors & supporters! We zijn dan ook steeds blij als ze er zijn.
R. KNOKKE FC

33

5.2 Fierheid uitstralen
SCOUTING - TESTEN

▪ Je ben een getalenteerde voetballer en je kan hogerop.
Wat doe jij? FIER wezen !
Wat doen wij? Ook FIER wezen!
Ga je ‘testen’ bij een andere club? Doe niet geheimzinnig! Laat het ons weten. We geven
toestemming (vanaf januari) zodoende alles naar verzekeringen toe in orde is.
▪ Zullen we je zomaar laten vertrekken? Nee ☺ ! We zullen onze troeven op dat moment zeker nog
eens in de kijker zetten. Het gras… Groener… Overkant….
INTERNE EN EXTERNE SCOUTING
▪ Een hoofdscout jeugd werd aangesteld! Samen gaan we onze eigen ploegen onder de loep
nemen, als ook op zoek gaan naar nieuwe, vaardige spelers die kunnen meedraaien op IP-niveau.
Echter is het zo dat we sowieso VOETBAL VOOR IEDEREEN blijven aanbieden.
R. KNOKKE FC
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5.2 Fierheid uitstralen
SCHEIDSRECHTERS

▪ Onder de noemer “Wist je dat” willen we graag meegeven dat we bij RKFC over een Referee
Ambassador beschikken. Met Dimitri Leuntjens de juiste man op de juiste plaats. Afgelopen
seizoen was er alvast één jeugdspeler die samen met Dimitri zijn eerste stappen in het
scheidsrechtercircuit zette.
▪ Voorts kunnen we meegeven dat onze ‘huisscheidsrechters’ het komende seizoen in een zelfde
outfit zullen verschijnen, iets wat de belevingswaarde van wedstrijden voor de allerjongsten een
extra “dimensietje” kan geven.

R. KNOKKE FC
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5.3 RKFC-TEAM
TAAKOMSCHRIJVINGEN ALGEMEEN

1. Elk teamlid engageert zich om aanwezig te zijn op formele meetings en

belangrijke clubevenementen.
2. Elk teamlid plaatst R. Knokke FC steeds op één binnen om het even

welke voetbalcontext (visie, scouting, beleid,…).
3. Elk teamlid is een teamplayer die elke speler centraal zet met respect

voor waarden en normen.
R. KNOKKE FC
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5.3 RKFC-TEAM JEUGD 2021-2022
ALGEMENE ORGANISATIE
▪ Voorzitter - CEO

Vincent Van Honsebrouck

▪ Operation Manager - COO

Thomas Bernaert

▪ Jeugdmanager/TVJO

Sven Cnudde

▪ Coördinator Bovenbouw

Pieter Legein

▪ AVJO (administratief verantwoordelijke jeugdopleiding)

Isabelle Klinkers

▪ Hoofdscout jeugd

Bjorn Van Hecke

Communicatie jeugd verloopt via volgende mailadressen:
jeugdmanager@rkfc.be en jeugdsecretariaat@rkfc.be

R. KNOKKE FC
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5.3 RKFC-TEAM JEUGD
SPORTIEVE ORGANISATIE
▪ Jeugdmanager/TVJO

Sven Cnudde

▪ Coördinator Bovenbouw

Pieter Legein

▪ Hoofdscout Jeugd

Bjorn Van Hecke

▪ Performance coach

Diego Poppe

▪ Goalkeepercoach

Kobe Vandeweghe + Chris Capelle

▪ Techniektrainer

Preben Verbandt + Arthur Delheye + Geoffrey Claeys + Eddy Sys + …

▪ Teamcoaches
U6 + U7
U8
U9

R. KNOKKE FC

Bert Hoste – An De Sloover – Bruno Delhaye – Emiel Vanneste
Jean-Pierre Van Kerschaever + Kjell De Wilde
Gilles Gomis + Meagan Kerckhove
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5.3 RKFC-TEAM JEUGD
SPORTIEVE ORGANISATIE

U10
U11
U12
U13
U15
U17
U21 / KNOKKE B

Michiel Dutrieux + Maximiliaan Schnieders
Frederiek Driessens + Simon Declerck
Kevin Vandewalle + …
Nico D’hoore + Dennis Cornelissen + …
David Eeckloo + Bart Germonprez
Pieter Legein + Christophe Van Belleghem + Niels Van Belleghem
Ludo Deschepper + Jelle Sevenant

▪ Specifieke coaches

G-voetbal
Wandelvoetbal
Referee Ambassador

Dave Vanhoutte – An De Sloover – Steve Campbell
Maximiliaan Schnieders
Dimitri Leuntjens

Systematisch aan te werven tegen 2025: postformatie-coach - coördinator onder/middenbouw – videoanalist – mental coach –
physical coaches – extra talentscouts, …
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5.4 SOCIAL MEDIA - VRIENDJES WORDEN ?

IN STIJGENDE LIJN
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6. Creativiteit
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6.1 Creatief – innovatief
ATTRACTIEF VOETBAL

▪ Zoals aangegeven in ons sporttechnisch plan gaan we voor leuke dribbels en acties van in het
begin. We zullen creatieve dribbelaars stimuleren en we tekenen voor aanvallend voetbal: de bal
vooruit! De onderbouw start het seizoen bijvoorbeeld meteen met het thema “aanvallen”.
INNOVATIE
▪ Innovatieve materialen & ideeën… Het best mogelijk dat je komend seizoen dribbelbrillen ziet, of
je kind thuis komt met de woorden ‘we hadden braintraining’ vandaag. Ook onze trainers zullen
we onderdompelen in de nieuwe tendensen van het hedendaags voetbal.
DYNAMISCH VERENIGINGSLEVEN
▪ Een koffiekaarting – een mosselfestijn is u allen misschien gekend. Maar het is ons doel creatief
uit de hoek te komen inzake nevenactiviteiten en dus misschien ook wel eens te verrassen.
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7. Varia

R. KNOKKE FC

43

7.1 Lidgeld
▪ Het lidgeld werd per categorie vastgesteld:
▪ Inbegrepen:

Kosten bij RBFA / VV
Verzekering
Vergoedingen trainers
Werkingskosten
Vergoedingen trainers
Kledijpakket

CATEGORIE

BEDRAG

U6-U7

€225

U8-U9

€300

U10-U11

€330

U12-U13

€380

U15-U21

€425*

• Een uitnodiging tot betaling van het lidgeld zal u in juli individueel ontvangen. Mogen we vragen deze
te betalen tegen de start van de eerste training (2/08).
*Spelers geboortejaar 2007 t.e.m. 2002 die vorig jaar actief waren bij RKFC ontvangen een korting van €25.
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7.2 Programma – Trainingsuren - …
▪ De laatste versie (24/06) kunt u hier raadplegen. Vanaf september loopt dit door. De
trainingsdagen en uren veranderen niet.
WEES ALERT:
De juiste data en uren zullen enkel en alleen raadpleegbaar zijn via PSD !

TRAININGSSCHEMA JULI - AUGUSTUS

WEEKSCHEMA

WINTERSTOP: van maandag 13/12 t.e.m. 25/12 (op 18/12 wél Voetbalkerstmarkt)

EINDE SEIZOEN: vanaf 22 mei (met uitzondering van eventueel nog een tornooi tijdens het hemelvaartweekend)
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7.2 Programma – Trainingsuren - …
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7.3 Voetbalkampen
▪ RKFC werkt hiervoor in 2021 samen met SoccerFun vzw. Inschrijven voor de zomerkampen die
doorgaan van 12 tot 16 juli en van 23 t.e.m. 27 augustus kan nog steeds via: www.SoccerFun.be
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7.4 Wij zoeken!
▪ Trainers – Teammanagers – Leden ouderraad / Spelersraad – vrijwilligers – sponsors -…
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7.5 Contact

jeugdmanager@rkfc.be en jeugdsecretariaat@rkfc.be
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WE ARE KNOKKE

