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1. Voorwoord 
 
Het voorbije seizoen was er eentje van ups en downs. Zo nam de club al na enkele maanden afscheid 
van zijn trainer na een slechte start, maar wonnen onze U11 de beker van Belang van Limburg. Maar de 
grootste ontgoocheling kregen we, na het ontvangen van de resultaten van de audit door Doublepass. 
Na de vele inspanningen werden we niet beloond met het halen van een provinciaal label of 2de ster.  
 
 
De dalende supportersaantallen en het daaraan gekoppelde inkomstenverlies, de energieprijzen en 
andere prijsverhogingen nopen de club om blijvende besparingsmaatregelen te treffen. Het lidgeld werd  
verhoogd maar onze spelers, van U5 tot U21,  zullen weer verschijnen in een mooie uniforme uitrusting. 
Toch zullen we blijven investeren in de verdere verbetering van onze accommodatie en hebben we, 
tijdens het tussenseizoen niet stilgezeten; zo werden verbeteringswerken aan onze staantribune 
uitgevoerd en kreeg ook ons oefenveld een automatische beregening. Tussenkomst van het 
gemeentelijk bestuur is hierbij welkom, maar ook onze eigen organisaties  blijven broodnodig. Mogen 
we U dan ook vragen om hier maximaal aan deel te nemen.  
 
Dit  seizoen blijven we verder trouw aan onze succesformule van enthousiaste trainers en medewerkers. 
Helaas zijn die jaar na jaar moeilijker te vinden. Daarom koesteren wij ook onze vrijwilligers, zowel op als 
naast het terrein, die door hun inzet mogelijk maken om deze club draaiende te houden. Misschien kan 
de opstart van een ouderraad ons hierbij een duwtje in de rug geven.  
 
In deze brochure vindt U alle belangrijke logistieke informatie over onze jeugdwerking. Het is een eerste 
schakel in de communicatie tussen de club en de ouders. Daarnaast gaan we steeds meer de digitale 
weg op. Onze website is dé  place-to-be voor nieuwtjes. Probeer ze wekelijks te bezoeken.  
Ook worden alle activiteiten en belangrijke afspraken steeds per mail verspreid. Geef uw email-adres 
zeker door aan uw trainer of afgevaardigde. Voorstellen, opmerkingen en suggesties zijn zoals altijd van 
harte welkom. Om nog beter te communiceren zal alle communicatie omtrent trainingen, wedstrijden, 
activiteiten e.d. verlopen via “socceronline “ Download zeker dus de app van socceronline. 
 Zoals het een familiale club betaamt, zullen we ook blijvend aandacht schenken aan de mondelinge  
communicatie met u allen; dus spreek ons gerust aan.  
 
Met zijn allen wensen wij de jeugdspelers en hun ouders veel voetbalplezier toe bij de jeugdploegen van 
Sporting Nevok Gruitrode. 
 
Met sportieve groeten,  
 
Het jeugdbestuur Sp. Nevok Gruitrode 
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2. Missie en doelstellingen 
 
Elke dag opnieuw werken onze mama’s en papa’s aan de opvoeding van hun kinderen. Ook sporten 
draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling. Nevok Gruitrode wil in zijn jeugdwerking de 
maatschappelijke rol die sport vervult in deze samenleving ten volle tot ontplooiing laten komen. Nevok 
Gruitrode staat open voor alle kinderen en jongeren die op een gemotiveerde manier willen leren 
voetballen, ongeacht hun niveau. Ons doel is de kinderen op een kindvriendelijke manier, maar met de 
nodige discipline optimale ontwikkelingskansen aan te bieden binnen een sportieve omgeving en binnen 
de structuur van een bij de VFV aangesloten voetbalvereniging. 
 
MISSIE 
Nevok Gruitrode wil alle kinderen en jongeren die wensen deel uit te maken van ons jeugdproject op 
een kwaliteitsvolle manier leren voetbal spelen. De club wil haar jeugdspelers de nodige 
voetbaltechniek, -tactiek en –fysiek bijbrengen. Daarnaast moet ook het mentale aandacht krijgen, door 
het helpen ontwikkelen van cruciale waarden en normen. 
 
Enerzijds moeten we er via onze jeugdwerking in slagen voldoende lokale jongeren op te leiden om ons 
eerste elftal van de nodige kwaliteit te voorzien. Anderzijds moeten we er in slagen om ook de spelers 
die het eerste elftal niet (wensen te) halen een filosofie van ‘levenslang sporten’ bij brengen. 
 
VISIE 
Binnen Nevok Gruitrode hebben we ‘een voetbalopleiding voor allen’ voor ogen. Wij streven ernaar om 
alle jongeren een optimale omgeving aan te bieden om kwaliteitsvol te sporten. Voetbal is een 
ploegsport. Het jeugdbestuur hecht dan ook enorm veel waarde aan de collectieve, sportieve en 
opvoedkundige sfeer binnen elke groep. Hierbij staat de speler centraal. Hij moet van elk van ons de 
nodige steun en het nodige vertrouwen krijgen. Er moet telkens positieve coaching zijn. Supporteren 
staat gelijk aan aanmoedigen. 
 
Een goed contact met de ouders staat centraal, vooral omdat zij hun kinderen steeds positief moeten 
stimuleren en aanmoedigen op een verantwoorde manier, zonder extra druk te leggen. Wij streven 
ernaar dat men in onze club kan ‘Ethisch Verantwoord Sporten’. In het licht hiervan sluit het 
jeugdbestuur zich aan bij de waarden en normen uit de Panathlonverklaring.  
 
Nevok Gruitrode wil kinderen een gezond en plezierig alternatief aanbieden voor hun 
vrijetijdsbesteding, namelijk voetballen met hun leeftijdsgenootjes, en dit onder begeleiding van 
enthousiaste trainers. Al zo kunnen zij hun sportieve talenten aanscherpen en tezelfdertijd hun sociale 
vaardigheden optimaal ontwikkelen. 
 
Tevens wenst de club zijn jeugdspelers een aantal leefregels en algemene afspraken mee te geven, met 
betrekking tot trainingen, thuiswedstrijden en wedstrijden op verplaatsing. Zie daarvoor het 
huishoudelijk reglement (beschikbaar op de website). 
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3. Organigram Jeugdbestuur 
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4. Leden Jeugdbestuur 
 
 

Jeugdbestuur Sporting Nevok Gruitrode  
      

Jeugdvoorzitter Jos Camps jos.camps@nevokgruitrode.be  
      

Sportieve Commissie 
Marleen Schols marleen.schols@nevokgruitrode.be 

Jos Camps    
    

     
TVJO Marleen Schols    

     
 Accommodatie Dave Franken dave.franken@nevokgruitrode.be 

  Joeri Haex   
    

Actitviteiten Dave Franken dave.franken@nevokgruitrode.be 
  Jan Veestraeten  
 Carine Spreuwers  

   
   

Webmaster website Jan Veestraeten /    
Jos Camps 
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5. Interne en externe communicatie . 
 
Het is de bedoeling van de club om zoveel mogelijk te beantwoorden aan de vragen en noden van 
spelertjes en ouders. Mocht u, als jeugdspeler of ouder toch een probleem hebben met de werkwijze  
van de club , dan heeft U het volste recht om hierop te reageren; doch op een beleefde en 
verantwoorde manier.  
Wij vragen U eerst het probleem aan te kaarten bij de persoon die er het dichtst bij betrokken is 
 ( trainer, ploegafgevaardigde en sportief verantwoordelijke ). Deze mensen zijn echter allen vrijwilligers 
die hun vrije tijd ten dienste stellen van jullie kinderen. Hou er rekening mee dat hun tijd vaak beperkt is 
en dat een afspraak voor een gesprek vaak een rustiger en gestructureerd overleg kan worden 
bekomen. 
Indien de partijen niet tot een billijke oplossing komen , kan het probleem worden voorgelegd aan het 
jeugdbestuur. In overleg met speler en ouders zal er naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen 
worden gezocht.  
 
Binnen de jeugdopleiding worden er op regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd :  

- Vergadering Kern Jeugdbestuur : maandelijks . 
- Vergadering Sportieve Cel : 4 keer per seizoen.  
- Vergadering TVJO en trainers : maandelijks.  
- Vergadering activiteiten : ruim voor iedere activiteit .  
- Vergadering accommodatie : 3 x per jaar ( juni, januari ,maart ) .  

 
De jeugd van Nevok Gruitrode heeft haar eigen website : www.nevokgruitrode.be , waar men 
allerhande informatie over de jeugdwerking kan terugvinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt 
met aankondiging clubactiviteiten ,belangrijk nieuws, weekkalender, tornooien . Ook kan je hier terecht 
voor downloads van documenten voor ziekenkas of aangifte ongevallen . Berichtjes , foto’s , 
opmerkingen en voorstellen zijn steeds welkom.  
 
In het digitale tijdperk is een website niet meer weg te denken , maar ook de sociale media winnen aan 
belang. Daarom maakt de club  van deze mogelijkheden om in contact te komen met leden, supporters, 
sympathisanten etc. Nevok kan je volgen op Facebook , Twitter en YouTube.  
 
Begin juni wordt een kleine infobrochure , met de laatste informatie via mail aan spelers en ouders 
bezorgd. Begin seizoen volgt dan de uitgebreide infobrochure met alle belangrijke informatie.  
 
Buiten aan de wand van de inkom en in de gang naar de toiletten worden eveneens affiches en info 
allerhande opgehangen .  
 
Sportief gerichte documenten worden enkel in de spelerstunnel uitgehangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nevokgruitrode.be/
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6. Trainers en afgevaardigden 
 

Ploeg   Geboortejaar   Trainers + Afgevaardigden 
          
U21   1998 t/m 2001   Trainer: Benny Houben / Martin Damiaans 
        Afgevaardigde: Damiaans Martin 
          
U17   2002-2003   Trainer: Urlings Micha / Urlings Raoul 
        Afgevaardigde: Leijskens Erik 
          
U15   2004-2005   Trainer: Bob Gajadharsing 
        Afgevaardigde: Peeters Philippe 
          
U13   2006   Trainer: Vankevelaer Andre / Berben Jarne  
        Afgevaardigde: Haex Joeri 
          
U12   2007   Trainer: Neyens Tony 
        Afgevaardigde: Baeten Frank 
          
U11   2008   Trainer: Lemmens Raoul 
        Afgevaardigde: Vankevelaer Erik 
          
U10   2009   Trainer: Bauduin Kurt 
        Afgevaardigde: Das Jurgen 
          
U9a + U9b   2010   Trainer: Lemmens Raoul / Berben Yannick 
        Afgevaardigde: Vliegen Koen / Nancy Janssen 
          
U8a + U8b   2011   Trainer: Lemmens Raoul / Szeszka Kristof 
        Afgevaardigde: Das Jurgen 
          
U7   2012   Trainer: Damiaans Jarne 
        Afgevaardigde: Spreuwers Carine 
          
U6   2013   Trainer: Bamps Glenn / Gielen Indy 
        Afgevaardigde: Spreuwers Carine 
     
U5  2014  Trainer: Szeszka Kristof 
  Afgevaardigde: Spreuwers Carine 
     
      
Keeperstrainer 
bovenbouw   U13 – U17 

 
Trainer: Baeten Glenn 

          
Keeperstrainer 
onderbouw   U8 – U12 

 
Trainer: Baeten Glenn 

          
 
 
Verantwoordelijken:      Telefoonnummer 
Jeugdvoorzitter: Camps Jos       0497 41 34 40 
TVJO: Schols Marleen          0474 95 21 28 
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7. Trainingsschema 
 

Ploeg Trainingsdag Uur Uur wedstrijd 

        

U21 Woensdag + Vrijdag 19h00 tot 20h30 15h00 (winter 14h30) 

U17 Dinsdag + Vrijdag 18h00 tot 19h30 10h00 

U15  Dinsdag + Woensdag 17h30 tot 20h30 10h00 

U13  Maandag + Donderdag 18h00 tot 19h00 13u00 

U12 Woensdag + Vrijdag 19h00 tot 20h30 10h00 

U11 Dinsdag + Donderdag 17h45 tot 19h00 10h30 

U10 Dinsdag + Donderdag 18h00 tot 19h15 10h00 

U9 Dinsdag + Donderdag 17h30 tot 18h45 9h30 / 10h00 

U8 Maandag + Donderdag 17h30 tot 18h45 11h00 / 10u00 

U7 Woensdag 17h30 tot 18h45 10u00 

U6 Woensdag 17h30 tot 18h45 10u00 

U5 Woensdag 17h30 tot 18h45 Geen wedstrijden 
        
Keeperstraining       
U8 + U9 Vrijdag  18h00 tot 19h00   
U10 + U11 + U12 Vrijdag 17h00 tot 18h00   
Keeperstraining       
U13 + U15 + U17  Vrijdag 19h00 tot 20h00   
     
        

        
Jeugdvoorzitter  Jos Camps 0497 41 34 40   
        
TVJO Marleen Schols 0474 95 21 28   
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Lidgeld 

Het lidgeld voor de aansluiting voor één seizoen bij de jeugd van Nevok Gruitrode bedraagt: 

U5, U6 en U7: 115 euro per speler. Te betalen in november. 

U8 en U9: 160 euro per speler. 

U10 t/m U21: 185 euro per speler 

Een korting van 25 € is voorzien voor ieder bijkomend gezinslid. 

 Belangrijk om weten is dat in het inschrijvingsgeld het volgende  verrekend zit :  

• de verzekering bij de VFV/KBVB voor het ganse speeljaar 
• een gratis consumptie bij elke wedstrijd (zowel thuis als op verplaatsing). 
• Kerstfeestje – Sinterklaaspakketje. 
• Een trainingsbal.  

 
En daarnaast krijg je het materiaal, de accommodatie, de kledij en zo meer ter beschikking, alsook een 
enthousiaste trainer en sympathieke ploegmakkers, om maar te zwijgen van de fantastische ambiance 
bij Nevok Gruitrode  

Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 31/08/2018 (dit is voor de aanvang van de competitie) op 
rekening BE80 7554 0041 8477 met vermelding van de naam van de speler! 
 
Spelers van wie het lidgeld niet tijdig wordt betaald, zullen geweigerd worden voor deelname aan 
competitiewedstrijden !! 
 
 

BELANGRIJK 

Door de mutualiteit wordt een tussenkomst van het inschrijvingsgeld toegekend aan 
jongeren , en dit ter ondersteuning van de actieve sportbeoefening bij jongeren. 

Hiervoor dient een attest te worden aangevraagd bij uw mutualiteit. Dit moet volledig 
worden ingevuld en ondertekend door de club. 

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

 
 
Ondergetekende, jeugdvoorzitter  van Sporting Nevok Gruitrode  verklaart hierbij  
dat ………………………………...…………………………………………………………………….. 
 
 zijn/haar lidgeld van € 185,00  voor het seizoen 2018 – 2019  betaald heeft op 28 / 08 / 2018.  
  
Naam en handtekening  
Jos Camps  
 ……………………………………………………... 
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8. Activiteitenkalender 
 
 
 

CLUBACTIVITEITEN  SEIZOEN  2018-2019 
 

Deze data zijn indicatief. De juiste data van deze activiteiten zullen u medegedeeld worden in de loop 
van het seizoen. U kan ook ten allen tijde de website raadplegen om op de hoogte te blijven van wat er 
in onze club leeft. 
 

WANNEER ? WAT ? WAAR ? 

11-12 augustus 2018 Jeugdhappening  Terreinen Nevok 

10-11 november 2018  Mosseldagen Neerglabbeek 

30 september 2018 Ploegenvoorstelling Terreinen Nevok 

28 november 2018 Sinterklaasfeest  Kantine Nevok  

28 december 2018 Kerstfeestje  Kantine Nevok  

eind februari 2019  Kaartavond Kantine Nevok 

Maart 2019 Ontbijt debutantjes Kantine Nevok  

15-04-2019 tem 19-04-2019 Voetbalkamp  Terreinen Nevok  

Mei/juni 2019 Initiatietrainingen Terreinen Nevok 

8  juni 2019 BBQ jeugd  Terreinen Nevok  

10-11 augustus 2019 Jeugdhappening  Terreinen Nevok  
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9. Extra - Sportief 
 
 
Buiten de wedstrijden en de trainingen zijn er nog een aantal zaken waarin de ouders een belangrijke, al 
dan niet actieve, rol spelen. 
 
 PROBLEMEN 
 
Indien zich bepaalde (sportieve) problemen of ongenoegens zouden voordoen, is de trainer de eerste 
aanspreekpersoon. Dit is de man/vrouw waarmee je als ouder het meeste contact hebt. Het meest 
geschikte moment is waarschijnlijk nà de training! Ook de coördinatie kan aangesproken worden bij 
problemen. Onze ervaring is echter dat deze drempel nogal hoog ligt voor de meeste ouders, maar je 
bent toch welkom… . We proberen deze drempel zo laag mogelijk te houden. 
 
 OUDER VS. SUPPORTER VS. TRAINER 
 
Ouders spelen in onze vereniging een belangrijke rol. Zo zijn ze niet enkel ouder, maar ook supporter, en 
sommigen achten zich zelfs misschien een beetje trainer. Hieromtrent willen we enkele belangrijke 
omlijningen maken. 
 
 OUDER ALS OUDER 
 
Op de eerste plaats zijn jullie ouders. Dit betekent dat jullie het beste voor hebben met jullie kind. Dit is 
belangrijk en hieraan willen we ook niet torsen. 
 
 OUDER ALS SUPPORTER 
 
Naast ouder zijn jullie ook supporter. Steun voor de ploeg en je eigen zoon/dochter is ook belangrijk, 
zeker voor de evolutie van je kind. 
 
Hierbij moeten we wel een zeer belangrijke randbemerking maken: enkel positieve steun komt de 
kinderen ten goede! We gaan dus niet negatief ‘praten’, noch over onze eigen ploeg, noch over de 
tegenstander. Respect dragen wij hoog in het vaandel! 
 
 OUDER ALS TRAINER 
 
Als we voor onze ploeg supporteren, moeten we trachten niet de taken van de trainer over te nemen! 
De ploeg steunen, wil niet zeggen de posities op het terrein bepalen! Als de trainer tegen een speler 
zegt “Achteruit”, en papa of mama roept “Vooruit”, dan weet het kind vaak niet meer naar wie hij/zij 
moet luisteren: naar de trainer of naar de ouder. Voor het kind is dit een verscheurende keuze. 
Nochtans is dit een situatie die maar al te vaak voorkomt. 
 
Daarom deze goede raad: wees een goede supporter, maar neem de taken van de trainer niet over! 
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 10 PREVENTIEBELEID  
 
Tegen pesten ,racisme  
 
Alle spelers, ouders, bestuursleden, trainers enz.… kunnen steeds terecht bij een vertrouwenspersoon 
binnen de club. 
 
Indien er meldingen binnenkomen over pestgedrag, intimidatie, racisme en andere problematiek, zal de 
jeugdcoördinatie eerst vragen om met het betreffende speler of de ouders een persoonlijk gesprek te 
hebben om een correcte analyse te maken. 
 
Hierna zal in samenspraak met het slachtoffer een gesprek gehouden worden met de trainer en met de 
coördinator om deze problematiek te bespreken. 
 
Hierna gaan we samen met de trainer en de pester een gesprek hebben om tot een correcte oplossing 
te komen. 
 
Indien het pestgedrag aanhoud zullen er in samenspraak met de trainer sancties worden opgelegd aan 
de pester. Dit kan gaan van een berisping, uitsluiting van enkele trainingen en/of matchen tot uitsluiting 
uit de club. Uitsluiting uit de club zal enkel in samenspraak met de bestuur gedaan worden. 
 
 
Drugsbeleid (jeugdspelers tot en met 21 jaar) 
 
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt de speler zich ertoe als een sportmens te leven. Daarom dienen 
volgende regels, op elk moment, gerespecteerd te worden. 
Dit zowel op de terreinen van de club als daarbuiten: 
 

• Het bezit, gebruik, delen* en dealen** van alcohol is ten strengste verboden. Indien de speler  
meent hierop een occasionele vrijstelling te kunnen verkrijgen (bv traktatie aan vrienden) dient   
de speler hiervoor eerst toestemming te vragen aan de trainer. 

• Het bezit, gebruik, delen en dealen van tabak is ten strengste verboden. 
• Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden.    

Indien er een doktersvoorschrift of attest van de ouders kan voorgelegd worden kan er een  
uitzondering gemaakt worden op het verbod op medicatiebezit en –gebruik. Dit moet echter  
steeds gemeld worden aan trainer en medische cel. 

• Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden. 
• Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden. 

 
Bij overtreding van dit reglement zal er gepast gesanctioneerd worden! 
 
Drugsbeleid (trainers, afgevaardigden en medewerkers) 
 
Bij het aansluiten bij onze club, verbindt men zich ertoe een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom 
dienen volgende regels, zonder uitzondering, gerespecteerd te worden: 
 

• Het gebruik, delen* en dealen**3van alcohol is ten strengste verboden wanneer men  
verantwoordelijk is voor de jeugdspelers. 
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• Het gebruik van tabak in het bijzijn van de jeugdspelers is ten strengste verboden. 
• Het delen en dealen van alle vormen van medicatie is ten strengste verboden. 
• Het bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis is ten strengste verboden. 
• Het bezit, gebruik, delen en dealen van alle andere illegale drugs is ten strengste verboden. 
• Het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of eender welke andere drug is verboden in het 

bijzijn van de jeugdspelers. 
* Delen = het samen nuttigen zonder winstbejag 
** Dealen = het verdelen met winstbejag 
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