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BRIEF FAIRPLAY VFV
Beste Clubleider, Beste Scheidsrechter,
Voor het voetbalseizoen dat komend weekend van start
gaat Comité in samenwerking met de Provinciale
Scheidsrechterscommissie beslist om in het kader van de
Fair-Play volgend initiatief te herhalen:
“Hand schudden voor aanvang van elke wedstrijd”
- Voor de wedstrijd zullen terrein betreden in 2 rijen en zich
in lijn opstellen aan de middenstip.
- De bezoekers zullen aansluitend de scheidsrechter(s) en
de thuisploeg de hand schudden.
- Aansluitend zal de thuisploeg de scheidsrechter(s) de
hand schudden.
- Vervolgens zal na de toss de wedstrijd worden aangevat.
Het is de bedoeling dat dit wordt toegepast voor eerste
elftallen als bij wedstrijden voor jeugd & reserven!
Wij wensen u een aangenaam en sportief seizoen toe en
danken
u
alvast
voor
uw
medewerking!!

KOMENDE EVENEMENTEN
1STE NINOFSKE WITKAPAVOND
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014 - 19U
WAAR: Grote kantine, KVK Ninove

SPORTCARROUSEL TIJDENS “AUTOVRIJE ZONDAG”
ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014
WAAR: Stadscentrum Ninove
Op zondag 21 september organiseert de stedelijke sportdienst van Ninove in het
stadscentrum een sportcarrousel tijdens de “Autovrije zondag”.
Het stadscentrum wordt verkeersvrij gemaakt en allerlei initiatieven worden door de
stadsdiensten op touw gezet. Diverse sportclubs dragen hun steentje bij met een infostand,
een demonstratie of initiatie. Dit is de ideale afsluiter van de week van de sportclub.
Ook KVK Ninove zal net als de voorbije jaren op de Centrumlaan van 13u30 tot 17u30
aanwezig zijn met een infostand waar iedereen op een voetbalterreintje met boarding een
balletje kan komen trappen.

STARTDAG MVC DENDERLAND.COM
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014 – 10U
WAAR: Den Deysel, Dwarsstraat 67, 9450 Denderhoutem

JEUGDOPLEIDING KVK NINOVE – VC OSTA MEERBEKE
Missie en visie van de club
a. Missie van de club: “Waar staan we voor…”
KVK Ninove wil zich als voetbalclub op basis van eigen opgeleide jeugdspelers die
doorstromen uit onze jeugdopleiding van continuïteit verzekeren in 1e provinciale.
Binnen een duidelijk afgelijnd budget op basis van een ruim gamma aan sponsors
ambiëren we met duidelijke interne en externe communicatie de overgang naar 4e
klasse.
De reden van bestaan van KVK Ninove is jeugdopleiding waarbij doorstroming het
allerbelangrijkste feit is. De jeugdopleiding omhelst het meeste aantal leden en genereert het
merendeel van de inkomsten voor de club. KVK Ninove is immers een leden-voorledenvereniging.
De club wil vanuit een sociaal-maatschappelijk rol de ontmoetingsplaats zijn voor
volwassenen en kinderen waarbij mensen uit verschillende etnische doelgroepen in een sfeer
van openheid kunnen samenkomen. Hierbij dragen we vriendschap en
verdraagzaamheid als belangrijkste waarden en normen hoog in het vaandel.
We willen via een kwaliteitsvolle jeugdopleiding jeugdspelers onder leiding van
gediplomeerde jeugdopleiders opleiden in een degelijke accommodatie die kunnen
doorstromen naar een interprovinciale jeugdopleiding, ons beloftenelftal of ons 1e elftal
waarbij FUN en FORMATION de rode draad doorheen de jeugdopleiding zijn. In dit proces
staat de speler steeds centraal.
De club wil ook nauw samenwerken met de stedelijke sportdienst, scholen en
voetbalclubs uit de buurt.
Met haar voetbalactiviteiten wil de club een inspiratiebron zijn voor de supporters en hen
met een positieve uitstraling en aantrekkelijk voetbal binden aan de club. Met haar
nevenactiviteiten wil de club tegemoet komen aan het sociale aspect en het
verenigingsleven in Ninove en omstreken.

b. Visie van de club: “Hoe werken we dit uit?”
Om onze missie te verwezenlijken en te staven, werken wij aan volgende punten:
1. Een duidelijk afgelijnd budget
Via een vastgelegd budget door de raad van beheer willen wij de werking van de club op
lange termijn garanderen. Het binden aan de club van een ruim gamma aan sponsors en het
organiseren van diverse activiteiten (voetbal en niet-voetbal gerelateerde) vormen de basis
van dit budget.
2. Interne en externe communicatie
Via de hoofdwebsite, de jeugdwebsite en onze facebookpagina communiceren het hoofd- en
jeugdbestuur naar spelers, ouders, sponsors en supporters. Intern voegen we hierbij nog de
infobrochure, een clubblad, een nieuwsbrief en de infoborden in de diverse kantines.
3. Kwaliteitsvolle jeugdopleiding
We zetten een kwaliteitsvolle jeugdopleiding op poten waarbij onze 23 jeugdploegen
gestuurd worden door een bekwaam coördinatieteam in steun van gediplomeerde
jeugdopleiders die onze jeugdspelers via een jeugdplan met maandthema’s opleiden. Tevens
beiden we met onze 3 keepertrainers een persoonlijke begeleiding aan onze keepers. We
bieden in alle categorieën zowel provinciale als gewestelijke jeugdploegen aan. Hierdoor
willen we ook onze sociale en opvoedende rol niet vergeten en een degelijke opleiding geven
aan jongens en meisjes met minder talent in een plezante sfeer waarbij fun en formation
centraal staan. We garanderen alle jeugdspelers 50% speelgelegenheid in de wedstrijden.
We staan garant voor een jeugdopleiding waar opvoeding hoog in het vaandel staat. In onze
jeugdopleiding leiden we niet enkel jeugdspelers, maar ook jeugdopleiders op via een
financiële stimulans.
4. Doorstroming eigen opgeleide jeugdspelers
Het doel van onze jeugdopleiding is het doorstromen van eigen opgeleide jeugdspelers naar
ons beloftenelftal en 1e elftal in 1ste provinciale. Dankzij de samenwerking met VC Osta
Meerbeke kunnen jeugdspelers ook terecht in hun beloftenelftal en 1e elftal in 2de provinciale.
Tevens stromen ook talloze jeugdspelers uit onze club door naar interprovinciale
jeugdopleidingen.
5. Sociaal-maatschappelijke rol
Door een laag lidgeld te genereren trachten we gezinnen met kinderen uit alle lagen van de
bevolking aan te trekken. Tevens bieden we maandelijks gratis frietjes met curryworsten
aan. We lieten ook reeds de cursus “Veilig voetballen” en een infovergadering van ALSO
doorgaan. We organiseren tijdens de paasvakantie zowel een paasstage als een deelname
aan een buitenlands tornooi.
6. Degelijke accommodatie
We beschikken over 2 locaties: KVK Ninove (4 terreinen en 7 kleedkamers) en VC Osta
Meerbeke (4 terreinen en 4 kleedkamers). Beide locaties beschikken over een degelijk

uitgebouwde keuken en voldoende trainingsmateriaal. Op KVK Ninove beschikken we tevens
over een aparte kleedkamer voor meisjes, een ruimte voor onze kinesist en een defibrillator.
Tevens huren we tijdens de winterperiode ook een kunstgrasveld en een sportzaal.
7. Samenwerken
Onze club werkt op gebied van de jeugdopleiding samen met VC Osta Meerbeke. Hierdoor
kunnen we meer kinderen aan het voetballen krijgen: meer terreinen, meer kleedkamers,
meer jeugdploegen, meer budget => SUCCES
Tevens werken we samen met:
- de stedelijke sportdienst (huur kunstgrasveld en indoortornooi)
- Provinciaal Technisch Instituut (indoortrainingen)
- sporthal St-Kristoffel (indoortornooi)
- Vrije Basisschool Meerbeke (turnzaal tijdens paasstage).
8. Extra nevenactiviteiten
Met de nevenactiviteiten willen we tegemoet komen aan het verenigingsleven om ons
voetbal te promoten en uit te dragen in Ninove en omstreken:
- paasstage - 2 jeugdtornooien (augustus en mei
- stand op autoloze zondag - eetfestijnen
- quiz - zaalvoetbaltornooi op gras
- 1ste Ninofske Witkapavond - Schlagerfestival + fietsen op rollen
- eindeseizoensfeest - sinterklaasfeest + kerstfeest
- openhouden van een café tijdens carnaval en kermis
Onze kantines worden ook regelmatig verhuurd aan derden voor eetfestijnen en fuiven. Wij
willen onze club in de picture zetten om ons te profileren als een club waar het goed is om te
vertoeven en deel van uit te maken.

SCHOEISEL BIJ WEDSTRIJDEN 2/2, 5/5 EN 8/8
Bij wedstrijden van U6 (2/2), U7 t.e.m. U9 (5/5) en U10 t.e.m. U13 (8/8) geldt de
onderstaande regel uit het bondsreglement:
Er mogen enkel multistuds of sportpantoffels worden gebruikt. Het dragen van schoenen
met aluminium noppen is verboden. (Art.13022.j)

FOTO’S
Foto’s van onze jeugdploegen zijn voortaan terug te vinden op onze jeugdwebsite:
www.kvkninove-jeugd.be > FOTO’S of onze facebookpagina

FANSHOP
Ten voordele van de jeugdwerking worden er sjaals, polo's en mutsen verkocht. Bestellen
kan via de leden van het jeugdbestuur.

BRENG ZEKER OOK EENS EEN BEZOEKJE AAN ONZE...

FACEBOOKPAGINA

JEUGDWEBSITE

