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Zwevegem Sport – infobrochure jeugdopleiding

Beste ouders,
Beste jeugdspeler,
Via deze brochure wensen we u te informeren over de jeugdwerking van Zwevegem Sport.

Missie van de club
Zwevegem Sport wil een sociaal netwerk zijn met lokale verankering in Zwevegem met
als doel alle inwoners te bewegen tot sportieve beleving als sup(s)porter. Gezondheid,
geluk en sociale cohesie is onze opdracht.

Visie Jeugdopleiding Zwevegem Sport
Zwevegem Sport wil met zijn jeugdopleiding inzetten op:
➢ Een kwaliteitsvolle leeromgeving
➢ Een sociale rol
➢ Een familiale beleving
1.

Kwaliteitsvolle leeromgeving

Zwevegem Sport heeft in de eerste plaats de ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eigen 1 ste elftal en
bij uitbreiding het provinciaal voetbal in de regio. We bieden hiervoor een kwaliteitsvolle leeromgeving
uitgewerkt in verschillende pijlers.
•
•
•
•
•
•
•

2.

We willen van jongsaf aan inzetten op een algemene ontwikkeling als sporter. Bij de allerkleinsten
zetten we in op multimove en vervolgens ook op multiskills for foot in de voetbaltrainingen.
Zwevegem Sport wil alle spelers optimale kansen aanbieden om zich te ontwikkelen naar hun eigen
vermogen en ambitie.
Onze jeugdopleiding wil technisch verzorgd voetbal stimuleren en dit implementeren met een
uitgewerkt jaarplan volgens iedere ontwikkelingsfase.
We dragen ook FUN hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat iedere speler bij Zwevegem Sport geniet
van het voetbal.
Zwevegem Sport heet iedereen welkom, ongeacht hun kwaliteiten als voetballer/sporter.
De jeugdopleiding wil ook een maximaal aantal gedreven trainers aanstellen. We verlangen dat deze
zich verder blijven ontwikkelen via bijscholing en/of ondersteuning vanuit de club.
Zwevegem Sport heeft eveneens als doel talentrijke spelers uit de regio op te sporen, te verzamelen
en verder te laten ontwikkelen in onze jeugdopleiding.
Sociale rol

Zwevegem Sport wil als club ook zijn sociale rol opnemen door het verenigingsleven binnen de gemeente
dichter bij elkaar te brengen.
3.

Familiale beleving

Met Zwevegem Sport willen we naar buiten komen als één familie en dus is een familiale beleving voor ons
heel belangrijk.
De club wil er in de eerste plaats voor zorgen dat ouders en spelers op een aangename manier tijd met elkaar
doorbrengen. Hiervoor wensen we een ongedwongen sfeer te creëren waarbij iedereen elkaar kent. Daarom
dragen we enkele pijlers als vriendschap, beleefdheid, verdraagzaamheid, luisterbereidheid, openheid en
RESPECT hoog in het vaandel.
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Sportieve cel Zwevegem Sport

Hieronder de belangrijkste contactgegevens van de sportieve cel:
Sportief manager
TVJO
Coördinator bovenbouw
Coördinator middenbouw
Coördinator onderbouw
Keepertrainer

Frederick Vantieghem
Noëmi Mondy
Vincent Maes
Timothy Destorme
Andy Dujardin
Jean-Pierre Vanhulsen

0476/888065
0485/415404
0478/992238
0498/886118
0478/556494
0493/544979

frederick.vantieghem@skynet.be
noemi_mondy@hotmail.com
maes.vincent@telenet.be
timothy.destorme@gmail.com
andydujardin@hotmail.com
Jean-pierre.vanhulsen@telenet.be

Ploegverdeling en trainingsdagen:
PU21
PU17
GU17
PU15
GU15 A
GU15 B
PU13
PU12
GU12
PU11
GU11
PU10
GU10
U9

U8

U7

U6

Keepertrainer
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Jurgen Comeine
Staf Pappens
Benjamin Dewyn
Luc Voet
Stijn Vandommele
Rudy Eggermont
Lander Denduyver
Jacques Vanhoutteghem
Siegurdt Defoirdt
David De Scheemaecker
Viktor Dejaeghere
Ruben Huysentruyt
Gill Vanhulsen
Lieven Wylin
Jonas Vandebuerie
Noi Dewaegheneire
Danny Mondy
Robin Suys
Milan Adams
Milan Nolf
Milan Degrande
Owen Beernaert
Niels Vandeghinste
Noëmi Mondy
Rune Claeys
Jean-Pierre Vanhulsen

Ma 19u30 – 21u
Ma 19u30 – 21u
Ma 19u30 – 21u
Ma 18u30 – 20u (k)
Ma 19u30 – 21u
Ma 19u30 – 21u
Di 17u45 – 19u15
Ma 17u45 – 19u15
Ma 17u45 – 19u15
Ma 17u45 – 19u15
Ma 17u45 – 19u15
Di 17u45 – 19u15
Di 17u45 – 19u15

Di 19u30 – 21u
Woe 19u30 – 21u
Woe 19u30 – 21u
Woe 18u30 – 20u
Di 19u30 – 21u (k)
Di 19u30 – 21u (k)
Vr 17u45 – 19u15
Woe 17u45 – 19u15
Woe 17u45 – 19u15
Woe 17u45 – 19u15
Woe 17u45 – 19u15
Do 17u45 – 19u15
Do 17u45 – 19u15

Di 17u45 – 19u

Do 17u45 – 19u

Di 17u45 – 19u

Do 17u45 – 19u

Do 17u45 – 18u45

Ma 17u45 –18u45
Bovenbouw:
Di 18u – 19u15
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Woe 17u45 – 18u45
Vanaf 2de week van
sept.: multimove
Woe 17u45 – 18u45
Vanaf 2de week van
sept.: multimove
Middenbouw:
Woe 18u – 19u

Do 19u30 – 21u
Do 19u30 – 21u (k)
Do 19u30 – 21u (k)
Vr 18u30 – 20u
Do 19u30 – 21u
Do 19u30 – 21u

Lidgeld
U6 – U7:

€195

U8 – U9:

€ 280

U10 – U13:

€ 320

U15 – U21:

€ 360

In dit lidgeld is het kledijpakket inbegrepen. Elke speler krijgt 2 of 3 (bovenbouw) abonnementen voor de
eerste ploeg en heeft recht op korting bij de sportwinkel Del-sport in Waregem.

Inschrijven
Inschrijven doe je door het online inschrijvingsformulier in te vullen en door het lidgeld te storten.

Voor U6-U7:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtfj4DBooPgCzlZamjPNdZEIxMS5zKoMvIS56YwQVXKRDrw/viewform

Voor U8-U21:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedOOlpBXkB5KIgd72PLFXcKoUR2vKb_Bx3gIsy7jlyWcVfQ/viewform

Mogen wij vragen de lidgelden te storten tegen uiterlijk 15 JULI 2021 op:
IBAN BE39 0014 2842 3919 BIC: GEBABEBB van Zwevegem Sport
Mededeling: “Seizoen 2021 -2022 – Naam en Voornaam speler”
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Kledijpakket
U6 en U7 hebben een rode Jako short, rode Jako kousen en een Jako T-shirt.
Vanaf U8 zitten volgende items in het kledijpakket:

Keepers krijgen een korte keepersbroek ipv een rode short.
Via het online inschrijvingsformulier kan je de maten voor het basispakket doorgeven.

Nieuw -> Bijbestellingen
Wie graag nog items vanuit het optionele pakket wil bestellen, kan dit doen via de webshop van Zwevegem
Sport. Deze bestelling zal dan thuis geleverd worden.

https://www.jakosport.nl/nl/team/zwevegem_sport_jeugd/
De betaling van een bijbestelling gebeurt uitsluitend via de webshop.
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Proeftraining en aansluiting nieuwe spelers
Voor het volgen van een training of het inschrijven van een nieuwe speler hebben we een procedure.
Nieuwe spelers melden zich eerst aan via de website door een aanvraagformulier in te vullen via onderstaande
link.
http://www.zwevegemsport.be/pagina/documenten
Zij worden dan uitgenodigd om 4x mee te trainen. Na een interne evaluatie kan er eventueel overgegaan
worden tot inschrijven en het betalen van het lidgeld.

Drankfontein
Sedert seizoen 2018-2019 beschikt Zwevegem Sport over een drankfontein in de catacomben van ons complex.
De spelers kunnen daar hun drinkfles vullen voor iedere training/wedstrijd. Op deze manier wil Zwevegem
Sport zijn steentje bijdragen tot het verminderen van de plastic afvalberg.
Ten gevolge van covid-19, raadt de overheid het delen van drinkflessen streng af. Voorzie een persoonlijke
drinkfles met naam. Wie wenst kant dit ook bestellen via de webshop.

Accommodatie
Zwevegem Sport beschikt over 1 kunstgrasveld en 3
natuurgrasvelden.

Campus A (Hoofdcomplex):
- Bekaertstraat 6, 8550 Zwevegem

Campus B :
- Avelgemstraat 181, 8550 Zwevegem(-Knokke)
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