
WELKOM U6 
2021-2022 

(geb.jaar 2016) 



Wij zijn : 
 club met 316 jeugdspelers, 98 volwassen spelers, 70 medewerker 
 elke leeftijdscategorie meer dan 1 ploeg / 41 trainers /  
 Jeugdcoördinator / Sportieve cel / meisjes@rumbeke werking 
 1 kunstgrasveld / 2 grote velden / 4 duiveltjes velden / kantine / 8 kleedkamers 
Visie 
 2 sporen : OB gelijke verdeling – BB: gewestelijk en Provinciaal  
 kwaliteitsvolle opleiding  Jeugdspeler op 1ste plaats  
 iedereen spelen onder eigen kerktoren (max. aantal) 
 FAMILIECLUB = neven activiteiten 
Engagementsverklaring 
 afspraken en akkoord tussen club, spelers en ouders, bereidheid wekelijkse 
wedstrijd,  sociaal en pedagogische verantwoorde begeleiding, douche begeleiding (stap 
voor stap) 

KSV RUMBEKE 

mailto:meisjes@rumbeke


TRAINERS STAF 

Ann Verdonck 
0472/920916 
trainster.ann.ksvrumbeke@proximus.be 
Multi move begeleider, 10 jaar trainer,  
Jeugdverantwoordelijke Administratie 
 

Kimberly Cool 
0488/923004 
2 jaar trainer / Spelster dames team 
 

Raymond Vancompernolle  
0468/331691 
7jaar. trainer 

mailto:trainster.ann.ksvrumbeke@proximus.be


TRAININGEN 
ELKE woensdag 18u00 tot 19u00 
 tijdig aanwezig = ± 15min vooraf 
 Dribbelwedstrijden en Oefenmodules 
1ste training = WOENSDAG 18 augustus 2021 
 * onder voorbehoud éénmalig vrijdag 27 augustus 2021 

3 proeftrainingen (persoonlijk risico)  
 18.08-25.08-(27.08)-1.09 
 na 3de training aansluiting KBVB (eID + gsm )  
  + opleidingsgeld te betalen 230€*  
 
EXTRA TRAININGSMOMENT  = voorwedstrijden 
 bij thuiswedstrijd A-kern zaterdagavond 17u-18u 
FUN – MUTLI MOVE – BREDE ONTWIKKELING 

(opleidingsgeld standaard =250€  - vrijetijdspas korting wordt toegepast, mits voorleging van geldig vrijetijdspas ) 





WEDSTRIJDEN 
DRIBBELVOETBAL 
Wedstrijdvorm = 2v2 (brochure)  
 verdediger <-> aanvaller 
 terrein 10 op 16 (duivelsveld /4) – doel 3m/1,5m 
EERSTE wedstrijd zaterdag 04/09/2021* (*aansluiting verplicht) 

Inschrijving  KBVB (doorgegeven in mei, aantal spelers?)  
 => START september 1ploeg (kalender bepaald door KBVB) 
Aantal wedstrijden afh. aantal spelers  - na nieuwjaar meer ploegen 
 voorwedstrijden = A-kern zaterdagavond 17u-18u 
Uit en Thuis wedstrijden, zaterdagvoormiddag  
    (kalender bepaald door KBVB) 



SPELREGELS 



KLEDING UHL SPORT 

Uhl sport 
 1 kleding merk/model van U6 tem A-kern en Dames 
 korting aankoop via club => club punten = materiaal 
Wat aankopen?  Trainingspak / club kledij (opstart kleding)  
 Inbegrepen in opleidingsgeld = short – sokken  
Bij trainingen  
 – proeftrainingen = sportieve kledij en sportschoenen 
 – na aansluiting = voetbalschoenen (noppen), scheenbeschermers 
Bij wedstrijden = scheenbeschermers ! 
 Wedstrijden: T-shirt van club (sponsor) 
Winter = thermisch ondergoed, handschoenen en muts 



COMMUNICATIE MIDDELEN 

• website:  https://www.svrumbeke.be/nl/ 
 algemeen info, wedstrijden met verslagen, foto’s, voorstelling van evenementen, … 
 afgelasting, trainingsschema, .. 
• facebookpagina Jeugd:  https://www.facebook.com/svrumbeke/ 
 facebookgroep U6 KSV Rumbeke (enkel U6 -2016 + trainers) 
 afgelasting 
 foto’s wedstrijden en trainingen 
• ProSoccerData: 

 mailing in functie van club, app voor raadpleging wedstrijden,  
 communicatiemiddel tussen spelers, ouders en trainers 

• SMS: 
 snelle / dringende info 

https://www.svrumbeke.be/nl/
https://www.facebook.com/svrumbeke/


EVENEMENTEN AGENDA 
Projecten: 
 meisjeswerking Meisjes@Rumbeke / scheidsrechterswerking Refkes in opleding 

Stages: 
 paasstage  - paasvakantie : 1 week april : U07 tem U13 :  
 zomerstage  - 2x 3 dagen augustus : U06 tem U13 : voetbalstage@svrumbeke.be  
 KVK techniekevent ism KVK techniekschool (mei – juni) 

Tornooien: 
Tijdens de winterstop en na de competitie (in mei) nemen we deel aan tornooien binnen en buiten onze 
provincie. Wij organiseren:  
°Indoor kersttornooi  (weekend december)  : U6-U7 dribbelfestival / U08-U09 indoor “imm Donald Dekeerle” /  
 U10-U11 “imm Bob Neyrinck” / tennisvoetbal vanaf U17- ouders ism Rista 
° Outdoor tornooi (weekend in augustus) 
 U12 “imm Geert Verhaeghe” - U13 “imm Achiel Deceuninck” - U15 “imm Chiel Potie” 

Talentendag : april 

Familiedag  :   mei seizoen afsluiter alle ploegen samen : KSV Rumbeke Cup 
toernooi  
  met gezellige kraampjes  - onderlinge tornooi vorm (ouders, trainers, …. 
 

mailto:Meisjes@Rumbeke
mailto:voetbalstage@svrumbeke.be


ADMINISTRATIE 
• Spelersfiche: info van speler aan club en trainer, 

 mailing in functie van club 
 
• Persoonlijk risico :  
 verzekering proeftraining niet van club of KBVB, moet bij eerste 

training ingevuld worden! 
 
• Mutualiteit formulier :  
 terugbetaling opleidingsgeld via gezondheidsverzekering 
 
• Na 3de proeftraining 
 Digitale aansluiting : met eID-kids + betaling opleidingsgeld (230€) 
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