WIE ZIJN WIJ

COMPETITIE EN EVENEMENTEN

CLUBGEGEVENS:

INFO COMPETITIE - WEDSTRIJDEN:

Adres: IJzerweg z/n, 8980 Zonnebeke
Telefoonnummer: 051/77.04.00
Infrastructuur:
3 volwaardige terreinen
1 duiveltjesterrein
Indoor sportzaal basisschool De Wijzer
Kantine en kleedkamers

U6:
U7:
U8 & U9:
U10 – U13:
U15 & U17:

WIE IS WIE?
 Voorzitter
0473/51.40.97

Josiane Duthieuw
duthieuw.josiane@telenet.be

 Jeugdverantwoordelijke TVJO
0479/75.99.37

Philippe Barbry
pbarbry@telenet.be

0474/01.14.91

Robby Cools
robby.cools@fromunion.com

 Coördinator Middenbouw
0476/62.18.89

Sébastien Leenknegt
sebastienleenknegt@hotmail.com

 Coördinator BB & Postformatie
0477/97.57.59

Koen Duthieuw
duthieuw.koen@gmail.com

 Sociale Cel Maxim Vermeeren & An Houvenaghel
0478/65.56.05

 Cel Kledij
0472/41.05.57

 Sponsoring
0474/20.12.39

Noëlla Bardyn
walter.haezebrouck@skynet.be
José Degraeve
degraeve.jose58@gmail.com

 Gerechtigd correspondent
0479/75.23.02

0497/17.62.50

Petra Doolaeghe
petra.doolaeghe@telenet.be

INFOBROCHURE
Een club met talent voor voetbalplezier

GEPLANDE VOETBALSTAGES & TORNOOIEN:
 Profstage SCZ (zomerstage) : 4 dagen 8,9,11 & 12 juli
 Zomervoetbalfeesten SCZ (rond 15 augustus):
volledig (brug-)weekend in het teken v/d zomervoetbalfestiviteiten met o.a. Franse avond, FamilieBBQ op zondagmiddag, wandelvoetbal (55+) en
heel veel jeugdvoetbal.

jozef.vangheluwe@telenet.be

 Coördinator Onderbouw

2 x 3’ (max 6x)
2 x 5’ (max 4x)
4 x 15’
4 x 15’
4 x 20’

Indeling op basis van niveaucodes
Klassement vanaf 11 v 11 (U15)
22 jeugdploegen waarvan 10 Provinciale ploegen

 Administratief verantwoordelijke Jozef Vangheluwe
0499/72.49.12

2v2
3v3
5v5
8v8
11 v 11

JEUGDWERKING SC ZONNEBEKE

Tijdens de winterstop, in de paasvakantie en na de
competitie (in mei) nemen we deel aan verschillende
indoor- en outdoortornooien met onze jeugdploegen.
We organiseren zelf ook twee tornooien:
 Duiveltjestornooi SCZ: U6 t.e.m. U9
op 1 mei
tornooibezetting van 40 jeugdploegen
 Middenbouwtornooi: U11 t.e.m. U13
1ste zaterdag na 1 mei
tornooibezetting van 32 jeugdploegen

JAARLIJKSE EVENEMENTEN:







Zomerfeesten in de week van 15 augustus
Wafelverkoop in de maand oktober
Blue dinner & dance in oktober
Deelname ‘Winterpark Zonnebeke’ in december
Kippenfestijn in de maand maart
Deelname Zomerbatjes in juni

WWW.SC-ZONNEBEKE.BE
info@sc-zonnebeke.be

WAAR STAAN WIJ VOOR

TRAININGEN & VERGOEDINGEN

ONZE AFSPRAKEN

ONZE SCZ WAARDEN

MET OUDERS

TRAININGEN

S:

 Geef blijk van belangstelling & ga zoveel mogelijk kijken naar

 U6 & U7:

Spelergerichte club/opleiding
Sociale dimensie van de club

C:

Centraal, de speler staat Centraal bij SCZ
Combinatie van jeugd & ervaring

Z:

Zone-voetbal is onze opleidingsfilosofie
Zerotolerance t.o.v. racisme, drugs, geweld,
pesten en ongewenste intimiteiten

de wedstrijd van uw zoon/dochter.
 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon/dochter en het team,
supporter positief, maar laat het coachen over aan de trainer.
 Vermijd ROEPEN & TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstanders & supporters. Kinderen nemen die houding snel over.
 Uit nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op.

 Gun uw kind het kind zijn, want hij/zij moet nog zoveel leren.

woe van 17u30 tot 18u30

 U8 & U9:
din & don van 18u - 19u30
 U10, U11, GU12 & GU13: maa & woe van 18u - 19u30
 PU12 & PU13:

woe & vrij van 18u - 19u30

 PU15:
 GU15 & GU17:

woe & vrij van 19u30 - 21u
maa & don van 19u30 - 21u

maa & woe van 19u30 - 21u

ONZE MISSIE

MET SPELERS

 PU17:

SC-Zonnebeke wil een familiale club zijn waar het fijn
vertoeven is voor jeugdspelers, ouders en trainers. De
speler komt er met de glimlach voetbal leren spelen.
FUN en FORMATION, de twee pijlers van de voetbalopleidingsvisie van de KBVB, gaan er hand in hand. Dit
is mede gegarandeerd door een uitgebreide gediplomeerde trainersstaf & sportieve omkadering die borg
staan v/e kwalitatieve voetbalopleiding op maat van
elke aangesloten jeugdspeler. SC Zonnebeke brengt
voetbal op zowel provinciaal als op gewestelijk niveau,
waardoor elk kind op zijn eigen niveau voetbalplezier
kan beleven. SCZ wil ook een club zijn die naast een
kwalitatieve voetbalopleiding sociaal wil verbinden
met duidelijk afgesproken normen en waarden.

 We moedigen elkaar steeds aan, we roepen & schelden niet.
 We vormen met z’n allen een PLOEG, iedereen hoort erbij,

OPLEIDINGSVERGOEDING

ONZE DOELSTELLINGEN
 OPEN jeugdopleiding waar alle jongeren uit de







regio welkom zijn.
KWALITATIEF sterke jeugdopleiding garanderen d.m.v.
gediplomeerde trainersstaf & goede infrastructuur.
Jongeren OPLEIDEN tot volwassen voetballers.
Mogelijkheid bieden om te voetballen op zowel
provinciaal als gewestelijk niveau.
Leren functioneren in een TEAM.
FUN laten primeren bij onze jeugdspelers.
Jeugdopleiding deel laten uitmaken van de
SOCIALE OPVOEDING van onze jongeren.

vechten en pesten worden niet geduld.
 Eerlijkheid wordt gewaardeerd, ook als je in fout bent.

 Laat

je ploeg niet onaangekondigd in de steek. Verwittig
steeds de trainer!
 Voor, tijdens en na de wedstrijd tonen we gepast respect
voor de scheidsrechter, de tegenstanders, de medespelers
en de supporters. We geven tegenstander en scheidsrechter
STEEDS een hand, ook na een verlieswedstrijd!
 Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers
proper en ordentelijk achtergelaten.
 Voor & na de wedstrijd draagt iedere speler de uitgangskledij van de club.
 De trainer kan, steeds in samenspraak m/d jeugdcoördinator, sancties nemen in geval van ernstige tekortkomingen op
gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag.

MET SUPPORTERS
 SCZ-supporters

dragen sportiviteit hoog in het vaandel &
houden zich aan de regels van de sportieve ethiek, meer
bepaald ten aanzien van de scheidsrechters, spelers, alsook
de supporters van de tegenstander.
 SCZ-supporters blijven verantwoordelijk voor hun gedrag &
betuigen het nodige respect voor de infrastructuur, materialen en bezittingen van de club of van derden.
 SCZ-supporters weerhouden zich van elke vorm van racisme.

 SCZ-supporters gedragen zich als ambassadeurs v/h voetbal.





U6 & U7:
U8 t.e.m. U13:
U15 & U17:

€ 165 *
€ 225 *
€ 250 *

(*) € 15 korting bij betaling op inschrijvingsdag
(*) € 10 korting vanaf tweede inschrijving uit hetzelfde gezin
Inbegrepen:





Kledijpakket (afwisselend training, sweather & T-shirt, voetbaltas).



Deelname aan competitiewedstrijden op het sportieve niveau
(provinciaal of regionaal) dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden van elke speler voor een zo groot mogelijk spelplezier.





Kwaliteitsvolle opleiding met doorgroeimogelijkheden.







Spelers (vergezeld door ouders) eten gratis op het kippenfestijn.

De aansluitingskosten en verzekering bij de KBVB.
Twee teamtrainingen per week (vanaf U8) in een kwalitatieve,
kindvriendelijke en professionele club (2** provinciaal label op
de double pass audit) door gemotiveerde en gediplomeerde
trainers. Extra uur techniektraining per week voor U10 t.e.m. U13.

Mogelijkheid tot deelname aan jeugdtornooien.
Eindeseizoensfeestje voor iedere jeugdploeg
(bijdrage per speler vanuit de club).
10% korting op aankoop extra kleding via de club webshop.
Een consumptie bij elke thuiswedstrijd.
Gratis toegang tot alle wedstrijden van de eerste ploeg.
Tweemaal per seizoen uitnodiging van de jeugdploegen onderbouw met de ouders voor koffietafel wedstrijd eerste ploeg.

