
 

 

    

 Jeugdvoetbal VGO –  KVV WINDEKE 

  Samenwerkingscharter  

De samenwerking tussen de jeugdwerking van Voorwaarts Gijzel Oosterzele en KVV Windeke is 

cruciaal voor de verdere leefbaarheid en toekomst van het jeugdvoetbal in de gemeente Oosterzele.  

Het basis idee omtrent deze samenwerking is dat elk kind op leeftijd kan leren voetballen volgens een 

onderbouwd opleidingsplan. De opleiding van de speler moet leiden en bijdragen tot  spelplezier, 

technisch kunnen, fysieke paraatheid en respect voor beide clubs, leeftijdsgenoten, tegenstanders en 

de wedstrijdleiding. 

Om deze samenwerking op een ordentelijke, eerlijke en met respect voor beide clubs te kunnen laten 

slagen, komen beide clubs volgende principes en afspraken na: 

1. Het jeugdcomité dat bestaat uit twee gedelegeerden per club en de respectievelijke TVJO’s van 

beide clubs neemt de beslissingen betreffende de jeugdsamenwerking. Dit comité is de enige 

gezaghebbende instantie betreffende het jeugdbeleid, zowel organisatorisch als sportief. Zij zal als 

enige uitzonderingen op onderstaande regels kunnen toestaan en wel in volledige unanimiteit. 

2. Elke speler speelt op de juiste leeftijd.  

3. Het trainingsschema, het opleidingstraject en de leerdoelstellingen zijn vooraf duidelijk bepaald 

en afgesproken. Alle trainers en afgevaardigden volgen deze richtlijnen strikt op. 

4. De plaats van training zal bepaald worden door het jeugdcomité, volgens de verhouding van de 

procentuele bijdrage van leden tot een leeftijdsgroep.  

5. Alle spelers van elke leeftijdsgroep zullen steeds samen trainen, ook indien er per 

leeftijdscategorie meerdere wedstijdteams kunnen gevormd worden. Er kan geen sprake zijn van 

vooraf samengestelde teams.  

6. De samenstelling van de wedstrijdteams kan elke week veranderen en zodoende zal elke speler in 

de diverse  teams van zijn/haar leeftijdscategorie worden geselecteerd.  

7. De samenstelling van de wedstrijdteams zal wekelijks opgemaakt worden door de trainer(s) van 

de leeftijdsgroep in nauwe samenwerking met de TVJO’s van beide clubs.  

8. De samenstelling van de wedstrijdteams zal bepaald worden op basis van volgende criteria (in 

volgorde van belangrijkheid):  

a. Beschikbaarheid 

b. Inzet 

c. Fysieke en conditionele toestand 

d. Groepsgevoel versterkend 

e. Individuele mogelijkheden en talenten 

f. Sportieve kwaliteiten 

g. Wedstrijd-tactisch  

9. Door deze maatregel willen we zorgen dat elke speler zich in de gehele groep zal thuis voelen en 

dat er geen aanleiding kan gegeven worden tot mini groepjes- of kliekjes vorming.  

10. Elke speler zal periodiek worden beoordeeld volgens vooraf bepaalde criteria. Deze beoordeling 

zal worden aangewend om organisatorische en sportieve beslissingen te nemen en de opleiding 

op een consistente manier uit te werken. Hierdoor zal  iedereen op een juiste en eerlijke manier 

leren voetballen en zijn/haar hobby kunnen uitoefenen.  

Voor akkoord:  
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