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1. Voorwoord 
 

Beste (toekomstige) leden van de Koninklijke Lutlommel VV,  

 

Deze digitale informatiebrochure is een hulpmiddel om de weg beter te kunnen vinden binnen onze 

mooie voetbalvereniging. Deze gids herneemt een aantal algemene zaken, de huisregels en een 

aantal contactgegevens binnen onze club. Bewaar de brochure goed; ze kan veel vragen en  

misverstanden voorkomen. 

 

Wij willen er op deze manier aan bijdragen dat leden, kaderleden, vrijwilligers, supporters,  

sponsoren en belangstellenden elkaar snel en eenvoudig weten te vinden. We proberen zo actueel 

mogelijk te zijn: voor de meest actuele berichtgeving kunnen jullie altijd terecht op onze website:  

www.lutlommelvv.be We zijn inmiddels al weer aan het voetbalseizoen 2022-2023 begonnen, 

waarbij ons vlaggenschip opnieuw zal uitkomen in derde provinciale. 

 

K. Lutlommel VV wenst zich te profileren als een familieclub met hoge sportieve ambities.  

We hechten enorm veel waarde aan het naleven van onze huisregels. Dit heeft als doel dat ieder lid 

de club K. Lutlommel VV ten allen tijde waardig vertegenwoordigt. Natuurlijk zijn we altijd bereid u te 

woord te staan, wanneer er vragen en/of onduidelijkheden zijn. Durf de medewerkers en de  

vrijwilligers van de club aan te spreken. 

 

We wensen allen een aangenaam en sportief seizoen! 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

Het bestuur 

K. Lutlommel VV  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.lutlommelvv.be/
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2. Club 

2.1. Identiteit 
 

Koninklijke Lutlommel VV werd opgericht op 1 maart 1938. Het is een middelgrote vereniging van 

circa 300 leden. Onze club heeft als doel de voetbalsport in (Lut)Lommel voor iedereen mogelijk te 

maken. Het is dan ook onze betrachting elk lid op ieders niveau zoveel mogelijk te laten  

voetballen. Iedereen kan lid worden van onze voetbalvereniging: jong en oud, al dan niet actief, 

jongen of meisje. 

  

Wij streven ernaar om iedere jeugdspeler een prima opleiding te geven met als ultieme doel  

hem/haar klaar te stomen voor een eerste elftal. Het jeugdvoetbal is nog steeds een geliefde sport 

en is vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën. Spelvreugde en een goede, aangename sfeer 

staan hierbij voorop, waarbij we een zo goed mogelijk resultaat proberen te behalen.  

Voor de jeugd dient het vooral een stimulans te zijn dat iedereen de kans heeft om in het eerste 

elftal te geraken, mits het talent en de wil aanwezig zijn om dat doel te bereiken. 

  

Het jeugdbestuur van K. Lutlommel VV leidt alles rondom het jeugdvoetbal in goede banen. Naast 

het voetbal worden er nog tal van andere activiteiten binnen de club voor de verschillende 

leeftijdsgroepen georganiseerd zoals het kerstfeest, eetfestijn, jeugdkampen, voetbaltornooi, 

mosselfestijn etc. 

 

Het hoofd- en jeugdbestuur hechten enorm veel belang aan volgende aspecten: clubliefde,  

teamgeest, normen en waarden alsook wederzijds respect!  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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2.2. Geschiedenis 
 

K. Lutlommel VV werd in 1938 boven het doopvont gehouden. Het sloot op 1 maart 1938 aan bij de 

KBVB. Sedert 1988 is onze club de “Koninklijke Lutlommel Voetbal Vereniging”.  

 

Onze voetbalterreinen lagen vroeger niet op dezelfde plaats als nu. Het eerste voetbalterrein was 

gelegen in Molenakker. Vervolgens verhuisde de vereniging naar het centrum van Lutlommel, meer 

bepaald achter de vroegere discotheek 'Stars'. Echter bleek dit ook niet de definitieve thuisbasis te 

blijven en K. Lutlommel VV verhuisde vervolgens, begin jaren 70, naar de Konijnenpijp. 

  

Overzicht van de belangrijkste sportieve gebeurtenissen binnen de club: 

1938 Aansluiting bij de KBVB  

1944 Eerste plaats in de competitie Noord-Limburg  

1951 Kampioen in de derde gewestelijke  

1952 De grootste overwinning ooit behaald: 28-1  

1954 Kampioen in tweede provinciale 

1959 Degradatie naar tweede provinciale 

1966 Degradatie naar derde provinciale 

1972 Eerste deelname aan de beker van België  

1996 Kampioen in derde provinciale 

2000 Promotie naar eerste provinciale  

2004 Finalist interprovinciale eindronde naar bevordering; Hannuit promoveert  

2006 Lang in strijd voor kampioenstitel maar op het einde te kort gekomen  

2010 Kampioen in eerste provinciale. Voor het eerst in de clubgeschiedenis wordt er 
nationaal voetbal gespeeld. 

 

Sedert de verhuis naar de Konijnenpijp kende de vereniging een gestage groei. Op dit ogenblik neemt 

K. Lutlommel VV 8 voetbalterreinen in beslag.  

Belangrijk is dat ook het aantal sporters verbonden aan onze voetbalvereniging constant bleef 

groeien. In 1988 waren er een 200-tal sporters actief. Momenteel kan men rekenen op 24 teams 

waarvan 20 jeugdploegen. Naast de voetballers zijn er binnen de vereniging nog een groot aantal 

mensen actief met de organisatie en de goede werking van de club. Dit betekent dat er zowel tijdens 

het weekend maar ook tijdens de week een enorme inzet aan de dag gelegd wordt voor onze 

vereniging, de gezelligste van de stad. 

 Terug naar de inhoudstafel 
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2.3. Missie en visie 

2.3.1. Missie 

 

De missie van Koninklijke Lutlommel VV luidt: “ Voetbal in teamverband aanbieden op zowel 

recreatief als prestatiegericht niveau aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van 

de Lutlommelse gemeenschap. Dit alles binnen een hechte familiale verenigingsstructuur waar 

plezier, prestaties in het beoefenen van de voetbalsport en een actief verenigingsleven centraal 

staan.” 

 

KLVV besteedt  veel aandacht aan onze jeugd en de bijhorende jeugdopleiding. Kenmerkend voor de 

club zijn de goede trainingsfaciliteiten en dito accommodatie. 

De inzet van haar leden en vrijwilligers vormt de basis van deze Lutlommelse vereniging. Er is een 

heldere organisatie. We handelen op basis van een langetermijnvisie waarbij het uitgangspunt niet 

uit het oog verliezen: We zijn een financieel gezonde vereniging en wensen dat tevens te blijven. 

 

Transparante en snelle communicatie naar leden, vrijwilligers, sympathisanten, sponsors e.v.a. 

vinden we essentieel. KLVV onderhoudt de contacten met haar sponsors met zorg en betrekken hen 

waar gewenst bij het wel en wee van de vereniging. 

 

De drempel om bij K Lutlommel VV te voetballen is laag. Gastvrijheid is vanzelfsprekend. Koninklijke 

Lutlommel VV is een vereniging die NORMEN en WAARDEN hoog in het vaandel draagt. 

Het familiegevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij Koninklijke Lutlommel VV – is een belangrijk 

kenmerk van onze vereniging. 

Terug naar de inhoudstafel 
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2.3.2. Visie 

 

De visie van Koninklijke Lutlommel VV geeft weer hoe deze vereniging zich naar haar omgeving en 

haar leden toe wilt presenteren. Het volgen van de vooropgestelde visie, waarborgt de zo aanwezige 

typerende cultuur binnen de voetbalvereniging van Lutlommel. 

De visie van Lutlommel VV berust op volgende pijlers: 

• Organiseren en spelen van het voetbal als spel en sport 

• Creëren van een aangename sport- en spel sfeer 

• Verhogen van het belang van de jeugdopleiding 

• Creëren van een positief leerklimaat 

• Realiseren van een verhoogde doorstroming van de jeugd 

• Waarderen van vrijwilligers  

• Onderhouden van nauwe contacten met de sponsors 

• Voeren van een financieel gezond beleid  

• Verhogen van de samenwerking met andere (voetbal)clubs 

• Optimaliseren van het sociaal-maatschappelijk belang van de club 

 

1. Voetbalspel 

 

De vereniging heeft als doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het 

voetbalspel te spelen. Dit zowel recreatief als prestatiegericht. 

 

2. Sfeer 

 

Binnen de vereniging is een sfeer van sociale saamhorigheid wenselijk. Deze sfeer (gezelligheid) is 

immers kenmerkend voor KLVV  en draagt bij in het behoud en de uitbouw van leden, vrijwilligers, 

sympathisanten en sponsors. 

 

3. Jeugd 

 

Eén van de belangrijkste pijlers binnen de vereniging is de jeugd. De vereniging stelt zich ten doel in 

Lutlommel en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd bij KLVV wil komen en 

blijven voetballen. 

 

4. Doorstroming 

 

De vereniging heeft de betrachting om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk 

prestatievoetbal te bedrijven. Het streven is voor de A-ploeg minimaal 2de provinciaal. Hoger is altijd 

mooi meegenomen, maar geen evidentie. 
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5. Vrijwilligers 

 

Binnen de vereniging wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd. 

 

6. Sponsors 

 

De vereniging is actief in het onderhouden van contacten met zowel bestaande als potentiële 

sponsors. 

 

7. Financieel beleid 

 

Koninklijke  Lutlommel VV zal een dusdanig financieel beleid voeren opdat er ten allen tijden sprake 

zal zijn van een gezonde situatie. Dit betekent dat de uitgaven evenredig zijn aan de inkomsten. 

 

8. Samenwerking  

 

De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in 

Lommel en andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Lommel . Deze samenwerkingen zullen 

ten allen tijde verlopen met behoud van eigen imago en identiteit. 

KLVV biedt andere verenigingen en maatschappelijke organisaties faciliteiten aan om gewenste 

activiteiten te ontplooien. 

 

9. Sociaal-maatschappelijk belang  

 

Het verder ontwikkelen van de vereniging tot een zo hoog mogelijke professionele organisatie met 

oog voor haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden. 

Binnen KLVV dient een activiteit ervaren te worden als nuttig en zinvol. 

Koninklijke Lutlommel VV  is en blijft actief in het hanteren en toepassen van normale sociaal-

maatschappelijk geldende normen en waarden. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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2.4. Waarden en normen 
 

K. Lutlommel VV streeft er naar om een voetbaltechnisch, competent en pedagogisch onderlegd 

opleidersskorps uit te bouwen dat samen met het (jeugd)bestuur volgende waarden overbrengt naar 

de spelers en hun ouders: 

 

• Discipline en respect 

• Ploeggeest, vriendschap en samenspel 

• Gezelligheid, plezier en spelvreugde 

• Aanvaardbaar gedrag 

 

Discipline en respect 

Bij K. Lutlommel VV gelden regels en afspraken die door alle jeugdspelers gekend zijn en door de 

opleiders opgevolgd worden. Respect voor personen en materiaal is één van de waarden die de club 

actief nastreeft.  

 

Ploeggeest, vriendschap en samenspel 

Voetbal is in eerste instantie een ploegsport. Je wint als ploeg, je verliest als ploeg, je speelt als ploeg. 

Binnen de jeugdwerking van K. Lutlommel VV wordt veel aandacht besteed aan het  

ploeggebeuren. Dit tijdens trainingen, tijdens wedstrijden, ter gelegenheid van extrasportieve  

activiteiten (vb. kerstfeest , Lutlommeldag e.d.) wordt steeds in teamverband gewerkt.  

Leren samenleven in groep, rekening houden met elkaar, werken voor elkaar zijn immers ook  

opleidingsdoelstellingen van onze club.  

 

Gezelligheid, plezier en spelvreugde 

K. Lutlommel VV is een provinciale club. Voetbal is een hobby. Ook voor vele ouders is het  

voetbalgebeuren van hun zoon/dochter een hobby. Net daarom is het zo belangrijk dat de club 

aandacht heeft voor dit aspect: voetballen bij Lutlommel moet ook 'plezant' zijn. Dit betekent niet 

dat de focus verschoven wordt van een goede (voetbaltechnische) opleiding en degelijk  

voetbalspel naar alleen maar 'plezier'. Het is onze overtuiging dat indien een speler veel  

spelvreugde vindt en wanneer er ruimte is binnen een ploeg voor gezelligheid en plezier, de speler in 

kwestie ook gemotiveerder zal zijn om goed te trainen en te voetballen. 

  

Gedrag  

Van de jeugdspelers en, vanzelfsprekend ook van de ouders opleiders en bestuur, wordt normaal 

aanvaardbaar gedrag verwacht, zowel op als naast het veld, en dit zowel tijdens trainingen als 

wedstrijden. Dit geldt op de terreinen van K. Lutlommel VV alsook op locaties van andere 

verenigingen. Wanneer men zich niet aan de gedragsregels houdt, zullen de betrokkenen hierover 
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aangesproken worden. Het gedrag naar afgevaardigden, opleiders, bestuursleden, scheidsrechters en 

tegenstanders dient normaal aanvaardbaar te zijn. 

  

Het respect voor elkaar als persoon staat bij K. Lutlommel VV voorop. Wanneer een lid geen  

respect toont, zal er uiterlijk binnen een week een gesprek volgen met de "jeugdcoördinator", de 

TVJO en eventueel een bestuurslid. Indien gewenst worden de afgevaardigde, opleider en/of de 

ouders uitgenodigd om verdere maatregelen te bespreken. Indien geen gevolg wordt gegeven aan 

deze uitnodiging, zal het jeugdbestuur de gepaste maatregelen treffen.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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2.5. Organisatie 

2.5.1. Algemeen 

 

2.5.2. Vrijwilligers 
 

Om onze vereniging draaiende te houden zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers. Binnen K.  

Lutlommel VV zijn een aantal vrijwilligers actief en daar zijn we ook meer dan blij mee.  

Maar we hebben ook altijd vrijwilligers te weinig. Om die reden vragen wij ouders om, naast de 

gebruikelijke taken rondom het team van hun kind (zoals vervoer naar uitwedstrijden), zich ook in te 

zetten voor andere vrijwilligerstaken. In eerste instantie denken we aan de taak van afgevaardigde, 

hulpopleider, maar ook aan meer algemene taken zoals kantinemedewerker, het onderhouden van 

de kleedkamers op wedstrijddagen en dergelijke. 

 

Niet alle vrijwilligersactiviteiten vragen even veel tijd. “Vele handen maken licht werk”.  

Wij willen met elkaar voorkomen dat er te veel werk op de schouders van te weinig mensen terecht 

komt, want wij zijn met zijn allen LVV! “Met elkaar & voor elkaar”.  

 

Uiteraard  is het voor de kinderen en voor de vereniging belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij 

hun voetballende kind(eren) en de teams. Deze betrokkenheid toon je als ouder natuurlijk het meest 

door regelmatig als supporter langs de zijlijn te staan! Voor vragen over vrijwilligerstaken kan je 

natuurlijk altijd contact opnemen met leden van het jeugd- of hoofdbestuur. 

 

Omdat de club het de afgelopen jaren steeds moeilijker had om vrijwilligers te vinden voor de  

kantinewerking, heeft het bestuur beslist dat een deel van het betaalde lidgeld terugverdiend kan 

worden. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

 

Voorzitter

Verantwoordelijke 
accommodatie

Verantwoordelijke 
PR

Verantwoordelijke 
activiteiten

Verantwoordelijke

kantine

Verantwoordelijke 
aankoop

Verantwoordelijke 
sportief

Verantwoordelijke 
jeugd

Gerechtigd 
correspondent

Communicatie

Financiën
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Per vrijwilligersbeurt (per persoon) van 4 uur op zaterdag en/of zondag op voormiddag en/of  

namiddag verdient men 20€ terug. Deze vrijwilligersbeurt wordt georganiseerd per team binnen de 

club. 

Voorbeeld: Het eerste competitiewedstrijd is U11 Provinciaal dat de kantinedienst invult. De ouder 

van het voetballertjes dat de kantinedienst invult, verdient dan 20€ terug van het lidgeld . Het bedrag 

dat terugverdiend werd, wordt vervolgens verrekend bij de betaling van het lidgeld van het 

eerstvolgende seizoen. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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3. Jeugd 

3.1. Organisatie 

3.1.1. Organisatie Jeugd: algemeen 

 

 

  

Verantwoordelijke 
jeugdopleiding

Technisch 
Verantwoordelijke 

Verantwoordelijken 
Kledij

Verantwoordelijke 
Afgevaardigden

Verantwoordelijke 
Accommodatie

Verantwoordelijke 
Tornooien / 

sportieve 
evenementen

Verantwoordelijke 
Spelersraad/ 

ouderraad API Activiteiten 

Administratief

verantwoordelijke 
sportief

Secretariaat

Financieel 
verantwoordelijke

Communicatie  
verantwoordelijke 

verantwoordelijke 
website
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3.1.2. Organisatie jeugd: sportief 
 

 

 

3.1.2.1.Coördinatie 

 

De verantwoordelijken binnen de jeugdwerking van de club zijn: 

Voorzitter K. Lutlommel VV: dhr. Pierre Mannaerts 

Mail: club@lutlommelvv.be 

 

Algemeen verantwoordelijke Jeugd: dhr.Tom Bergmans 

Mail: jeugdmanager@lutlommelvv.be 

 

Technisch Verantwoordelijke jeugdopleiding: dhr. Niki Brusselaers 

Mail: tvjo@lutlommelvv.be 

 

VJO

TVJO

Co BB

U17

U17P

U17G

U15

U15P

U15G

Co MB

U13

U13P

U13G1

U13G2

U12

U12P

U12G1

U11

U11P

U11G

U10

U10P

U10G1

U10G2

Co OB

U9

U9P1

U9P2

U9G

U8

U8P1

U8P2

U8G

U7

U7A

U7B

U7C

U6

U6A

U6B

U6C

Co TT

TT

Co KT

KT

Postformatie

AVJO
Hoofd 

Scouting
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3.1.2.2.Management/ jeugdcoördinatoren 

 

TVJO: dhr. Niki Brusselaers 

Mail: tvjo@lutlommelvv.be 

 

Coördinator Bovenbouw a.i.: dhr Marc Vissers 

Mail: bovenbouw@lutlommelvv.be 

 

Coördinator Middenbouw: Bart Agten 

Mail: middenbouw@lutlommelvv.be 

 

Coördinator Onderbouw: Marc Emmers 

Mail: onderbouw@lutlommelvv.be 

 

Verantwoordelijke Postformatie: dhr. Niki Brusselaers 

Mail: tvjo@lutlommelvv.be 

 

Verantwoordelijke Scouting: dhr. Jacky Maes 

Mail: scouting@lutlommelvv.be 

 

Aanspreekpunt Persoonlijke integriteit: mevr. Jeanne Van de Ven 

Mail: API@lutlommelvv.be   

 

Contact sociale- , mentale-, en studiebegeleiding:  Mevr Anneke Maes, dhr Dag Indenhoek 

Mail:  mycoachlommel@gmail.com 
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3.1.2.3. Opleiders en begeleiders 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

Team Opleider(s) Afgevaardigde(n) 

U6A Gert Van Gysel  

U6B Koen Mannaerts  

U6C Mirthe Vrijsen  

U7A Kurt Vanbommel  

U7B Marc Hauben  

U7C Kobe Theuwis  

U8A Jeroen Kuyken Kenny Mispoulier 

U8B Rune Baselmans Kevin Geenen 

U8C Bart Van der Schans  

U9A Chris Corens, Robby Gysen Thijs Gielen, Kristof Emmers 

U9B Kazza Kammal Karel Pouders 

U9C Rob Kelchtermans Gert Van Gysel 

U10A Koen Cools Gert Bouve 

U10B Hendrik Cochet Frans Oeyen 

U11A Nick Jansen Michaël Wellens 

U11B Peter Henckens Tim Paesen 

U12A Wessel Struiwig Cindy Tips 

U12B Kevin Neutelaers Jeroen Vingerhoets 

U13A Raf Plessers Wesley Vandenboer 

U13B Kenneth Vrijsen Davy Vanbockrijck 

U13C Samuel Roussel  

U15A Jean-Pierre Coninckx Guy Detaille 

U15B Sebastian Lemmens Raf Maes 

U17A Sergen Bozhüyuk Ben Theuwis 

U17B Patrick Reynders Marc Nuyts 
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3.2. Jeugdbeleid en jeugdopleidingsplan 

3.2.1. Jeugdbeleid 
 

Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), 

gestructureerd te laten voetballen door het inbouwen van veel fun- en leemomenten tijdens de 

trainingen en wedstrijden.  

Elke jeugdspeler krijgt bij K. Lutlommel VV  ieder op zijn/haar eigen niveau zo veel mogelijk 

onderdelen van het voetbalspel aangeboden.  

Het gaat dan met name enerzijds over: 

• techniek, 

• tactiek,  

• inzicht 

 

maar anderzijds zeker ook over  

• mentaliteit,  

• instelling,  

• discipline, 

• waarden en normen. 

 

Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun 

eigen niveau inzetbaar zijn en met heel veel voetbalplezier hun hobby kunnen blijven uitoefenen. Op 

deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar het/een eerste elftal plaatsvinden. 

 

Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, 

het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds volle aandacht. 

 

Verder zijn waarden en normen, zoals reeds vroeger aangehaald,  binnen K. Lutlommel VV een 

belangrijk aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding. 

 

Opleiden primeert, resultaten zijn van ondergeschikt belang bij K. Lutlommel VV. 

 

Winnen is leuk, maar dit is bij elke leeftijdscategorie niet het belangrijkste. Het is maar een klein 

aspect binnen de groei van de jeugdspeler en binnen de opleiding van de club. 

 

Het opleiden tot “winnaars” is namelijk wel een onderdeel van de gehele opleiding. Door gericht op 

te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de 

mogelijkheden zowel op korte termijn als op lange termijn.  

Terug naar de inhoudstafel 
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3.2.2. Jeugdopleidingsplan 
 

K. Lutlommel VV werkt met een jeugdopleidingsplan volgens de visie van de KBVB / Voetbal 

Vlaanderen. 

De jeugdopleiding richt zich vooral naar het individu. Het is de ontwikkeling van de individuele speler 

die doorheen de jeugdopleiding centraal staat. De club biedt de individuele speler 

ontplooiingsmogelijkheden. Het blijft weliswaar de verantwoordelijkheid van de jeugdspeler om deze 

mogelijkheden te maximaliseren. 

Naarmate de  leeftijdscategorie stijgt gaat de nadruk van de individuele ontwikkeling meer van Basics 

(functionele individuele techniekontwikkeling) richting (team)tactics waarbij de ontwikkeling van het 

individu centraal blijft staan maar dan meer in de richting van de speelwijze van het team. 

Naast Basic en teamtactics gaat er veel aandacht naar fysieke motorische ontwikkeling. Naast de 

groepstrainingen waarbij de teamopleider aandacht geeft aan deze facetten, zijn er voor een aantal 

leeftijdscategorieën techniektrainingen die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van de 

technische (bal)vaardigheden van de jonge voetballer. 

Keepers groeien in hun leertraject onder andere door keepergerelateerde oefeningen tijdens de 

groepstrainingen maar ook tijdens de keepertrainingen voor de meer technische ontwikkeling vna de 

individuele keeper. 

De teamopleiders triggeren de individuele spelers tijdens trainingen en wedstrijden op mentaal en 

cognitief vlak zodat ook deze ontwikkeling mee groeit om een complete voetballer te worden. 

 

K. Lutlommel VV biedt jeugdvoetbal aan in volgende formats: 

U6 : 2 tegen 2 

U7: 3 tegen 3 

U8-U9: 5 tegen 5  

U10-U13: 8 tegen 8 

U15-U17: 11 tegen 11 

De terreinafmetingen zijn voor elke categorie zoals Voetbal Vlaanderen deze afmetingen voorop zet. 

Terug naar de inhoudstafel 
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4. Communicatie  

4.1. Interne communicatie 
 

K. Lutlommel VV maakt gebruikt van Pro Soccer Data om te communiceren tussen de club en de 

spelers/ ouders.  

Alle communicatie met betrekking tot info vanuit de club, voor alle (sportieve en extra-sportieve) 

activiteiten van de club naar de speler/ouder en vice versa, via PSD gebeuren. 

Lid worden van de club brengt automatisch met zich mee dat de ouders aanvaarden dat PSD als 

intern communicatiekanaal gebruikt wordt maar ook dat de individuele foto van de speler gebruikt 

wordt bij deze interne communicatie. In het kader van GDPR wordt de ouders wel de mogelijkheid 

geboden om het recht te gebruiken deze foto niet te publiceren in PSD. 

 

4.2. Externe communicatie 

4.2.1. Website 

 

Via de website kunt u algemene en specifieke informatie vinden m.b.t. de club“Koninklijke 

Lutlommel VV” en/of het team waarin je kind speelt. Het is ten allen tijde mogelijk om zelf iets over 

een team; een wedstrijdverslag en/of een foto, op de website te laten plaatsen. Deze kunnen 

worden gezonden naar de webmasters van de club (webmaster@lutlommelvv.be).  

 

Uiteraard is het een pluspunt als ouders af en toe foto’s of een verslag aanleveren over de  

verschillende teams. Op deze manier kunnen we de website interactiever maken en krijgt iedereen 

een beter beeld van de spelvreugde van de teams van K. Lutlommel VV.  

 

4.2.2. Sociale media 
 

Hetzelfde geldt uiteraard voor de sociale media. We plaatsen graag korte wedstrijdverslagen of 

mooie foto’s op de sociale media. Uiteraard is het leuk als ouders af en toe ook foto’s en/of een 

verslag aanleveren over verschillende teams. Dit kan eveneens door het materiaal aan te leveren via 

webmaster@lutlommelvv.be. 

 

In de gedragsregels kunt u terugvinden dat het voor alle leden van de club als ook voor de ouders 

niet getolereerd wordt posts te plaatsen die de club in een negatief of onjuist daglicht plaatsen. 

Helaas noopt het de club in dat geval de gepaste maatregelen te nemen. 

 

Terug naar de inhoudstafel  

http://www.lutlommelvv.be/
mailto:webmaster@lutlommelvv.be?subject=
mailto:webmaster@lutlommelvv.be?subject=
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 4.3. Afspraken 

4.3.1. Trainingen en wedstrijden 
 

4.3.1.1. Algemeen 

 

De TVJO, de coördinator enzijn verantwoordelijk voor de teamindelingen  

indien er meerdere ploegen per leeftijdscategorie ingeschreven zijn. Dit gebeurt op basis van 

onderling overleg met de respectievelijke opleiders. 

 

De coördinator maakt een voorlopige indeling alvorens tot definitieve keuze over te gaan. Indien 

nodig kunnen er nog oefenwedstrijden worden gehouden om tot definitieve selecties te komen. 

Daarna zullen de selecties en teamindelingen bekend worden gemaakt. We streven er naar om 

voetballers zo veel mogelijk in te delen bij voetballers die hetzelfde niveau hebben. Bij de jongste 

kinderen speelt het sociale aspect uiteraard ook een rol. 

 

Het kan voorkomen dat er onbegrip ontstaat wanneer een kind in de ogen van de ouder(s) lager 

wordt ingedeeld dan kind en ouder hadden verwacht. Elke ouder kan met betrekking tot dit issue 

terecht bij de opleider, coördinator en/of TVJO. 

 

De jongste voetballertjes bij K. Lutlommel VV zijn “de Mini’s” De club biedt aan de bijna 5 jarigen de  

mogelijkheid om deze kinderen de eerste ervaringen met het voetbal te laten opdoen. Op deze 

manier hopen wij dat de overgang naar het echte voetbal soepeler verloopt. Tijdens deze periode bij 

de mini’s kunnen kinderen officieel lid worden van K. Lutlommel VV.  

 

Elke week staan een aantal ervaren begeleiders klaar om de mini’s  de gepaste training te geven. 

Onder hun begeleiding wordt aan deze jonge voetballertjes de beginselen van het voetbal 

bijgebracht. Het is vanzelfsprekend dat deze mini’s in sportkleren aan de training deelnemen.  

 

4.3.1.2. Douchen na training /wedstrijden 

 

K. Lutlommel VV vindt het vanzelfsprekend dat iedereen na de wedstrijd doucht op de 

accommodatie waar de wedstrijd is gespeeld.  

Wij hopen en verwachten van ouders en verzorgers dat zij dit ook naar hun kinderen uitdragen.  

 

Douchen na de training op de club is verplicht voor de leeftijdscategorie vanaf U10. 

 

De opleiders/ afgevaardigde zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamers. 

Hieronder verstaan we dat alle afval in de afvalemmers komt en dat de vloer netjes gepoetst is. 
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Tot en met de U7 kan het gebeuren dat de kinderen soms nog wat hulp nodig hebben bij het  

aan- en uitkleden. Vanaf de U8 is K. Lutlommel VV van mening dat ouders/verzorgers niet langer in 

de kleedkamer gewenst zijn; de rust in de kleedkamer tijdens de teambesprekingen is essentieel! 

 

Voor meisjes in een gemengd team, is een afzonderlijke kleed-en doucheruimte beschikbaar.  

Overleg zo nodig even met de coördinator die op dat moment aanwezig is over de beschikbare 

ruimte. 

 

4.3.1.3. Wedstrijden 

 

Alle competitiewedstrijden staan aangekondigd op Pro Soccer Data. 

 

Alle wedstrijden zijn ook terug te vinden op de gratis app van de KBVB en dat is BBF.  

Wij adviseren om deze gratis apps op uw smartphone te downloaden en zodoende alle mogelijke 

informatie te verkrijgen. 

 

In functie van de opleiding zullen spelers op verschillende posities spelen. Enkel en alleen de  

opleider beslist wie waar en wanneer speelt.  

 

Wie minstens de helft van de trainingen traint, speelt minstens een halve wedstrijd. Bij het niet 

naleven van afspraken kan de opleider, na goedkeuring van de coördinator, beslissen om geen 

speelminuten te geven.  

 

Bij uitwedstrijden zal de opleider of afgevaardigde de spelers en/of ouders tijdig informeren over het 

te vertrekken tijdstip. Plaats van vertrek is de parkeerplaats van de vereniging, tenzij anders wordt 

aangegeven. Om een goede voorbereiding mogelijk te maken vragen we de leden (en de ouders) 

tijdig aanwezig te zijn. Voor uitwedstrijden van de jeugd is er vervoer nodig. Dit wordt gezien als een 

ouderlijke verantwoordelijkheid. Stem met elkaar af. 

Rij zoveel mogelijk samen: Het is én gezellig én ook nog eens goed voor het milieu! 

 

Hetzelfde geldt voor thuiswedstrijden; de opleider bepaalt het tijdstip van aanwezigheid. Te laat 

komen betekent starten als wisselspeler.  

 

Wanneer een speler/speelster tijdens een training en/of wedstrijd niet aanwezig kan zijn, dient dit 

altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de opleider. Afzegging voor een wedstrijd op 

zaterdag of zondag moet in alle gevallen uiterlijk de avond na de laatste training doorgegeven 

worden aan de opleider. De opleiders en coördinatoren moeten immers het totaaloverzicht hebben 

over alle afmeldingen om erop toe te kunnen zien dat er voor de wedstrijden bij alle teams 

voldoende spelers ter beschikking zijn.  
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De spelers/ouders melden zich steeds tijdig (min. 1 uur voor aanvang training) af bij afwezigheid en 

dit bij de eigen opleider. Vanaf U13 dienen de spelers dit persoonlijk bij hun opleider te melden als 

zij niet aanwezig kunnen zijn en dit steeds met vermelding van een reden.  

 

Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de velden niet kunnen of mogen bespeeld 

worden. Dit leidt uiteraard tot afgelasting van trainingen en/of wedstrijden. Zodra bekend gemaakt 

wordt dat (een deel van) het programma wordt afgelast, is het aan de opleiders om dit via Pro Soccer 

Data aan hun  team te communiceren. De coördinatoren of de TVJO zullen tevens de nodige 

communicatie via Pro Soccer Data voeren. 

 

Plaatselijke en algemene afgelastingen worden steeds via coördinator en de opleider via PSD 

meegedeeld en dit ten laatste 3 uur voor aanvang van de wedstrijd. Gelieve steeds 3 uur voor 

aanvang de mailbox te controleren of de BBF-app.  

 

4.3.2. Kledij 
Clubkleren en -kleuren van K. Lutlommel VV bestaan uit: 

 

a. shirt:  Geel-zwart   

  (wedstrijdshirt wordt op wedstrijddag door club voorzien) 

 

b. short:  Zwart 

  (wordt door club na betaling lidgeld bezorgd - zelf wassen en meebrengen) 

 

c. sokken:  Zwart 

  (wordt door club na betaling lidgeld bezorgd - zelf wassen en meebrengen) 

 

Aangepaste voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht tijdens de wedstrijden en de 

trainingen. Hierin hebt u een vrije merk- en kleurenkeuze.  

Alle bijkomende kledij kan u bestellen enerzijds via PSD of u kan bij  

Geboers Sport terecht. Geboers Sport heeft tevens pasmaten ter beschikking. 

 

De richtlijnen/ gedragsregels voor spelers vermeldt duidelijk dat elke speler gedisciplineerd zorg 

draagt voor de kledij die de club ter beschikking stelt om de wedstrijden te spelen. 

 

Gevonden voorwerpen zijn de eerste weken terug te vinden aan de kapstokken bij de toiletten van 

de kantine of bij de terreinverantwoordelijke(n). Vooral trainingspakken en (-)jassen willen nog wel 

eens vergeten worden. Een tip daarbij is om de naam van uw kind op een duurzame wijze aan te 

brengen in alle kledij die gebruikt wordt om te sporten bij K. Lutlommel VV. 
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Zorg dat de kinderen zo min mogelijk kostbaarheden meebrengen naar het voetbal. Ook oorbellen, 

kettinkjes, e.d. graag thuislaten. De scheidsrechter kan vragen deze voor de wedstrijden te 

verwijderen.  

 

Vóór en na elke wedstrijd draagt de opleider en de speler de clubkledij, zijnde de training en/of 

winterjas. 

 

Ook bij extra-sportieve clubactiviteiten wordt de clubkledij gedragen indien het door de club, 

opleider gevraagd wordt. 

 

 

4.3.3. Evaluaties 
 

Bij doelstellingen , strategie en prestaties horen vanzelfsprekend ook evaluaties. Deze evaluaties zijn 

er zowel voor spelers als opleiders.  

Het is belangrijk dat de evolutie van de speler in kaart gebracht wordt en dat deze evolutie/ evaluatie 

ook besproken wordt met de speler / ouder. Dit gesprek vindt plaats vanaf U10 vóór de competitie 

(informeel); in de maand november en op het einde van het seizoen. De evaluatie resulteert in een 

ontwikkelingsplan voor de speler. 

Net zoals voor spelers worden ook de opleiders geëvalueerd door de coördinator/ TVJO.   

Terug naar de inhoudstafel 
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4.4. Richtlijnen 

4.4.1. Opleiders/ afgevaardigden 

4.4.1.1. Opleiders 

 

Wij streven ernaar om voor iedere leeftijdsgroep een gediplomeerde en/of bekwame opleider in 

functie te hebben en deze coördineert de trainingen voor de gehele leeftijdsgroep.  

 

De volledige functieprofielen voor opleiders zijn beschikbaar op de club en kan je bij interesse altijd 

opvragen bij de TVJO. 

 

Voor de functies van jeugdopleider is het mogelijk om in samenspraak met de club specifieke 

opleidingen te volgen. De club neemt gespreid over twee periodes de inschrijvingskosten van de 

opleiding voor haar rekening, onder voorwaarde dat men 3 jaar de functie zal blijven uitoefenen. 

 

De club voorziet eenzelfde regeling voor leden die een cursus scheidsrechter willen volgen. 

 

In principe is er 2 x per week een training voorzien vanaf de U7. We kunnen dit echter alleen  

realiseren indien voldoende ouders/verzorgers/oudere jeugdleden bereid zijn opleider/spelleider te 

worden. Alle trainingstijden voor alle teams zijn voortaan terug te vinden op de website van de club. 

 

Alle opleiders hebben ter kennisgeving de gedragsregels voor de opleiders aan het begin van het 

seizoen ondertekend. 

 

4.4.1.2. Afgevaardigden 

 

In principe komen de leden, en ouders van leden, het vaakst in contact met opleiders en  

afgevaardigden. Voor het begeleiden van een team zijn we steeds op zoek naar vrijwillige  

ouders/verzorgers. Per team streven we naar minstens  één afgevaardigde. Het takenpakket van een 

afgevaardigde omvat o.a.:  

- Spelers informeren over vertrek-en aanvangstijden en eventuele afgelastingen  

- Voor de wedstrijd: digitaal wedstrijd formulier invullen, zich aanmelden bij de scheidsrechter 

met de benodigde identiteitskaarten van de spelers 

- Toezien op het dragen van de juiste wedstrijd- en trainingskledij 

- Toezien op juist gebruik van de kleedkamer, incl. douchen 

- Na de wedstrijd: doorgeven van de uitslag en toezien dat  

 

Het is niet omdat je geen voetbalervaring hebt, dat je niet als afgevaardigde kan functioneren. 

Alle afgevaardigden hebben ter kennisgeving de gedragsregels voor de afgevaardigden aan het begin 

van het seizoen ondertekend. Deze gedragsregels zijn ook opgenomen op de website van de club. 
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4.4.2. Spelers 
 

De club biedt voor elk aangesloten lid de mogelijkheid om op zijn of haar niveau voetbal te kunnen 

spelen. Om dit te kunnen realiseren hanteert de club een aantal verwachtingen, afspraken en 

gedragsregels naar de spelers toe. 

 

K. Lutlommel VV verwacht van alle voetballende leden dat ze de club vertegenwoordigt naar buiten 

toe zowel op sportief vlak als op extra-sportief vlak. 

 

De club biedt aan alle spelers de mogelijkheid om vanaf U7 2 keer per week te trainen. De duur van 

de trainingen is in functie van de leeftijdscategorie en varieert tussen de 60 minuten en de 90 

minuten.  

 

Aan trainingen wordt deelgenomen in de verwachte trainingsoutfit. Indien je kind niet op training 

kan zijn, verwachten we dat je de deelname aan de training annuleert. 

 Elke speler heeft bij aansluiting bij de club ook automatisch de gedragsregels voor de spelers 

aanvaard. Deze gedragsregels kan je op elk ogenblik op de website raadplegen.  

 

4.4.3. Ouders 
 

Het is prettig om, behalve onze jeugdleden, ook hun ouders te kennen. Het is belangrijk voor een 

kind dat er voldoende aandacht is van ouders of andere familieleden of verzorgers wanneer hij of zij 

aan het voetballen is. Bezoek in dat opzicht geregeld een wedstrijd. Wij vinden het fijn u als 

supporter bij de wedstrijden te mogen verwelkomen. Bedenk echter altijd, dat uw zoon of dochter 

het fijn moet vinden als u en /of familieleden naar wedstrijden komen kijken. Moedig de spelers aan 

en geef opbouwende kritiek. 

 

De ervaring leert ons dat ouders/verzorgers van jonge kinderen hun voetbalervaring vaak (te) snel 

willen overbrengen op hun kinderen. De visie van K. Lutlommel VV is heel eenvoudig: laat kinderen 

zoveel mogelijk zelf het voetbalspel ontdekken; stimuleren is prima maar laat kinderen hun eigen 

keuzes maken. Daar leren zij het meest van! Vertrouw op de aansturing van de opleiders en 

coördinatoren. Zij weten welke leerfase het beste bij welke leeftijd past. Het geven van tactische en 

technische aanwijzingen tijdens wedstrijden gebeurd dan ook enkel en alleen door de door K. 

Lutlommel VV aangestelde opleiders (en niet door de ouders).  

 

Wij proberen zo goed mogelijk een verlengstuk van de ouders te zijn als opleider van hun kind op 

weg naar volwassenheid en verwachten van de ouders dat zij zich positief zullen opstellen en ons als 

opleiders de kans geven om via de voetbalsport hun kind een waardevolle gezonde ontwikkeling te 

laten doormaken. Het kan altijd beter, maar met de steun van de ouders moet dat lukken. De ouders 

investeren door middel van lidgeld en tijd in de toekomst van hun voetballende kind(eren). Vele 
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kinderen hebben door de steun van hun ouders een schitterende voetballoopbaan kunnen 

doorlopen; ze hebben leren omgaan met tegenslagen, hebben steun gevonden bij teammaten en zijn 

vooral sociaal sterker in het leven komen staan. Wij zijn blij dat uw zoon of dochter bij ons speelt en 

dat u bereid bent om ook uw energie in onze opleiding te steken. Er zijn een aantal regels en 

verzoeken die onderdeel zijn van onze opleiding. 

Eén ervan is om zo min mogelijk de tas van uw kind te dragen, geen voetbalspullen in te pakken of 

voetbalschoenen te poetsen. Een beetje toezicht kan helpen. In het kleedlokaal zijn alleen de  

spelers en hun opleiders, opleiders of afgevaardigden aanwezig. Geen ouders, ook niet in de gang bij 

het kleedlokaal. 

 

Soms constateren we dat ook ouders zich niet altijd gedragen zoals wij van hen (mogen)  

verwachten. Wij zijn van mening dat, zowel het bestuur, als de ouders een taak hebben t.o.v. onze 

jeugdspelers om ons op een normale wijze te gedragen. De belangstelling en medewerking van 

ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Wat wij echter niet toestaan, is het mengen van 

ouders in zaken als training, coaching en dergelijke. 

 

Ouders die zich nadrukkelijk op een negatieve wijze bemoeien met de sportieve gang zaken,  

houden er best rekening mee dat dit invloed heeft op het functioneren van hun kind in het team. De 

opleider en of coördinatoren/ (jeugd)bestuur is dan verplicht een gepaste maatregel te nemen. 

 

Om alles in goede banen te leiden wordt er door het hoofd- en het jeugdbestuur een beleid op punt 

gezet. Daarbij dienen weloverwogen keuzes gemaakt te worden, waarbij ook nood is aan 

rechtlijnigheid. Mogelijk begrijp je als ouder één van deze keuzes niet, of is er nood aan een gesprek 

om iets toe te lichten. De deur van onze medewerkers staat steeds open.  

Opbouwende kritiek is daarbij meer dan welkom. Het helpt echter niemand vooruit om je mening te 

ventileren aan iedereen die het al dan niet horen wil. Daar is dan ook geen ruimte voor binnen K. 

Lutlommel V.V. 

 

Alle ouders hebben de gedragsregels voor de ouders bij de aansluiting bij de club automatisch 

ondertekend. Deze gedragsregels zijn ook consulteerbaar op de website van de club. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.5. Charters 
 

4.5.1. Rookbeleid 
 

Opleiders, afgevaardigden en spelers hebben in functie een absoluut rookverbod binnen het 

complex. 

 

4.5.2. Verdovende middelen 
 

Het gebruik van verdovende middelen  wordt binnen het complex integraal niet getolereerd, noch 

door opleiders, spelers, begeleiders als ouders. Hiertegen wordt door de club streng opgetreden. 

 

4.5.3. Pesten en (seksuele) intimidatie 
 

Zoals iedereen weet is pesten een probleem wat overal voor kan komen. Dus kan het ook voorkomen 

bij een voetbalvereniging als K. Lutlommel VV . Onder pesten wordt verstaan: 'Het langdurig 

uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een individu 

die niet in staat is om zich te verdedigen'.  

 

Men spreekt van plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de ene wat,  

de volgende keer doet de ander iets terug. Het is een spel. Plagen hoort ook bij de ontwikkeling, bij 

het groot worden. Het grote verschil met pesten is dat het laatste wel bedreigend is.  

Pesten gebeurt ook niet een keer maar kan dagelijks gebeuren, soms wel maanden of jaren achter 

elkaar. Bij pesten is er ook sprake van een machtsongelijkheid. Bij pesten wordt er een slachtoffer 

'uitgezocht' om de baas over te spelen. 

 

Pesten/ intimidatie hoeft zich per definitie niet enkel te manifesteren in de kind-kind relatie maar 

kan ook ervaren worden in een relatie volwassene -kind.  

 

Binnen de club is er een persoon waarbij u terecht kan in geval van pestgedrag of intimiderend 

gedrag van welke aard ook. Deze persoon , het Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit, kunt u 

bereiken via Pro Soccer Data en is Jeanneke Van de Ven. Het is vanzelfsprekend dat elke case in deze 

context met absolute discretie behandeld wordt.   

 

4.5.4. Testen bij andere clubs 
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K. Lutlommel VV leidt de jeugdvoetballers op met het oog op een doorstroming naar het eerste 

elftal. Sommige jeugdspelers ontwikkelen sneller dan een modale voetballer en vaak komen ze dan in 

het vizier van clubs met een opleiding op een hoger niveau. Vaak wordt de speler dan uitgenodigd 

om deel te nemen aan testtrainingen / testwedstrijden.  

Graag wil onze club ontplooiingskansen aanbieden aan elke jeugdspeler  op voorwaarde dat de 

jeugdspeler de club hiervan schriftelijk op de hoogte stelt met een document van de club waar hij/zij 

deelneemt aan de sportieve activiteiten. 

Het niet-meedelen van activiteiten bij een andere club kan zware gevolgen hebben voor de 

jeugdspeler en kan  leiden tot een sanctie binnen onze club. Het aantal activiteiten bij een andere 

club op een hoger niveau is beperkt tot 2 activiteiten per seizoen per speler. 

 

 Terug naar de inhoudstafel 
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4.6. Ondersteuning 

4.6.1. Studiebegeleiding 
 

We beseffen dat voor sommige spelers de combinatie voetballen/ studeren niet altijd even makkelijk 

is. Als club vinden we het vanzelfsprekend dat studies ten allen tijde voorrang heeft op het 

uitoefenen van voetbal als hobby. 

Als blijkt dat de combinatie van voetbal en studeren moeilijk is, kunt u de TVJO van K. Lutlommel VV 

op elk ogenblik contacteren en zal deze u advies verlenen om gespecialiseerde adviseurs te 

raadplegen. 

Lutlommel VV heeft een partnership aangegaan met MyCoachLommel, een gespecialiseerd centrum 

in Lommel voor begeleiding aan spelers die nood en behoefte hebben aan extra gepersonaliseerde 

professionele hulp bij het verwerken van de leerstof en het bereiken van de leerdoelen.  

In de examenperiode wordt het aantal trainingen teruggeschroefd in functie van  de examens en de 

spelers die zich willen focussen op de examens. Mogelijkheid tot trainen als ontspanningselement 

tijdens de examens worden steeds voorzien. 

Heeft de speler nood aan bijkomende studiebegeleiding om de combinatie voetballen en studeren te 

optimaliseren, zal hij/zij op advies van de TVJO doorverwezen worden naar een samenwerkend 

gespecialiseerd team van begeleiding. 

4.6.2. Medisch 
 

Spelers die een kwetsuur opgelopen hebben tijdens trainingen en /of wedstrijden kunnen in principe 

altijd naar hun behandelende - / huisarts of naar hun kinésist(e)/ osteopaat- 

osteopate/revalidatiebegeleider. 

De clubkiné is altijd bereikbaar voor advies en /of behandeling. Deze clubkine heeft geen curatieve 

verantwoordelijkheid enkel een adviserende rol. Deze persoon zal wel samen met de speler een 

aantal revalidatieoefeningen mogen en kunnen uitvoeren.  

De club  maakt gebruik van een uitgewerkt proces van behandeling in geval er zich een sportongeval 

voordoet. De club is verzekerd voor sportongevallen. 

4.6.3. Mentaal 
 

Indien de speler zich op mentaal vlak niet goed voelt, kan hij dit best melden aan de opleider, 

coördinator of TVJO. In overleg wordt deze speler doorverwezen naar de partner MyCoachLommel 

waar de speler gespecialiseerde en professionele hulp ontvangt. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.7. Participatie 
 

4.7.1. Ouderraad 
 

De speler- en ouderbelangen worden in een overlegorgaan periodiek in kaart gebracht en 

geoptimaliseerd. Dit overlegorgaan dat ouderraad noemt en samengesteld wordt uit een 

representatieve oudersgroep en een afvaardiging van clubmedewerkers komt 4 maal per jaar samen. 

Meer info hieromtrent vind je op de website. 

 

4.7.2. Spelersraad  
 

De spelerbelangen worden in een overlegorgaan periodiek in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Dit 

overlegorgaan dat spelersraad noemt en samengesteld wordt uit een representatieve spelersgroep 

van U12 tot en met U17 en een afvaardiging van clubmedewerkers komt 4 maal per jaar samen. 

Meer info hieromtrent vind je op de website. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.8. Extra-sportieve Informatie 

4.8.1. Lid worden van de club  

4.8.1.1. Hoe lid worden van de club? 

 

Indien je spontane interesse hebt om deel te nemen aan een proeftraining bij de club, kan je via de 

website de club contacteren. De deelnemer vult een registratieformulier in. Indien de speler wenst 

aan te sluiten bij de club zorgt  K. Lutlommel VV ervoor dat de nieuwe speler aangesloten wordt bij 

de KBVB.  

 

Meld je je aan gedurende het seizoen, dan bestaat de mogelijkheid dat je niet direct ingedeeld kan 

worden in een team dat in competitie ingeschreven is. De reden hiervoor is dat bepaalde teams 

volzet zijn. In dat geval mag je wel meetrainen en aan oefenwedstrijden deelnemen. We proberen 

altijd om nieuwe leden zo snel te integreren in het team waar de speler mee traint.  

 

4.8.1.2. Het lidgeld 

 

Het seizoen 2022-2023  loopt van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 en ziet er per leeftijdscategorie ziet er 

als volgt uit: 

Categorie G e b o o r t e j a a r   L i d g e l d  

U 6  -  U 7 2 0 1 6  e n  2 0 1 7  2 5 0  e u r o  

U 8  -  U 9 2 0 1 4  e n  2 0 1 5  2 8 5  e u r o  

U10 - U13 2 0 1 0  t / m 2 0 1 3  2 9 0  e u r o  

U15 - U17 2 0 0 6  t / m 2 0 0 9  3 0 0  e u r o  

 

In het lidgeld is inbegrepen: 

-  Broekje, sokken en een bal (t.e.m. U13) voor iedere speler 

-  Bijkomend trainingspak en voetbaltas voor nieuwe spelers  

-  Kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding  

-  Lidgeld en verzekering bij de KBVB  

-  Bijdrage aan onderhoud terreinen en accommodatie 

-  Bijdrage aan verwarming, elektriciteit en water na de trainingen en wedstrijden 

-  Vergoedingen opleiders, scheidsrechters en overige begeleiding 

-  Aanwezigheid van de kine/osteo/reva-begeleider gedurende 1 avond per week 
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Om de levering van de kledij van uw kind tijdig te vrijwaren, is het belangrijk dat de 

inschrijvingen/lidgelden ons tijdig bereiken en dat de kledij tijdig gepast wordt bij onze partner 

Geboers Sport die de leveringen opvolgt. 

 

Elk bijkomend aangesloten lid van het zelfde gezin geniet en korting van 15 euro op het lidgeld. 

 

De aansluitingskosten bij de KBVB bedragen 15 euro en zijn niet inbegrepen in het lidgeld. 

 

De meeste zorgverzekeringen voorzien een tegemoetkoming voor (gezins)leden die zich aansluiten 

bij een sportclub. Uw instelling van de zorgverzekering bezorgt u graag deze informatie. 

 

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar (van 1 juli tot en met 30 juni). Opzeggen van het  

lidmaatschap bij de club dient te gebeuren uiterlijk 30 april van het lopende seizoen.   

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.8.2. Kwetsuur 

4.8.2.1. Algemeen 

 

Elk lid van K. Lutlommel VV is verzekerd via de KBVB. De premie hiervoor is bij het lidgeld  

inbegrepen. Deze verzekering is een aanvulling op uw bestaande ziekenfondsverzekering en  

vergoedt alleen die zaken, die uw normale ziektekostenverzekering niet dekt.  

 

Leden van K. Lutlommel VV zijn bij alle door K. Lutlommel VV georganiseerde activiteiten verzekerd.  

 

Dit geldt behalve voor trainingen en wedstrijden, ook op de kortste weg van en naar huis.  

 

Omtrent deze verzekeringen kunt u in geval het noodzakelijk is contact opnemen met de Gerechtigd 

Correspondent van de club, de heer Yves Verdonschot. Zijn gegevens zijn  

0475/45 43 32, secretaris@lutlommelvv.be. 

 

 

4.8.2.2. Wat te doen bij kwetsuur/ voetbalongeval? 

 

Indien een spelend lid een kwetsuur opgelopen heeft, dient u een medisch getuigschrift in te vullen 

en aan de juist instantie te bezorgen.  

 

U vindt dit document terug op de website van Lutlommel VV maar ook op de website van Voetbal 

Vlaanderen.  

Het document dat u (en de behandelende medisch verantwoordelijke arts/ spoedafdeling) invult, 

moet een aantal gegevens bevatten: 

 

- Datum van het ongeval; 

- Datum van het eerste medisch onderzoek; 

- Precieze omschrijving van de gebeurtenis waarbij de kwetsuur opgelopen is;  

- De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels; 

- Handtekening van de speler en de behandelende arts.   

 

Het ingevulde document kan je dan inscannen en via PSD doorsturen aan de heer Yves Verdonschot 

of afgeven op de club ter attentie van Yves. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:secretaris@lutlommelvv.be
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Club/Verzekering/Voetbal+Vlaanderen+competitief+ongevalsaangifteformulier.pdf
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Club/Verzekering/Voetbal+Vlaanderen+competitief+ongevalsaangifteformulier.pdf
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4.8.3. Samenwerking met andere clubs 
 

K. Lutlommel VV werkt binnen de stad Lommel samen met de jeugdwerking van Lommel SK, GT 

Kolonie, Kattenbos Sport en Lommel United WS. 

Deze samenwerking is ver doorgedreven waarbij jeugdspelers wedstrijden kunnen spelen bij elke 

club indien de vraag komt van een samenwerkende club. 

Het initiatief om wedstrijden bij een andere samenwerkende club te spelen kan nooit genomen 

worden door een speler. De clubs hebben onderling afgesproken dat in deze situatie van eigen 

initiatief voor de speler zware sancties aan verbonden kunnen  zijn. 

 Terug naar de inhoudstafel 

 

4.8.4. Indoortrainingen 
 

Tijdens de wintermaanden of wanneer de speelvelden onbespeelbaar zijn of door intensief gebruik 

onbespeelbaar worden, is er een uitwijkmogelijkheid naar een indoorhal.  

De opleider neemt hiervoor het initiatief via de coördinator/TVJO en informeert de spelers. De 

spelers gaan dan via eigen vervoermiddelen naar de aangegeven sporthal. 

 

Deze sporthal kan zijn: sporthal Soeverein Lommel, sporthal Sint Jan Kerkhoven of sporthal Kolonie.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.9. Extra-sportieve activiteiten 
 

K. Lutlommel VV organiseert elk jaar diverse sportieve en extra-sportieve activiteiten van begin 

augustus tot einde mei. 

Elke lid van de club wordt van alle activiteiten op de hoogte gebracht.  

Voor een aantal activiteiten doet de club beroep op actieve medewerking van de spelers, afhankelijk 

van de activiteit. Het zijn altijd activiteiten die de gevraagde leeftijdscategorieën fysiek en mentaal 

geacht worden verantwoord te kunnen uitvoeren, rekening houden met hun leeftijd en lichamelijke 

ontwikkeling (voorbeeld ballenjongen op tornooi voor een 12 jarige, papierophaling voor een 17-

jarige, …...) 

 

Bij extra-sportieve activiteiten (eetfestijn, ontbijtmand, ….) krijgt elk lid inschrijfdocumenten om aan 

de activiteit deel te nemen. Gelet op de relevantie van de activiteit voor de werking van de club, 

verwacht de club een actieve deelname aan deze activiteiten. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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4.10. Privacy/ GDPR 
 

Er worden regelmatig foto’s genomen op de club. 

Enkele activiteiten waarbij foto’s genomen worden zijn: 

• Wedstrijd eerste elftal 

• Jeugdvoorstelling 

• … 

 

De foto’s die genomen worden zijn onder andere: 

• Individuele foto’s voor interne communicatie PSD 

• Teamfoto’s voor de website 

• Sfeerfoto’s op sociale media 

 

K. Lutlommel VV vermeldt expliciet dat deze foto’s enkel voor aangehaalde doeleinden gebruikt 

worden door de club. 

Door lid te worden/ zijn van K. Lutlommel VV , of door tijdens de activiteit aanwezig te zijn, verbindt 

de persoon er zich automatisch toe, ermee in te stemmen dat K. Lutlommel VV deze foto’s louter 

voor aangehaalde doeleinden gebruikt. 

Indien het lid dit niet wenst, dient hij/zij de club hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, vooraf 

voor wat de individuele – en teamfoto’s betreft,  uiterlijk 3 kalenderdagen na de publicatie van de 

sfeerfoto’s. 

De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor publicatie van foto’s door een 

derde. 

  

Terug naar de inhoudstafel 
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4.11. Persoonlijke integriteit 
 

De club draagt persoonlijke integriteit zeer hoog in het vaandel. Sport en in casu voetbal bij K. 

Lutlommel VV mag niet alleen een gezonde en een leuke hobby zijn, het moet ook voor elk individu 

op een veilige en prettige manier aanvoelen. 

De Club is er zich van bewust dat het overschrijden van een grens in het kader van de persoonlijke 

integriteit, kan gebeuren. Daarom dat de club beroep doet op een aanspreekpunt Persoonlijke 

integriteit. Deze persoon, Jeanneke Van de ven is bereikbaar via API@lutlommelvv.be. 

Niet alleen staat dit API ter beschikking maar daarnaast stellen zich de coördinatoren, TVJO, leden 

van het jeugdbestuur zich open om uw verhaal te escaleren naar het API. 

Wenst u het gebeurde liever cluboverkoepelend te melden, kan u dit via 

meldpunt@voetbalvlaanderen.be of 02/477 12 22. U komt dan in contact met federatie-API’s. 

Niets doen in het kader van ethiek in het jeugdvoetbal is volledig fout!  

Van zodra er een verontrusting, vermoeden of vaststelling is van psychisch, fysiek of seksueel 

overschrijdend gedrag, praat u er best meteen over. Uw gesprekspartner zal de nodige stappen 

ondernemen.   

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:meldpunt@voetbalvlaanderen.be
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4.12. Contact 
 

Het adres van K. Lutlommel VV  is: Konijnenpijp 29, 3920 Lommel 

Het algemeen telefoonnummer: 011 54 21 58  

De contactpersonen met hun contactgegevens vindt u elders in deze infobrochure. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


