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VOORWOORD  
Het bestuur van voetbalclub Sporting C.Genk is blij je te mogen verwelkomen als speler binnen de club.  
De visie in onze club is om alle spelers plezier te laten beleven in hun hobby.  
Dagelijks staan onze trainers paraat om onze jeugdspelers op te leiden in zowel techniek als spelvorm, zodat 
ze tijdens de wedstrijden hun mannetje kunnen staan. Op de eerste plaats staat bij onderbouw niet 
kampioen spelen of veel goals maken, maar iedereen de kans geven om te voetballen en te groeien in de 
sport. Vanaf bovenbouw proberen we te werken om onze jeugd naar onze eerste ploeg te begeleiden.  
Ook de trainersstaf van de eerste ploeg en  tweede reserven proberen een positieve groepsgeest te 
bewaren wat hopelijk in goede resultaten resulteert.  
Deze informatiebrochure geeft je meer uitleg m.b.t. verschillende afspraken binnen de club, inschrijving, 
enkele tips over verzorging en de jaarlijkse activiteiten binnen de club.  
Het doel is om als één club naar buiten te komen met dezelfde informatie en afspraken.  
 
 
Meer informatie over de club kan je ook vinden op onze website:  
www.calcio-genk.weebly.com 
 
 
 
Indien je nog verdere vragen hebt kan je je steeds tot het bestuur. Op het einde van de brochure vind je een 
lijst met de persoonlijke gegevens van alle bestuursleden & trainers.  
 
 
 
 
Sportieve Groeten.  
Bestuur  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMENE INFORMATIE 
LIFESTYLE /SPORTVOEDING:  
Enkele feiten:  
o De spelers hebben voor aanvang van een wedstrijd meestal te weinig gedronken: hierdoor verliezen ze 
heel wat rendement tijdens de wedstrijd.  
o De spelers drinken enkel als het warm is of wanneer ze dorst hebben.  
o Tijdens de wedstrijd wordt er ook te weinig gedronken, met opnieuw energieverlies in de 2e helft en 
gewichtsverlies na de wedstrijd tot gevolg.  
o Heel wat jeugdspelers ontbijten niet of niet tijdig genoeg. Hierdoor hebben ze te weinig energie voor de 
wedstrijd.  
 
Een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn noodzakelijk om goede sportprestaties te leveren. 
Voeding is van essentieel belang voor het goed functioneren tijdens en herstel na lichamelijke 
inspanningen. Het helpt ook ter blessurepreventie!  
Ongezonde voeding kan de prestaties ondermijnen, de herstelduur verlengen en het immuunsysteem 
negatief beïnvloeden waardoor men sneller ziek wordt.  
Als ons lichaam wil presteren, heeft het nood aan brandstoffen! Die brandstoffen kunnen we halen uit 
koolhydraten, vetten en eiwitten. Koolhydraten zijn de belangrijkste bron voor onze energie. Een 
sportvoeding bestaat dus uit véél koolhydraten en weinig vetten!  
Naast voeding is drinken ook van bijzonder groot belang. Dorst is in feite een alarmteken dat er gedronken 
moet worden. Maar dan is het al te laat, probeer dus te drinken voor je dorst hebt!  
Gouden tips:  
o Wees zo zuinig mogelijk met vetten  

o Eet voldoende vezels en traag opneembare koolhydraten zoals volle rijst, bruin brood, volkoren 
spaghetti, …  
o Eet vooral gevarieerd  

o Veel drinken: water en energiedranken (Aquarius, AA- drink, …), géén cola of limonades!  
o Soep, aardappelen (geen frieten), rijst, deegwaren, vlees, vis, verse groenten, fruit, bruin- en 
volkorenbrood zorgen voor een gezonde voeding!  
o Zorg voor voldoende nachtrust  
 

Dag van de wedstrijd:  
Een licht verteerbare maaltijd die 2 tot 3u voor de wedstrijd genuttigd wordt. Eet niet te weinig (vermijd 
hongergevoel) en ook niet te veel (geen volle maag). Drink voldoende maar geen gas bevattende dranken.  
Ongeveer 1u voor de wedstrijd is een banaan of energiereep en veel drinken aan te raden!  
Zorg er ook voor dat je tijdens de rust genoeg drinkt, al heb je geen dorst!  
Na de wedstrijd genoeg drinken (energiedranken) en koolhydraatrijke voeding komt het herstel ten goede.  
 

BLESSUREPREVENTIE:  
De beste preventie tegen blessures zijn uiteraard een goed opgebouwde conditie, een goede opwarming, 
correct uitgevoerde stretchoefeningen en cooling- down.  
Voor de opbouw van de conditie (voorbereidingsperiode) loop je best op niet-verharde ondergrond. Asfalt 
en beton zijn geen geschikte loopondergronden.  
Door regelmatig te sporten tijdens de voetballoze maanden wordt de basisconditie onderhouden. Lopen, 
fietsen, zwemmen, … zijn hiervoor uitermate geschikt.  
Voetbalschoenen die aangepast zijn aan het terrein en weersomstandigheden zijn ook een belangrijk binnen 
de blessurepreventie.  

- Schoenen met vaste noppen voor harde, droge velden  

- Schoenen met ijzeren studs voor zachte, natte ondergrond  

- Schoenen met geribde zolen voor harde, uitgedroogde, bevroren ondergronden  
 



Wij raden aan om bij voorkeur schoenen met vaste noppen (plastic!) aan te schaffen. Dit is zelfs verplicht 
tot de miniemen (U12). Ijzeren studs op zachte ondergrond kunnen letsels veroorzaken. Te lange noppen op 
harde ondergrond zijn dan weer gevaarlijk voor verzwikkingen.  

Probeer ook eerst de nieuw aangeschafte schoenen in te lopen op training alvorens ze tijdens de wedstrijd 
te gebruiken. Schoenen verdienen ook de nodige aandacht. Probeer je schoeisel dus goed te onderhouden. 
Slecht onderhouden schoenen verhogen nl. het risico op blessures.  
Beenbeschermers zijn een absolute must tijdens de wedstrijd (en training). Het dragen van deze 
beschermers is dan ook verplicht!  
De meeste contactletsels in het voetbal treden dan ook op ter hoogte van het onderbeen.  
Tevens is ook een goede wondverzorging uitermate belangrijk. Dit houdt in dat de wonde overvloedig 
uitgewassen wordt met water. Ontsmet de wonde met een daarvoor geschikt ontsmettingsmiddel. Bedek 
de wonde eventueel met een steriel doekje, pleister of verband.  
Zorg ook voor een goede tandverzorging. De relatie tussen een slechte tandverzorging en blessures is 
opvallend. Peesontstekingen zijn dikwijls de aanleiding van een slechte tandverzorging.  
Roken en sport zijn onverenigbaar: terwijl je dankzij sport je lichamelijke grenzen probeert te verleggen 
zorgt roken ervoor dat je je gezondheid ondermijnt. Zo leidt roken tot een grotere luchtwegweerstand, 
verminderde uithouding, verhoogde vermoeidheid, snellere hartslag, vernauwing van de bloedvaten, …  
De meeste blessures moeten in 1ste instantie verholpen worden door afkoeling zoals verstuikingen, 
spierverrekkingen, kniestoten. Onthoud dan ook de RICE-methode: R (rust), I (ijs), C (compressie, 
drukverbanden), E (elevatie, hoogleggen).  
Bij ernstige kwetsuren is het belangrijk dat er steeds een arts gecontacteerd wordt. Geef de aangifte van 
het sportongeval tijdig af bij de daarvoor bevoegde persoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNE AFSPRAKEN 
Opdat de club goed zou functioneren en iedereen weet waaraan zich te houden moeten er regels opgesteld 
en nageleefd worden.  
Het interne reglement moet door de speler en voor de -18 jaar tevens door de ouders gelezen worden.  
Het wordt door eenieder gerespecteerd.  
Door lid te worden van Sporting C. Genk verklaren de spelers en de ouders zich akkoord met het reglement.  
Het bestuur kan bij bewuste en (zware) inbreuken sancties opleggen aan de speler in kwestie.  
 
 

GEDRAGSCODE SPELER  
Elke speler die ingeschreven is bij Sporting Calcio Genk dient respect te hebben voor alle materiaal binnen 
de club alsook respect tonen naar medespelers - trainers - bestuur, scheidsrechters, tegenstrever en 
supporters. Als spelers mag je een degelijke opleiding verwachten van de club uit en zal elke speler 
voldoende speelgelegenheid krijgen. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat elke speler minstens 50% 
van de wedstrijdduur kan aantreden. Afwezigheid op training en disciplinair onverantwoord gedrag kunnen 
leiden tot niet toepassing van die regel.  
Een speler is lid van Sporting Calcio Genk als het lidgeld betaald is voor begin van de competitie en hij 
officieel aangesloten is bij de voetbalbond. Informatie omtrent lidgeld staat verder beschreven in de 
spelersbrochure.  
Door lid te worden van Sporting Calcio Genk verklaart de speler zich akkoord met de gedragscode hierna.  
Algemeen:  
o Douchen na wedstrijd en training is verplicht!  

o Er is respect t.o.v. anderen (medespelers, tegenpartij, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, mensen 
in de kantine, …)  
o Men geeft bij aankomst en vertrek op de club (zowel training als wedstrijd) een hand aan trainer en 
afgevaardigde en bij aankomst aan alle medespelers.  
o Wees overal en altijd beleefd!  

o Alcohol, roken en druggebruik horen niet thuis in onze club. Dit zowel voor als na de wedstrijd/training! 
Bij betrapping van gebruik en/of dealen van drugs wordt de speler in kwestie onmiddellijk verwijderd uit de 
club. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en politie kan ingeschakeld worden.  
o Pesten: hiertegen zal gepast opgetreden worden. Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten. Het is de 
bedoeling dat iedereen gewaardeerd wordt voor zijn persoon dit is met zijn zowel gaven en gebreken.  
 

Kleding en schoenen:  
o Voorzie de kledij van naamvermelding  

o De wedstrijdkledij wordt in goede staat gehouden  
o Verzorg je kledij: je bent medeverantwoordelijk voor de uitstraling van de club.  
o Het dragen van badslippers is verplicht tijdens het douchen  
o Schoenen worden goed onderhouden, gepoetste schoenen op training en wedstrijd zijn een must!  

o Zorg voor aangepaste kledij in de winter (muts, lange broek, handschoenen, …)  
o Het is verplicht om de training van Sporting Calcio Genk voor en na de wedstrijd te dragen. Tijdens de 
opwarming mag enkel de daartoe voorziene kledij (opwarmingstraining – regenjas) van Sporting Calcio 
Genk gedragen worden.  
o Voetbaluitrustingen kosten veel geld, vandaar dat wij vragen er veel zorg voor te dragen. Een goed 
onderhouden, propere uitrusting draagt steeds bij tot de uitstraling van onze vereniging.  
o Deponeer de uitrustingen na de wedstrijd steeds op fatsoenlijke wijze op de aangeduide plaats.  

o Gelieve ons zo snel mogelijk te melden indien er aan de uitrusting iets stuk is zodat wij dit kunnen laten 
herstellen of vervangen.  

 
 
 
 
 
 
 
  



Afmelden:  
o Afmelden: steeds vóór de training of wedstrijd bij de trainer (gelieve dit zo vroeg mogelijk op voorhand 
te melden!). Onaangekondigd afwezig blijven (behoudens overmacht) is geen optie. Dit gaat ten koste van 
de kwaliteit van de voorbereide training of de wedstrijd (minder mogelijkheid tot vervanging)  
o Zelfstandigheid: spelers/ouders nemen zelf contact op met de trainer  
o Indien er bij uitwedstrijden rechtstreeks wordt gereden moet dit eerst aan de trainer voorgelegd 
worden!  
 
Orde in de kleedkamer:  
o Deur van de kleedkamer blijft dicht  
o Kledij aan de voorziene kapstokken, schoenen tegen de muur, tassen op de grond onder de banken  
o Er wordt niets op de grond gegooid, gebruik de vuilbak!  
o De schoenen worden NIET in de douche/kleedkamer gereinigd!  

o Geef waardevolle voorwerpen in bewaring  
o De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal tijdens wedstrijd/training  

o Na gebruik moet de kleedkamer schoongeveegd worden.  
o Spelers staan in voor de netheid van de kleedkamers na gebruik  

o Waardevolle zaken, zoals geld, uurwerken & GSM- toestellen dienen steeds in bewaring gegeven te 
worden aan trainer of begeleider. Deze zal zorgen dat jullie zaken veilig bewaard blijven!  
o Breng zo weinig mogelijk waardevolle zaken mee naar trainingen en wedstrijden.  

o Indien zaken verloren geraakt zijn kunnen deze steeds nagevraagd worden in de kantine, doch de club 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.  
 

Trainingen:  
o Spelers blijven rustig IN de kleedkamer tot de trainer ze komt halen  
o Spelers zijn 15’ voor aanvang van de training aanwezig  
o Trainingen starten en eindigen stipt!  

o Kleedkamers worden 20’ na het einde van de training verlaten  

o Voor het schoonmaken van de kleedkamer kan de trainer speler(s) aanduiden.  
o Bij wedstrijden op verplaatsing zorgt men voor dezelfde orde en netheid als in de eigen accommodatie  
o Na training helpen de spelers bij het terugbrengen van ballen en materiaal (hesjes, mobiele doeltjes, 
kegels, enz) naar de bergruimte  
 
De wedstrijd:  

o Alle spelers vanaf 12 jaar hebben steeds hun identiteitskaart bij. Anders mag er niet gespeeld worden!  
o Spelers zijn stipt aanwezig op de club. Trainer bepaalt het tijdstip van verzamelen  
o Correcte taal t.o.v. scheidsrechter. Beslissingen van de scheidsrechter worden aanvaard!  
o Beslissingen van trainer/afgevaardigde worden gerespecteerd.  

o Na een vervanging neemt de speler direct plaats op de bank.  

o Spelers geven na de wedstrijd een hand aan de scheidsrechter en de tegenstanders  
 
Infrastructuur:  
o Kleedkamers worden met het nodige respect behandeld  
o Materiaal (potjes, kegels, doeltjes, …) worden ook zorgzaam gebruikt  

o Verplaatsbare doelen worden na training op hun voorziene plaats teruggezet  
o Spelers gaan niet in het materiaalhok zonder de toelating van de trainer  
o Niet alleen voor de kleedkamer maar voor de accommodatie in ruimste zin (toiletten, kantine, lift, 
materiaalhok, EHBO-lokaal, vergaderlokaal, terreinen, publiciteitsborden, auto ’s op parking) gedraagt men 
zich respectvol.  
 
 
 
 
 



Onderlinge communicatie:  
o Problemen/andere meningen zijn steeds bespreekbaar.  

o Conflicten worden echter binnenskamers besproken en niet tijdens wedstrijd of in de kantine. Discretie 
hieromtrent wordt gevraagd.  
o Pestgedrag zal NIET worden getolereerd.  
o Het eerste aanspreekpunt in geval van problemen is de trainer. Indien gewenst kunnen problemen via de 
afgevaardigde ook besproken worden of via de jeugdcoördinatoren. Voor de beloften, 1e ploeg en 3e 
reserven is dit de raad van bestuur, afdeling Sportieve Cel.  
o Data en uren van wedstrijden en trainingen zijn terug te vinden op onze website (rubriek ”Wedstrijd” of 
”Jeugd - Maandplanningen” die door elke trainer voor zijn groep wordt opgemaakt). Info over evt. 
afgelasting van wedstrijden is ook op de website aanwezig via de link naar KBVB - www.belgianfootball.be  
 

Participatie clubactiviteiten  
Spelers van het eerste elftal moeten zich regelmatig laten zien op de activiteiten die ingericht worden door 
de club. Om alle misverstanden te vermijden dienen de geplande vakanties tijdens het seizoen minstens 4 
weken op voorhand gemeld te worden aan de trainer en sportieve cel.  
Voor de eerste ploegen, reserves alsook de U15 > U21 wordt verwacht dat zij een handje toesteken bij 
ingerichte activiteiten door de logistieke cel.  
Elke speler wordt verwacht een halve dag te helpen op het jeugdtornooi alsook op barbecue weekend. 
Daarnaast worden de spelers verwacht 1 maal mee te helpen op etentje november, pannenkoeken, 
jeugdfeest, … Zoals iedereen weet, zijn deze activiteiten voor de club een ”belangrijke bron van inkomsten”.  
Alle betalende spelers worden ook verwacht om in de heenronde en de terugronde één wedstrijd van een 
jeugdwedstrijd van onderbouw te begeleiden.  
 

Procedure bij kwetsuren  
Wanneer een speler zich kwetst bij training of wedstrijd moet een aangifte van ongeval ingediend worden. 
Het nodige document is beschikbaar bij je afgevaardigde of op het secretariaat.  
Laat deze invullen door de behandelende arts en bezorg die dan op het secretariaat samen met een 
kleefbriefje van de mutualiteit (hou rekening met de openingsuren van ons secretariaat) binnen de 5 dagen 
na ongeval. Dit document wordt aan de voetbalbond bezorgd uiterlijk 14 dagen na het ongeval.  
NB: men kan niet trainen of wedstrijden betwisten zolang er geen attest van volledige genezing werd 
afgegeven op het secretariaat!!  
Sancties  
Bij niet gepast gedrag van de speler of bij het overtreden van bepaalde gedrags- regels zal hij zich moeten 
komen verantwoorden aan de leden van de sportieve cel.  
Bij niet gepast gedrag horen o.a. volgende zaken:  

o Gebruik van fysiek geweld  

o Dronkenschap voor, tijdens en na de wedstrijd / training  

o Verbaal geweld - obscene gebaren – pesten  

o Vernielen van eigendom Sporting Calcio Genk of medespeler  
 
Eventuele sancties die daar op kunnen volgen zijn:  

o Waarschuwing of alternatieve straf  

o Schorsing of direct ontslag  
Vergoeding – bij materiële schade – zal steeds geëist worden. Spelers (of hun ouders bij minderjarigen) 
kunnen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.  
 
  

Er zal een boete verrekend worden aan de speler die een kaart krijgt wegens protest tegen de 
scheidsrechter. Voor de spelers van het eerste ploegen zal deze 25 euro bedragen. Voor de reserven en 
vanaf U17 zal deze 5 euro bedragen. Beslissing over deze boete van de speler ligt bij de trainersstaf en 
afgevaardigden van de ploeg, voor de boete van de trainers ligt de beslissing bij verantwoordelijken van de 
sportieve cel.  
 
 



GEDRAGSCODE OUDERS / SUPPORTERS 
 
Naast bestuursleden, trainers, spelers, sponsors vormen jullie - ouders en supporters - een onmisbaar 
onderdeel binnen de voetbalgemeenschap van Sporting Calcio Genk  waarbij naast de sportieve eigenheid 
ook het familiale karakter een hoeksteen is van de club.  
De club heeft een missie en een visie en probeert zich goed te organiseren om deze optimaal te kunnen 
invullen. Naast het sportieve aspect vinden wij het even belangrijk dat we in alle geledingen ook bepaalde 
waarden nastreven. In die context verwijzen we graag naar de “ Panathlonverklaring ” over ethiek in de 
jeugdsport “die wij als bestuur onderschreven hebben en die je kan terug vinden op onze website: 
www.calcio-genk.weebly.com  
Ook ten aanzien van ouders en supporters in het algemeen zouden wij willen vragen om een aantal 
principes na te leven en een attitude te tonen die aansluit bij de geest van de club die de clubfilosofie alle 
eer aandoen.  

- Coaching = taak van de trainer  

- Aanmoedigen = functie van de supporterende ouders  

- Neem bij wedstrijden plaats op de voor supporters voorziene plaats d.i. achter de afsluiting /omheining  

- Toon een positieve belangstelling (ook wanneer resultaat tegenvalt)en sportief gedrag tegen iedereen 
(schelden en kwetsende opmerkingen laten we achterwege)  

- Probeer respect te hebben voor elke speler zowel van het eigen team als van de tegenstrever  

- Heb begrip voor beslissingen van scheidsrechters zelfs als die de bal eens misslaan: het wordt steeds 
moeilijker om er voldoende te mobiliseren en zonder moeten we er zelfs niet aan beginnen.  

- Voetbal is emotie maar kan nooit een alibi zijn om zich te verlagen tot wangedrag en provocerend 
taalgebruik. De club kan een negatief supportersimago missen als kiespijn!  

- Indien onenigheid met trainer: probeer dit uit te praten op een geschikt moment en plaats. Bij voorkeur 
niet langs de zijlijn je ongenoegen ventileren noch vlak na wedstrijd in de kleedkamer of kantine. U kan ook 
steeds terecht bij onze jeugdcoördinatoren om zaken aan te kaarten.  

- Ouders en supporters hebben respect voor de club en laten zich niet verleiden om die in een negatief 
daglicht te plaatsen.  

- Eens inspringen bij een randactiviteit (tornooi, etentje, Feestweekend,..) is uitermate welkom. Vele 
handjes maken het werk lichter en ontlast ook een stukje de inrichters/bestuursleden.  
 

Ouders hebben een voorbeeldfunctie naar hun kinderen. Immers uw kind zal zich vaak spiegelen aan uw 
eigen gedrag en zich daar ook laten door beïnvloeden:  
leg uw kind geen overdreven prestatiedruk op: het is en blijft een spel, hobby en amusement!  
relativeer zijn eigen goede prestaties: een schouderklop mag uiteraard maar begin niet op te hemelen 
en hem/haar belangrijker te maken dan hij/zij is. Wijs op het collectief karakter van zijn sport en het belang 
van het team. Een vlot scorende spits zal automatisch meer aandacht trekken dan de laatste verdediger wat 
niet betekent dat die aandacht synoniem hoeft te zijn van kwaliteit of goeie attitude.  
moedig uw kind zeker aan bij moeilijke momenten in plaats van af te breken. Plaats een verlies in zijn 
juiste context en leer uw kind daarmee omgaan. Een tegenslag leren verwerken zal ook in het latere 
dagelijks leven gemakkelijker gaan als men mentaal weerbaar is.  
bij slecht weer of kind heeft weinig zin: stimuleer uw kind om toch naar training te gaan i.p.v. alle 
mogelijke drogredenen te aanvaarden (of zelf in te roepen) om niet te gaan. Voor zover nog niet klaar en 
rijp voor zelfdiscipline, reik uw kind de hand om dat te leren. Karakter van een kind wordt vooral door 
ouders bepaald.  
ga op geregelde tijdstippen kijken naar een wedstrijd van uw kind, toon uw betrokkenheid en engageer 
u ook eens om bij wedstrijd op verplaatsing mee te rijden. Dit kan het groepsgevoel binnen een team alleen 
maar versterken. Deel in de passie van uw kind!  
 

probeer tot een goeie mix te komen tussen voetbal en school/studie. Vermijd dat uw kind op dat vlak 
een verscheurende keuze moet maken maar leer hem/haar via een gezonde planning hoe hij/zij de twee 
best met elkaar kan verzoenen.  
vermijd uw kind te straffen door het verbieden van wedstrijd te spelen of te trainen. Hierdoor wordt 
ook de rest van het team gestraft.  



 
Wij zijn er als club van overtuigd dat we samen met supporters in het algemeen en ouders in het bijzonder 
op die manier kunnen bijdragen tot een positief clubimago en dat we allen met reden fier kunnen zijn op de 
werking en de waarden waarvoor onze club staat.  
Deze gedragscode maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van de club.  

 
INSCHRIJVEN BIJ Sporting Calcio Genk 
Ploegen  
Binnen Sporting Calcio Genk  zijn er volgende jeugdploegenactief:  
U6: Spelers waarvan geboortejaar + 6 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U7: Spelers waarvan geboortejaar + 7 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U8: Spelers waarvan geboortejaar + 8 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U9: Spelers waarvan geboortejaar + 9 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U10: Spelers waarvan geboortejaar + 10 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U11: Spelers waarvan geboortejaar + 11 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U12: Spelers waarvan geboortejaar + 12 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U13: Spelers waarvan geboortejaar + 13 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U14: Spelers waarvan geboortejaar + 14 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U15: Spelers waarvan geboortejaar + 15 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U17: Spelers waarvan geboortejaar + 17 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
U21: Spelers waarvan geboortejaar + 21 jaar gelijk is aan jaartal in Januari.  
 

Er is geen minimumleeftijd voor inschrijving maar is aangewezen beginnende vanaf 4,5 jaar.  
Spelers ouder dan 18 jaar kunnen zich inschrijven bij de Reserven. Spelers van de eerste ploeg worden 
binnen de raad van bestuur geselecteerd.  
Binnen de club worden zowel jongens als meisjes aanvaard.  
Voor elke reeks zijn er trainingen, tornooien, alsook wedstrijden voorzien.  
Trainingen vatten aan vanaf begin augustus en gaan tot midden mei. Officiële wedstrijden beginnen in 
september en eindigen in april. In augustus en mei alsook gedurende de competitie is het mogelijk dat er 
vriendschappelijke wedstrijden, alsook tornooien gepland worden.  
Jaarlijks worden per ploeg de trainingsdagen/uren vastgelegd in samenspraak met de trainer.  
Elke ingeschreven jeugdspeler heeft de plicht om deel te nemen aan elke training (tenzij bij schorsing). De 
trainer is verantwoordelijk voor de selectie van de spelers voor de wedstrijden. Deze moet wel elke speler 
die regelmatig de trainingen volgt evenveel speelmogelijkheid geven (zeker bij duiveltjes & preminiemen). 
Afwezigheden op de trainingen kunnen/zullen leiden tot het niet opgenomen worden in de eerstkomende 
wedstrijd.  



  

Lidgeld 
Vanaf de leeftijd van 4,5 jaar kan je zich inschrijven.  
Vanaf 12 jaar zal eerst in samenspraak met de jeugdcoördinator een testtraining worden afgelegd.  
Spelers van de eerste ploeg worden binnen de raad van bestuur geselecteerd. Binnen de club worden zowel jongens als meisjes 
aanvaard.  
 
 

Lidgelden 2017-2018  

U6  
 
150€ (één training per week)  

 
U7 tot U21  

 
250€ A-ploegjes trainen indoor 
         B-ploegjes trainen outdoor (indoor 
        in de winter) 
        Vanaf U15 outdoor 
 

 reserven  250€ 

  
  
  
  In dit bedrag zit:  

- Dagelijks onderhoud van infrastructuur & kosten nutsvoorzieningen  
- Wekelijkse begeleiding tijdens trainingen & wedstrijden  
- Inschrijving én verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond  
- Drankbonnetje na elke wedstrijd  
- Pastadag 
- De Sint   

Leden die zich opnieuw inschrijven moeten vóór 31 juli hun inschrijvingsgeld vereffenen. Bij betaling kan 
de inschrijving, administratief m.b.t. verzekering en KBVB uitgevoerd worden.  
Bij niet-betaling zal de speler NIET worden opgesteld in zijn ploeg en is er een extra administratieve kost 

van 25 euro na 30 september 2017.       

Rekeningnummer voor betaling: BE02 7460 1094 0840 8230 
 vzw Voetbalclub Sporting Calcio genk 
Steenbeukstraat, 3600 Genk 
Vermelding: naam, voornaam, bedrag lidgeld, uw ploeg  

                                           

Spelers worden ingeschreven volgens leeftijd in de daartoe horende groep. Uitzonderingen hierop moeten 
door het Bestuur goedgekeurd worden. Elke speler heeft recht op drie oefentrainingen, alvorens te 
beslissen over eventuele inschrijving. Zolang de club geen goedkeuring van de KBVB heeft ontvangen 
m.b.t. de inschrijving van de speler, mag deze niet opgesteld worden voor een wedstrijd.  
Spelers die na het verlaten van de club en binnen de TWEE seizoenen terugkomen naar sporting Calcio 

Genk zal een extra kost van 35 € gevraagd worden te betalen, dit voor de administratiekosten voor 

heraansluiting bij de KBVB. Een speler die zich na Nieuwjaar aansluit zal een mindering krijgen op het 

lidgeld. Het lidgeld wordt dan berekend op het aantal maanden dat de speler nog aangesloten zal zijn. 

 

 

 



CLUBINFO – Sporting Calcio Genk 

 
Voorzitter: 
 Heeren Jean – 0468 169 835 – jean.heeren@gmail.com 
 
Secretaris - Gerechtigde correspondent:  
Garlisi Fabio – 0485 905 933 -  
 
Sportief beleid seniorwerking:  
Bomboi Salvatore -  0497 707 842 
 
Jeugdvoorzitter/verantwoordelijke JO 
Moreira Tommy – 0477 444 911 – tmor@telenet.be 
 
Jeugdwerking:  
Contact: calciojeugdjc@gmail.com 
 
Jongerenbegeleiding/problemen 
Reyes Juan- 0494 983 985 
 
Communicatie 
Bonasso Francesca -0478 995 114 
 
Vertrouwenspersoon 
Latabi Mirjam – 0484 756 655 
  
Webmaster:  
Jean.heeren@gmail.com 
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Sporting Calcio Genk wilt ster binnen 
 

Om haar jeugdwerking te evalueren schreef Sporting Calcio Genk zich in voor een officiële audit van Foot 
Pass  
(PASS staat voor Professional Academy Support System en werd ontwikkeld in samenwerking met de VUB).  
 
De club moest een uitgebreid digitaal dossier indienen met toetsing en documentering rond de werking 
van de club 
Eigenlijke doel: een soort foto nemen anno 2015 van de jeugdwerking.  
Bijkomend volgde er op de club een gesprek met auditor en jeugdverantwoordelijken en 
jeugdtrainers/spelers om het ingediende dossier objectief te evalueren. Tenslotte volgde er een 
onaangekondigd bezoek aan een jeugdtraining. Onze club kreeg nadien een individueel rapport met scores 
op de verschillende onderdelen en kwalitatieve adviezen naar de toekomst. Sporting Calcio kreeg een 
kwaliteitslabel met werkpunten voor regionaal niveau. 
 
Daar we niet hebben stilgestaan en zeker zijn dat we provinciaal waardig zijn is de club ervan overtuigt dat 
de nieuwe audit voor provinciaal voetbal een meerwaarde zal zijn. 
De club is dan ook meer als fier en dankt iedereen die op zijn/haar manier een stukje bijdraagt tot die 
bloeiende jeugdwerking: bestuursleden, trainers, spelers, medewerkers, ouders, supporters, sponsors, 
gemeentelijke overheden.  
Het streven naar een kwaliteitsvolle jeugdwerking is voor de club een blijvende uitdaging die op termijn 
bijkomend moet leiden naar mooie resultaten in onze seniorenwerking.  
 

Onze jeugd is … onze toekomst! 
Moreira Tommy 
Jeugdwerking/Bestuurslid 

Sporting Calcio Genk 


