Wie zijn wij

Competitie & Evenementen

CLUBGEGEVENS

COMPETITIE

 Adres: Tiensestraat 43, 3320 Hoegaarden
 Infrastructuur:
- Terrein A: Groot kunstgrasveld (70x110m) met LED
verlichting : NIEUW (2016)
- Terrein B: Groot natuurgrasveld : Vernieuwd in 2016
- Terrein C: Klein kunstgrasveld
- Sporthal (winterperiode)
- Kantine (opgefrist in 2016) en kleedkamers

 Thuiswedstrijden gaan door op zaterdag in Hoegaarden
vanaf zaterdag 02 september (seizoen 2017-2018)
 U6 = 2v2. U7 tot U9 = 5v5.
U10 tot U13 = 8v8
U15/U17 = 11v11
 Wedstrijden van 4x15’ (5v5 en 8v8) en 4x20’ (11v11)
 Reeksen van 8 ploegen. Indeling op basis van niveaucodes
 Klassement vanaf 11v11 (vanaf U15)
 21 jeugdploegen waarvan 10 Provinciale ploegen

STAGES

NOG VRAGEN?
 Verantwoordelijke opleiding:
0479/99.73.46

alain.greck@scoh.be

 Sportief verantwoordelijke:
0473/85.04.96

Alain Greck

Siegi Hendrickx

siegi.hendrickx@scoh.be

 Technisch Verantwoordelijke opleiding:
0478/28.10.22

 Coördinator 5vs5:

Peter Brys

peter.brys@scoh.be
Luc Noé

0497/17.06.99

luc.noe@scoh.be

 Coördinator 8vs8:

Yves Hoskens

0476/66.45.82

 Coördinator 11vs11:
0475/26.20.86 b

 Secretaris:
0495/43.68.39

yves.hoskens@scoh.be
Benny Debusschere
benny.debusschere@scoh.be
Roel Heyvaert
roel.heyvaert@scoh.be

 3 à 4 voetbalstages per jaar i.s.m. TS Events:
- Lentestage (krokus- of paasvakantie)
- Zomerstage (zomervakantie)
- Herfststage (herfstvakantie)
- Profstage (voor U15/U17)
 4-daagse stages voor spelers van 5 tot 15 jaar
 4 trainingsessies per dag
 Drankjes, snacks & warme maaltijden inbegrepen

TORNOOIEN
 In augustus, tijdens de winterstop en in mei nemen we
deel aan tornooien binnen en buiten onze provincie.
 We organiseren zelf minimum 1 tornooi:
- Outdoortornooi in Hoegaarden (gespreid over 2 weekends in mei). 105 deelnemende ploegen (seizoen 20162017)!
- Indien mogelijk: Indoortornooi in de Sporthal (4 dagen
in Kerstvakantie)

ALLERLEI
Halloween, Eetfestijnen, Kerstfeest, quiz, Familiedag, Sinterklaasfeest, infoavond, ...

Waar voetbal een feest is…
en omdat sporten gezond is…

Infobrochure
Jong Hoegaarden
verwelkomt
alle meisjes en jongens
vanaf 5 jaar

Waar staan wij voor

Onze afspraken

Trainingen & lidgeld

ONZE WAARDEN

MET IEDEREEN

TRAININGEN

1. Wij bieden aan onze spelers gelijke kansen, aangepast aan
de kwaliteiten van elk individu.

 Wij verwachten een positieve houding en het nodige
respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties, materialen en bezittingen van de club of derden.

 De trainingen hervatten op 01 augustus

2. De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal.
3. Kameraadschap, gemoedelijkheid, fair-play, verdraagzaamheid en verantwoordelijksheidszin zijn minstens even belangrijk als resultaten.

ONZE MISSIE
Jong Hoegaarden is een samenwerkingsproject tussen RC
Meldert en SC Out-Hoegaarden. Wij hebben meer dan 250
jeugdspelers.
Wij garanderen een degelijke opleiding met oog voor sportiviteit, respect, discipline en fair-play.
Wij bieden een goede en correcte communicatie alsook een
gezellige, sociaal gezonde en veilige omgeving.
Bij ons staat spelplezier voorop. Tot de leeftijdscategorie
U10 is iedereen welkom - ongeacht het talent - op voorwaarde dat er nog plaats is in de ploeg.
Wij werken met gemotiveerde, gediplomeerde jeugdtrainers
in alle comfort op ons nieuw kunstgrasveld, ons heraangelegd natuurgrasveld en ‘s winters in de sporthal.

ONZE 4 DOELSTELLINGEN
1. Doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen.
2. Voetbalplezier verschaffen aan al onze jeugdspelers.
3. Het voorzien van een algemene opvoeding.
4. Een lange termijn verbintenis met alle leden.

 Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer
tijdig verwittigd.

MET DE OUDERS/SUPPORTERS
 Laat het coachen over aan de trainer. Uit nooit kritiek
langs de lijn, dit lost niets op.
 Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te
wonen.









U6 : maandag & woensdag (17u45 - 18u45)
U7 : maandag & woensdag (17u45 - 19u00)
U8 : maandag & donderdag (18u00 - 19u15)
U9 : maandag & donderdag (18u00 - 19u30)
U10/U11 : dinsdag & donderdag (18u00 - 19u30)
U12/U13 : woensdag & vrijdag (17u45 - 19u15)
U15 :
 maandag en woensdag (19u30 - 21u00)
 vrijdag (18u00 - 19u30)
 U17 : maandag, woensdag en vrijdag (19u30 - 21u00)

LIDGELD
 U6 - U13 : 200,00 euro

MET DE SPELERS

 U15/U17 : 225,00 euro

 Wees steeds tijdig aanwezig in de kleedkamer voor trainingen (in trainingskledij 15 min. voor aanvang) en wedstrijden (in clubkledij 45 min. voor aanvang).

 +20,00 euro indien niet betaald voor 01/07

 Steeds douchen (met slippers) na de wedstrijd en ook na
de trainingen (vanaf U9).

 Korting vanaf 3de kind : 50,00 euro per kind

 Toon respect voor alle medewerkers van de club en
begroet trainers, afgevaardigden en medespelers met een
spontane handdruk.
 Draag steeds beenbeschermers en gepoetste voetbalschoenen (multistuds) tijdens trainingen en wedstrijden.
 Voetbalschoenen en ballen worden buiten schoongemaakt.
 Pesten op en naast het veld wordt niet getolereerd.

 Korting 2de kind : 25,00 euro

 In ruil krijg je o.a. een trainingsbal, een bezoek van de
Sint, een consumptie bij elke thuismatch, een verzekering, 25% korting op de aankoop van kledij via de
online clubshop, enz.
 Aansluiting van een nieuwe speler gebeurt digitaal op
het secretariaat op basis van de inlichtingenfiche. Na
de aansluiting en betaling van het lidgeld dienen spelers en ouders het huishoudelijk reglement na te leven.

