
FC GALMAARDEN – SEIZOEN 2019/2020 
 

1. INDEX 

• Intro 

• Visie jeugdvoetbal FCG 

• Voorstelling ploegen en trainers 2019-2020 

• Trainingsuren en locaties 

• Wedstrijdschema’s 

• Lidgeld 

• Afspraken  
 

2.INTRO 

Deze brochure dient als leidraad ter optimalisering van de organisatie en ter duiding van 

de toekomstgerichte visie van FC Galmaarden.  

 

3.VISIE JEUGDVOETBAL 

FC Galmaarden is een familieclub waar vooral voetbalplezier en een kwalitatieve opleiding 
centraal staan. Onze jeugdtrainers, waarvan verscheidenen gediplomeerd, zorgen voor een 
goede balans tussen plezier en werklust in een ongedwongen, familiale sfeer. 
Onze club heeft er bewust voor gekozen geen provinciaal voetbal te spelen om zo iedereen 
een kans te geven bij FCG te voetballen. We geven uiteraard de kans aan spelers die van in of 
rond groot Galmaarden zijn, maar iedereen is welkom. Vanaf U15 begint de piramide vorm te 
krijgen. Indien noodzakelijk en in de mate van het mogelijke worden de betere talenten 
competitief klaargestoomd en rijpen de anderen op recreatief niveau in competititieverband. 
  
Voor de onderbouw kan u steeds terecht bij Roger MICHIELS en Bart REGA, respectievelijk 
algemeen jeugdcoördinator en coördinator onderbouw. Voor de bovenbouw kan u eveneens 
terecht bij eerstgenoemde, maar ook bij Tom BRUYLANDT en Alexandre DE JESUS MARTINS 
(coördinatoren bovenbouw). Roger beslist over aansluitingen tem U13. Vanaf U15 dient u 
verplicht contact op te nemen met één van de jeugdcoördinatoren bovenbouw. Na enkele 
trainingen en in overleg met de trainer zal beslist worden in welke ploeg men zal worden 
ondergebracht (indien er voldoende plaats is). Werner LIEVENS blijft ook actief als 
aanspreekpunt en verzorgt de digitale infodoorstroming naar trainers en ouders. Hij staat ook 
in voor de verdeling van de tornooien en is vooral de grote bezieler van onze eigen 2  
jeugdtornooien (PAJOT Cup & Duiveltjestornooi ) tijdens het laatste weekend van augustus en 
op Paasmaandag. 
  



Fc Galmaarden blijft inspanningen leveren, niet alleen om van voetbal een ploegsport te 

maken , maar ook om ons voetbal te laten evolueren naar een clubsport. 

De jeugopleiding werkt aan een clubidentiteit waardoor niet alleen de jeugdploegen dichter 

bij elkaar komen, maar ook de kloof met de eerste elftallen wordt gedicht. 

Die opvatting weerspiegelt zich in de aanwezigheid van heel wat eigen jeugdspelers in de 

eerste elftallen. 

Dit benadrukt meteen de centrale rol van de jeugdwerking die de nodige financiële middelen 

en omkadering zal genieten om deze uitdaging aan te gaan en succesvolle jeugdspelers te 

ontwikkelen die een meerwaarde kunnen bieden. 

Fc Galmaarden is optimistisch over de toekomst en koestert de ambitie om op realistische 

termijn met de A-ploeg haar plaats in 2 de provinciale te heroveren. Via onze B-ploeg hopen 

we onze eigen jeugd meer en meer te laten proeven van voetbal in een eerste elftal met als 

uiteindelijk doel de beteren zoveel mogelijk te laten doorstromen naar de  A-Ploeg. 

Wanneer je talentvolle spelers na het succesvol afronden van een complex proces als 

(meer)waarde aflevert aan het A-elftal, is dit nog geen garantie op effectieve speeltijd. 

Het goede evenwicht tussen gedoseerde druk vanuit de jeugd naar boven toe en voldoende 

geduld en bescheidenheid anderzijds is niet steeds gemakkelijk te realiseren. Geduld en 

vertrouwen zijn hier sleutelwoorden en gaat het al iets minder dan geven we graag een citaat 

mee :“Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven .” 

Daartoe dienen we in alle bescheidenheid verder te timmeren aan de weg en de lat geleidelijk 

aan steeds hoger te leggen zonder de nodige stappen in het leerproces over te slaan. 

Wij ervaren ook dat ploegen van hogere niveau’s in Galmaarden een goede kweekvijver 

hebben ontdekt met als gevolg dat in de loop der jaren meerdere jeugdspelers gescout en 

weggeplukt werden.  Op dit gebied is Fc Galmaarden misschien in zekere mate slachtoffer van 

haar eigen succes, maar anderzijds betekent dit evenzeer een erkenning van onze kwalitatieve 

opleiding. 

Stilstaan is bovendien achteruitgaan, daarom wil Fc Galmaarden, samen met onze spelers, het 

bestuur, de jeugdtrainers en een aantal externe partners steeds verder bouwen aan een 

mooie toekomst voor de club, getuige daarvan ook de recente realisatie van een fonkelnieuw 

kunstgrasveld. 

Fc Galmaarden wil aantrekkelijk en herkenbaar voetbal blijven brengen. Met aantrekkelijk 

voetbal wordt bedoeld aanvallend combinatievoetbal dat uitgaat van balbezit (zoals K.B.V.B.- 

Voetbal Vlaanderen het in zijn richtlijnen voorschrijft). 

Herkenbaar voetbal betekent voor Fc Galmaarden voetbal met bezieling, gebaseerd op 

techniek, inzet en engagement. 

  



Sporten in ploegverband impliceert echter ook discipline van de spelers. Fc Galmaarden 

verwacht van haar jeugdspelers een sportieve en correcte houding tegenover trainers, 

scheidsrechters, tegenstrevers, medespelers, clubmedewerkers en eigendom van Fc 

Galmaarden en bezittingen van derden. 

Zeker omdat FC Galmaarden staat voor fair-play, respect, verdraagzaamheid, openheid, 

eendracht , samenhorigheid en wilskracht. 

Geweld en agressie – ook verbaal – is totaal ongeoorloofd en zal gepast gesanctionneerd 

worden. 

Hieronder ressorteren ook vandalisme, rascisme, pesten, alcohol- en drugsmisbruik of gebruik 

van prestatiebevorderende middelen. 

Iedereen respecteert ook de integriteit van de club en laat zich niet verleiden deze op een 

negatieve manier in het daglicht te stellen. 

Volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen, wedstrijden en tornooien, 

gebaseerd op de richtlijnen van de trainer, die de enige denkbare coach voor de spelers is en 

hen de meest optimale speelgelegenheid gunt. 

Parallel hiermee de maximale aanwezigheid op trainingen, competitiewedstrijden en 

tornooien. Trainingen missen, te laat komen op of niet naleven van afspraken, geen respect 

tonen voor richtlijnen en materiaal kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen zoals niet-

selectie voor wedstrijden of mindere speeltijd, maar dit wordt dan ook duidelijk met de speler 

en/of ouders besproken. 

Ouders die in dit hele plaatje ook heel belangrijk zijn : motiveer jullie jonge voetballers , zonder 

te pushen, straal positivisme uit, geef aanmoedigingen ook in minder goede momenten, vorm 

één hechte familie langs de lijn en vermijdt tegenstrijdige aanwijzingen van achter de 

omheining die enkel maar twijfel en verwarring zaaien bij de spelers op het terrein. 

 

Info (www.fcgalmaarden.be) en communicatie met de trainers (messenger, whatsapp, e-mail) 

zijn voor de hand liggende kanalen om van gedachten te wisselen. 

Een belangrijk item naar de ouders toe : in de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt 

van de spelers. Die worden gebruikt om de website te illustreren en/of om te worden 

opgehangen in onze kantine. (zie ook voorheen plakboek i.s.m. Delhaize). 

Door de aansluiting bij FC Galmaarden , geeft u FC Galmaarden de toestemming om foto’s en 

sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wenst u dat er geen foto’s worden genomen van uw 

kind (jeugdspeler), gelieve ons dat dan tijdig en schriftelijk te melden. 

Op eenvoudig verzoek kunnen reeds gepubliceerde beelden nog achteraf verwijderd worden. 

(Privacywetgeving)   

http://www.fcgalmaarden.be/


 
 

4. VOORSTELLING PLOEGEN EN TRAINERS 2019-2020 

Eerste elftallen : 

3de Proviciale : D’HAESELEER Kenneth en DEWAER Kevin 

4de Provinciale : VAN EESBEECK Christian en BEN NASR Amor 

 

Onderbouw : 

U5:  DOBBELAERE Gregory en MICHIELS Roger 

U6 :   DEROULEZ Alexander en TIELS Roel 

U7 :   OOGHE Geert en VAN GEYTE Jeroen 

U8 :   VERSTRAETEN  Bram en MAGINET Steven   

U9 :   DEVROEDE Piet 

U10 zwart :  LANNEER Bart en GICART Stéphane 

U10 wit :  REGA Bart en HAMBROUCK Quentin 

Bovenbouw : 

U11 :   DECUYPER Jan en VAN ONACKER Christophe 

U12 :   POCKET Bjarne en POCKET Jan 

U13 :   MATHIJS Kurt en NUYENS Fabrice 

U15 :   JANSSENS Jurgen en DE JESUS MARTINES Alex 

U17 :  BRUYLANDT Tom en BEN NASR Amor 

U21:  BRUYLANDT Tom en BEN NASR Amor 

 

Keepertrainer : VANDENNEUCKER Andy – trainingsdagen doelmannen onder- en 

bovenbouw zullen via Andy gecommuniceerd worden. 

  



 

5. TRAININGSLOCATIES EN UREN 

Tenzij anders vermeld gaan de trainingen door op de site te Galmaarden 

U5 :    Woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur 

U6 :    Woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur 

U7 :    Maandag en Woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur 

U8 :    Maandag en Woensdag  van 18:15 uur tot 19:30 uur 

U9 :    Dinsdag en Donderdag  van 18:15 uur tot 19:30 uur 

U10 zwart :   Maandag en vrijdag  van 18:15 uur tot 19:30 uur 

U10 wit :   Dinsdag en donderdag van 18:15 uur tot 19:30 uur 

U11 :   Maandag en  Woensdag  van 18:30 uur tot 20:00 uur 

U12 :    Maandag en Woensdag van 18:15 uur tot 19:30 uur  

U13 : Dinsdag van 18:15 uur tot 19:30 uur (Vollezele) en donderdag van  

18:15 uur tot  19:30 uur (Galmaarden synthetisch) 

U15 : Dinsdag van 18:15 uur tot 19:30 uur (Vollezele) en donderdag van  

18:15 uur tot  19:30 uur (Galmaarden synthetisch) 

U17 :    Maandag en Woensdag van 19:30 uur tot 21:00 uur 

U21/P4:  Maandag, woensdag, vrijdag van 19:30 uur tot 21:00 uur 

   (niet op vrijdag op vrijdagavond competie thuismatch u21) 

  



 

6. WEDSTRIJDSCHEMA’S 

Wat volgt zijn de bij de KBVB door de club voorgestelde uren met betrekking tot de 

thuiswedstrijden. De definitieve officiële kalender tot nieuwjaar zal bij verschijning 

gecommuniceerd worden. 

 

WEEK 1 Vrijdag 

20:00 u :  U21 

WEEK 1 zaterdag :  

10:00 uur : U6 / U8 / U10 zwart 

11:15 uur : U7 

13:00 uur : U10 wit 

13:30 uur : U9 

16:00 uur : U17 

19:30 uur : P4 - 4de Provinciale  

WEEK 1 zondag : 15:00 uur P3 – 3de provinciale 

 

WEEK 2 zaterdag : 

10:30 uur : U15 

13:00 uur : U11/U13 recreatief 

15:00 uur : U12/U13 

 

Opmerking : Dit alles onder voorbehoud, aanpassingen zijn mogelijk, bij een aantal 

leeftijdscategorieën bestaat de mogelijkheid dat er extra ploeg ingeschreven wordt 

afhankelijk van eventueel bijkomende spelertjes. 

  



 

7. LIDGELD 

 

 

De aanleg van het hoog kwalitatief kunstgrasveld met professionele verlichting betekent 

opnieuw een enorme stap voorwaarts in de ontwikkeling van de club en temeer met het 

oog op het nastreven van onze doeleinden zoals omschreven in rubriek 3. 

De ingebruikname ervan gaat echter eveneens gepaard met een aantal extra kosten met 

name onder andere nieuw trainings- en onderhoudsmateriaal specifiek ontwikkeld voor 

kunstgrasvelden. 

Ook de algemene kosten zijn de laatste seizoenen crescendo gegaan waardoor wij als club 

genoodzaakt zijn het format van het lidgeld voor komend seizoen enigszins bij te stellen. 

Het lidgeld voor het komende seizoen zal 240 euro bedragen .  

Voor een tweede kind uit hetzelfde gezin betreft dit 150 euro, voor een derde kind 125 

euro. Dit wordt betaald op een van de voorziene pasdagen op de club (in de loop van de 

maand mei) 

In het lidgeld zit vanaf dit seizoen vervat : 

- Aansluiting en verzekeringen; 
- Gebruik kunstgrasveld + andere door de club onderhouden terreinen en 

installaties; 
- Bijwonen van jeugdtrainingen en begeleiding bij wedstrijden en tornooien 

door gediplomeerde en ervaren trainers; 
- Een nieuwe training, t-shirt, short, kousen en bal. Optioneel kan hierbij via 

de club nog bijkomende kledij – tegen verminderde catalogusprijs 
aangekocht worden . Doelmannen ontvangen een waardebon voor 
aankoop nieuwe handschoenen. 
gegevens winkel voor aankoop bijkomende kledij: 
HOFMAN SPORT, Huigeveldstraat 3 – 9550 Herzele 
www.hofmansport.be  - tel 054 50 00 68 – gsm 0476 91 34 28 
e-mail: info@hofmansport.be 
openingsuren :  Gesloten op maandag 

Dinsdag tot vrijdag 9:00 u tot 12:00 u en van  
13:00 u  tot 18:00 u 
Zaterdag doorlopend 9:00 u tot 18:00 u 
zondag van 9:00 u tot 12:00 u 

- Een drank- en eetbon bij de officiële thuiswedstrijden; 
 

  

http://www.hofmansport.be/
mailto:info@hofmansport.be


 

Het rekeningnummer waarop het lidgeld kan gestort worden is :  

BE61068211585117 – in de mededeling vermeldt u naam , voornaam en ploeg van de 

speler. 

Ter info : Er bestaat de mogelijkheid aan de mutualiteit een document aan te vragen dat 

door FCG ingevuld wordt om zodoende en afhankelijk van de desbetreffende mutualiteit, 

per kind een deel van het betaalde lidgeld te recupereren. 

Spelers die terugkomen, na een eerder ontslag dat op hun verzoek gebeurde, betalen de 

heraansluitingskosten volgens de door de  KBVB vastgelegde tarieven bovenop hun lidgeld 

(dit kost de club 28 euro). 

De club behoudt zich het recht spelers te weigeren die hier niet aan tegemoet komen. 

Wij zijn fier dat wij met ons lidgeld en rekening houdend met wat wij aan onze spelers 

kunnen aanbieden binnen de normen van vergelijkbare clubs uit de regio blijven. Dit zonder 

aanrekening van extra kosten voor kledij wat bij veel van deze clubs wel van toepassing is. 

  



8. AFSPRAKEN / VRAGEN 

Teneinde onze normen en waarden, beschreven in rubriek 3, na te streven rekenen wij als 

club naast de spelers, trainers, bestuursleden en medewerkers evenzeer op onze ouders.  

Daar wij fair-play en spelvreugde hoog in het vaandel dragen rekenen we erop dat 

dergelijke waarden zich ook afstralen op onze supporters langs de lijn. Deze zijn er in de 

eerste plaats om onze spelertjes positief aan te moedigen zonder in conflict te gaan met 

tegenstander of scheidsrechter. De verantwoordelijkheid voor het speltechnisch aspect ligt 

volledig bij de trainers en daar dient dan ook respect voor getoond te worden.  

Wanneer het voor sommige ouders of spelers door omstandigheden niet mogelijk is een 

vraag te richten of een probleem aan te kaarten bij de (jeugd)trainer in kwestie dienen zij 

zich te richten tot de respectievelijke of algemene (jeugd)coördinator en tot niemand 

anders, dit ter optimalisatie van de infodoorstroming en teneinde adequaat te kunnen 

antwoorden op de vragen en/of te reageren op eventuele problemen.   

Gegevens jeugdcoördinatoren : 

Hoofdcoördinator : 

MICHIELS Roger : 0499/75.36.00 

Algemene coördinatoren : 

LIEVENS Werner : 0471/99.62.40 – jeugdfcgalmaarden@gmail.com 

BRUYLANDT Tom : 0473/87.97.20 

Specifiek onderbouw : 

REGA Bart : 0477/63.45.77 

Specifiek bovenbouw : 

DE JESUS MARTINS Alexandre : 0474/30.49.97 

 

9. SLOTWOORD 

Weet ook dat we als club in expansie continu op zoek zijn naar zowel vaste- als losse 

medewerkers. Zie je het zitten om tijdens de thuiswedstrijden en/of bij één van onze talrijke 

evenementen een handje toe te steken twijfel dan niet om één van onze bestuursleden 

hierover aan te spreken. Alle hulp is meer dan welkom. 

In naam van het volledige bestuur en de medewerkers wensen wij tenslotte iedereen opnieuw 

een fijn seizoen toe met vooral veel spelvreugde en kameraadschap, hopelijk gepaard met 

goed voetbal en wat betreft onze eerste elftallen sportieve en hoogstaande  resultaten. 

  



 

10. EVENEMENTEN FC GALMAARDEN 

 

24- 25 AUGUSTUS  2019   FCG PAJOT CUP 

21-22 SEPTEMBER 2019  MOSSELFESTIJN 

13-14 DECEMBER 2019   SPAGHETTI EN CROQUE FESTIJN T.V.V.JEUGDWERKING 

7 FEBRUARI 2020   QUIZ 

21-22 MAART 2020   STEAKFESTIJN 

13 APRIL 2020 (PAASMAANDAG) DUIVELTJESDAG 

15-16-17 APRIL 2020   VOETBALSTAGE 

 

COMPETITIESTART VOOR IEDEREEN : weekend van 30/31 augustus  - 1 september 2019 

WINTERSTOP JEUGD : 07/12/2019 – 04/01/2020 (kerstvakantie 23.12.2019- 05.01.2020)  

    

VRIJE SPEELDAGEN :   22/02/2020 (krokusvakantie 24.02.2020 – 01-03-2020) 

    11/04/2020 (paasvakantie 06.04.2020 – 19.04.2020) 

 

“FOOTBALL – FRIENDSHIP – FCG !!!” 


