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Seizoen 2020-2021 
 

Jeugdopleiding 2020 - 2021  
 

Voor het elfde seizoen op rij wordt IP-voetbal gespeeld en worden zowel 
interprovinciale, provinciale, als gewestelijke teams in lijn gebracht. 

 

De doorstroming van eigen jeugd naar het A-Team is en blijft prioritair; komend 
seizoen bestaat de A-kern alweer uit ongeveer 70% eigen opgeleide spelers. 

 

“Pro Soccer Data” wordt gebruikt als digitaal communicatie- en opvolgingssysteem. 

 

De technische staf omvat 24 bekwame en zowat allemaal gediplomeerde trainers 
en 4 jeugdcoördinatoren onder supervisie van de TVJO.  

 

Het secretariaat is wekelijks open op woensdag van 19 u. tot 20.30 u. en op 
donderdag van 20 u. tot 21.30 u. 

 

Website : www.kfcv.be  

http://www.kfcv.be/
http://www.kfcv.be/
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Voorwoord 

Beste speler, ouder, sympathisant van K.F.C. Varsenare, 

Het voetbalseizoen 2019-2020 kende een onverwacht en abrupt einde en verdween grotendeels in 
de schaduw van de nooit geziene crisis waarin de wereld sinds begin dit jaar terechtkwam.  De eerste 
helft van het afgelopen seizoen verliep zowat vlekkeloos; alle jeugdploegen bewezen dat ons ultiem 
behaalde Double Pass driesterrenlabel meer dan verdiend was en bekroonden dit met zeer fraai 
voetbal en dito resultaten op het sublieme nieuwe kunstgrasveld.  Ons bijzonder jonge A-Team had 
het aanvankelijk moeilijk in de hoogste provinciale reeks, maar bloeide na Nieuwjaar helemaal open.  
Het sportieve gebeuren verdween echter uiteindelijk volledig op de achtergrond door de Corona 
crisis, die helaas zwaar huis hield en dit ook nog in de komende weken, maanden, misschien zelfs 
jaren zal doen.  Bedrijven, verenigingen, particulieren, iedereen zal deze zwarte periode op zijn 
manier nog wel een hele tijd voelen.  Ook voor K.F.C. Varsenare breekt een moeilijke periode aan; 
het derven van heel wat inkomsten door niet gespeelde wedstrijden en afgelaste activiteiten zal het 
in de toekomst nog moeilijker maken om de eindjes aan elkaar te knopen.  Maar we versagen niet, 
denken positief en vatten vol goede moed met een vernieuwde structuur de nieuwe jaargang aan, 
gesteund als we zijn door onze spelers, ouders en medewerkers.  Het heeft dan ook geen zin om veel 
en lang achterom te kijken; we moeten in tegendeel hoopvol en strijdvaardig vooruitblikken en we 
willen er dan ook alles aan doen om het iedereen naar de zin te maken en ook van het seizoen 2020-
2021 een topjaar te maken! Wij rekenen hiervoor dan ook op eenieders medewerking. 

De jeugdwerking van K.F.C. Varsenare dankt iedereen alvast voor het vertrouwen in onze vereniging 
en wenst iedereen een aangenaam en succesvol, maar bovenal gezond,  2020-2021 toe.  Forza 
Varsa! 

Met sportieve groet, 

Danny De Coninck, algemeen coördinator/g.c., voor het Bestuur van K.F.C.Varsenare. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kfcv.be/
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Organigram 2020-2021 

 

Kernbestuur 2020-2021 

algemeen coördinator  Danny De Coninck 

verantwoordelijke jeugd Sven Vileyn 

financieel verantwoordelijke Claudia Coudeville 

sportief verantwoordelijke Yannick Bousson 

http://www.kfcv.be/
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Dagelijks Bestuur 2020-2021 

algemeen coördinator/g.c. Danny De Coninck 

marketing coördinator  Christophe Leenknecht 

events coördinator  Alain De Plancke 

logistiek coördinator  Marc Lingier 

sportief coördinator  Yannick Bousson 

financieel coördinator  Claudia Coudeville 

sponsoring coördinator Sven Vileyn 

coördinator jeugd  Sven Vileyn 

bestuurslid   Patrick Deboo 

bestuurslid   Bruno Schutyser 

bestuurslid   Dominiek Raes 

bestuurslid   Norbert Van Tieghem 

bestuurslid   Dirk De Vooght 

secretaris   Henk De Wolf 

jeugdcoördinator  Tim Van der Elst 

sports events coördinator Silke Van der Elst 

ombudsdienst   Sven Vileyn 

http://www.kfcv.be/
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K.F.C. Varsenare GROEIT ! 
 
 
K.F.C. Varsenare is op vandaag een bruisende voetbalvereniging met ongeveer 400 leden, waarvan 
meer dan 300 jonge voetballers.  De continue groei brengt met zich mee dat we uitkijken naar 
nieuwe medewerkers die vrijwillige ondersteuning willen bieden aan onze werking en kunnen 
ingezet worden in een van onze cellen binnen de vernieuwde structuur. 
 
Concreet zoeken we: 
 
- logistieke medewerkers: je bent enkele uren per maand vrij voor het onderhouden van onze 
infrastructuur, zowel gebouwen als voetbalterreinen, en het aanpakken van allerhande klusjes; dan is 
de "cel logistieke ondersteuning" zeker jouw ding. 
Contacteer: Marc Lingier - 0498/757446 - marc.lingier@vdab.be 
 
 
- administratief medewerker: je kan je enkele uren vrijmaken op woensdagnamiddag en 
zaterdagvoor- of namiddag ter ondersteuning van het secretariaat ; dan is de "cel administratie en 
communicatie" iets voor jou. 
Contacteer: Danny De Coninck - 0473/914024 - danny_deconinck@telenet.be 
 
 
- medewerker sponsorcel: sponsorgeld is essentieel voor het bestaan van elke vereniging; je kan je 
enkele uren per maand vrijmaken en hebt wat commerciële feeling, actief contact zoeken met 
bestaande en potentiële nieuwe sponsors is je op het lijf geschreven, dan moet je bij de "sponsorcel" 
zijn. 
Contacteer: Sven Vileyn - 0475/690206 - sven.vileyn@crelan.be  
 
 
- grafisch medewerker: je houdt van digitale communicatie en wil van onze website jouw en ons 
paradepaardje maken; dan hoor je zeker thuis in de "marketing cel".                                                                                                                     
Contacteer: Christophe Leenknecht -0478/212621 - christopheleenknecht@gmail.com 
 
 
 

http://www.kfcv.be/
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KFC Varsenare GROEIT ! 
 
- financieel medewerker: boekhouding en geldzaken zijn een passie en je kan je op regelmatige basis 
ondersteunend vrijmaken; dan pas je perfect in de "cel fiscaliteit en financiën".                                                                                                                               
Contacteer: Claudia Coudeville - 0472/801005 - claudia.coudeville@telenet.be 
 
 
- medewerker organisaties: feesten en bijeenkomsten organiseren zit je in de genen, dan hoor je 
beslist thuis in de "cel festiviteiten 
Contacteer: Alain De Plancke - 0499/933262 - alain.deplancke@telenet.be 
 
 
- recreatieve scheidsrechters: je bent zelf nog sportief en houdt ervan tussen kinderen te laveren en 
wekelijks op zaterdagmorgen de wedstrijdjes van de jongste voetballertjes in goede banen te helpen 
leiden, dan ben je beslist een ideale jeugdscheidsrechter. 
Contacteer: Yannick Bousson - 0496/578114 - yannick.bousson@telenet.be 
 
 
- jeugdtrainer: voetbal is een passie die je wil overbrengen op aankomende talenten, klein of al wat 
groter; je hebt reeds een voetbaldiploma of wil het graag halen of je bent gewoon supergemotiveerd 
om met jonge topvoetballers in spe aan de slag te gaan, dan ben je geknipt als jeugdtrainer.                                                                                                      
Contacteer: Tim Van der Elst - 0497/578346 - timvanderelst.kfcv@gmail.com 
 
 
- teambegeleider: je wil graag de trainer bijstaan in de begeleiding van een groep jonge voetballers, 
dan kan je perfect instappen als teambegeleider.  
Contacteer: je trainer, de jeugdcoördinator, de sportief verantwoordelijke of de algemeen 
coördinator/g.c. 
 
 
Kortom: wij zoeken versterking en in bovenstaand aanbod vind jij beslist je gading.  Aarzel dus niet 
contact op te nemen met de respectievelijke celverantwoordelijken.  Opleiding en leeftijd is niet van 
belang, enkel een goede motivatie volstaat om voor K.F.C. Varsenare een perfecte medewerker te 
zijn.  We kijken alvast met zijn allen uit naar je komst. 
 

http://www.kfcv.be/
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Lidgeld 
 
Het lidgeld omvat o.a: 
 
- Inschrijving bij de K.B.V.B. 
 
- Sportkledijpakket: veldspelers: (sporttas + wedstrijdbroekje en -kousen voor U6 tem U19)            

doelmannen: (sporttas + keepertrui + keeperbroek + wedstrijdkousen + 
korting voucher handschoenen voor U10 tem U19) 

 
- Een gans voetbalseizoen trainingen (tot drie trainingen per week) en wedstrijden (ong. 30), 
tornooien, vriendschappelijke en bekerwedstrijden; bijgestaan door gemotiveerde en zoveel als 
mogelijk gediplomeerde trainers.  
 
- Verzekering voor mogelijke ongevallen op training en tijdens wedstrijden. 
 
- Gebruik wedstrijdtruitje. 
 
- Mogelijkheid om tijdens het seizoen indoor te trainen. 
 
- Onkosten voor scheidsrechters tijdens de wedstrijden. 
 
- Water tijdens de wedstrijden. 
 
- Drankje (chocolademelk) voor onze jeugdspelers na iedere thuiswedstrijd. 
 
- Een broekje, een paar kousen en een sporttas (waarde = +/- 50 euro).  
 
- Deelname aan verschillende betalende tornooien (o.a. Nationale Beker). 
 
- Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van het A-Team. 
 
- Gratis deelname aan eetfestijn of ontbijt/brunch bij tijdige betaling. 
 
Ter info: de meeste ziekenfondsen betalen een deel van het  lidgeld terug; document voor 
aanvraag is verkrijgbaar via het ziekenfonds of de website. 

http://www.kfcv.be/
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Aankoop kledij 

Via kledij- en materiaalsponsor Axa Sport kan volgende aangekocht worden: 

trainingstop  128 - 164   34 €      
   S - XXXL  38 € 

polo   128 - 164  27 €      
   S - XXXL  30 € 

T-shirt   128 - 164  23 €      
   S - XXL   27 € 

polyester jack  116 - 164  26 €      
   S - XXXL  30 € 

allweather jack 128 - 164  34 €      
   S - XXXL  38 € 

sweatshirt met kap 128 - 164  38 €      
   S - XXXL  42 €       

shirt lange mouw 128 - 164  27 €      
   S - XXXL  30 € 

trainingsbroek  116 - 164  26 €      
   S - XXXL  30 €  

Adres:    Axa Sport, Gistelsesteenweg 548, Sint-Andries (Brugge) 
Openingsuren:   dinsdag - vrijdag 9u30 - 12u en 13u30 - 18u30   
        zaterdag 9u - 12u en 13u30 - 18u 
        zondag 10u - 12u       
        maandag gesloten 

http://www.kfcv.be/
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Weetjes 

- - Elke week is er mogelijkheid tot praatmoment met de  TVJO en/of algemeen 
coördinator/gerechtigd correspondent op woensdag van 19 u. tot 20 u. na afspraak. 

- De cafetaria is steeds open op woensdag- en donderdagavond en op zaterdag, en verder op 
zaterdagavond of zondagnamiddag bij thuiswedstrijden A-team en op vrijdagavond bij 
thuiswedstrijden B-Team. 

- De kleine kantine fungeert op wedstrijddagen als secretariaat en voor ontvangst van 
scheidsrechters, ploegafgevaardigden en genodigden. 

- Als alternatieve accommodatie wordt geregeld de sportzaal in Varsenare en het 
kunstgrasveld Koude Keuken gebruikt. 

- Dagelijks email checken op berichten van trainer, sportief verantwoordelijken of bestuur 
(zeker bij slecht weer) is aangewezen.  

- “Pro Soccer Data” geldt als enig communicatietool, sociale media worden niet gebruikt om 
te communiceren.  Elke ploeg kan en mag een Facebook pagina of ander sociaal medium 
gebruiken, maar enkel om correcte foto’s en filmpjes te delen.  Bij misbruik wordt daar 
streng op gereageerd! 

- Bij een ongeval dient onmiddellijk een aangifte te worden ingevuld, verkrijgbaar bij trainer, 
ploegafgevaardigde, in het secretariaat of te downloaden van de website.  Deze is z.s.m. en 
uiterlijk binnen de week na ongeval af te geven in het secretariaat of op te sturen naar de 
gerechtigd correspondent. 

 

Bekijk op regelmatige basis onze website voor alle nieuwste info over K.F.C.V.: www.kfcv.be. 

http://www.kfcv.be/
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Sportieve opvolging 

 

- Wekelijks door elke teamtrainer vanaf U10 na elke training en wedstrijd via Pro Soccer 
Data. 

- December : eerste oudercontact, met positieve punten en werkpunten (vanaf U10) en 
“voetbalrapportje” voor U6 t/m U9. 

- April : tweede oudercontact, met individueel rapport i.f.v. doorstroming volgend seizoen 
(vanaf U10) en “voetbalrapportje” voor U6 t/m U9. 

- Samenwerkingsverband met K.S.V. Jabbeke en V.K.S.O. Zerkegem. 

 

 

Medische opvolging 

 

- Dokter : eigen huisarts. 

- Kinesist : Jani Bousson (A-Team) en Jan D’Hiet van kiné praktijk “De Beweegreden” (jeugd). 

- Verplichte medische fiche per speler, via teamtrainer ter controle (Pro Soccer Data). 

  

http://www.kfcv.be/
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Sportief charter 

- Interne reglementering voor ouders en spelers, door iedereen te kennen en te respecteren. 

- Bij betaling lidgeld akkoord met het charter. 

- Te raadplegen op de website : www.kfcv.be. 

 

Activiteiten (onder voorbehoud) 

- Familiedag    29/08/2020 

- Sponsoravond   12/09/2020 of 19/09/2020 

- Eetfestijn     04/10/2020 of 11/10/2020 

- Tornooien K.F.C.V.   22/08/2020 en 11/11/2020 

- Cultuuravond   13/11/2020 

- Eindejaarsactie    november - december 2020 

- Ontbijt/brunch    14/02/2021 of 21/02/2021 

- Forza Varsa kwis   27/02/2021 

- Fuif Fin de saison   24/04/2021 

- Eindeseizoensactiviteit  01/05/2021 

http://www.kfcv.be/
http://www.kfcv.be/


 

                                                      
 

                       KFC VARSENARE    

K.B.V.B.: stamboeknummer 5222 

 

 
 
Vergeet niet alle info te checken op onze website www.kfcv.be  
 

KFC VARSENARE         IBAN BE41 7380 0114 3410 
Hof Van Straeten 2         IBAN BE86 1030 4062 1850 
8490 Varsenare         BTW : 0438 916 981 

 

 

Trainingen - Wedstrijden 
 
GU6/GU7 Nathan De Ridder - Arno Willems   maandag 18u00 - 19u30
  Jarne Van Bogaert     woensdag 13u30 - 15u00 
 
  0478/479405  nathandrd99@gmail.com 
  0456/040405  willems.arno1@outlook.be 
  0478/073907  jarnevb@hotmail.com 
 
PU8  Ivo Van Den Bergh - Siebe Timmerman   maandag 18u00 - 19u30 
         woensdag 13u30 - 15u00 
 
  0472/817246  ivo.vandenbergh@gmail.com 
  0477/782894  timmermansiebe@hotmail.com 
 

PU9  Steven Luyckx - Tecumseh De Lannoit   maandag 18u00 - 19u30 
         woensdag 13u30 - 15u00 
 
  0485/809045  luyckx.steven@gmail.com 
  0468/266094  tecumsehdl@msn.com 
     
IPU10/GU10 Christophe Scherrens - Aygör Aylak   maandag 17u45 - 19u15       
         woensdag 17u45 - 19u15          
 
  0493/838863  scherrenschristophe@gmail.com 
  0485/479646  aygoraylak@gmail.com 

 
IPU11/GU11 Frederik De Nobele  - Kris Vanpaemele   dinsdag 18u30 - 20u00            
         donderdag 17u45 - 19u15             
 
  0497/142081  de_nobele@hotmail.com 
  0474/226541  vanpaemelekris@hotmail.com 
   
  

http://www.kfcv.be/
mailto:nathandrd99@gmail.com
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IPU12  William Berkoe - Pevo Magellan Capela   dinsdag 17u45 - 19u15      
         donderdag 17u45 - 19u15       
 
  0483/588014  wberkoe@hotmail.be 
  0472/280661  capelamagellan@outlook.be 
 
IPU13  Laurens Byl - James De Bel    maandag 18u00 - 19u30  
         donderdag 17u45 - 19u15 
 
  0474/898412  laurensbyl@gmail.com 
  0479/920726  debeljames@gmail.com 
 
IPU14  Karel Maenhout     maandag 19u30 - 21u00        
         woensdag 16u00 - 18u00
          
  0472/905364  karelmaenhout@hotmail.com 
 
IPU15  Wesley Bonamie     maandag 19u30 - 21u00       
         woensdag 18u00 - 19u30         
         vrijdag 18u00 - 19u30 
 
  0468/118145  wesley.bonamie@telenet.be 
 
GU15  Silvio Paravizzini     maandag 19u30 - 21u00 
         donderdag 19u30 - 21u00 
 
  0472/046749  silvio@protectasolutions.be 
 
IPU16  Tim Van der Elst     maandag 19u30 - 21u00        
         woensdag 19u30 - 21u00        
         vrijdag 18u00 - 19u30 
 
  0497/578346  timvanderelst.kfcv@gmail.com 
 
  

http://www.kfcv.be/
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IPU17  Sander Meulemeester     maandag 19u30 - 21u00       
         woensdag 18u30 - 19u30           
         vrijdag 18u00 - 19u30 
 
  0478/512681  sander_meulemeester@hotmail.com 
 
GU17  Jari Casteleyn      dinsdag 19u30 - 21u00          
         donderdag 19u30 - 21u00 
 
  0491/519431  jaricasteleyn@hotmail.com 
 
 
IPU19  Remi Ramon      zondag 10u00 - 11u30        
         woensdag 19u30 - 21u00          
         vrijdag 18u00 - 19u30 
 
  0484/752452  remiramon@hotmail.com 
 
Doelmannen: 
 
U10/U11 Dimitri Claeys      dinsdag 17u45 - 19u15 
 
U12/U13 Dimitri Claeys      woensdag 19u00 - 20u30                         
 
  0471/698819  dimitri.claeys@hotmail.com 
 
U14/U15 Nick Dejonghe      dinsdag 18u00 - 19u30 
 
U16-U19 Nick Dejonghe      dinsdag 19u30 - 21u00 
 
  0485/809606  dumondejonghe@hotmail.com 
 
Linie-/visietraining: 
 
  Rik Brusseel      woensdag 14u00 - 18u00 
 
  0486/974942  rik.brusseel@telenet.be 

http://www.kfcv.be/
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Sportief coördinatoren: 
 
OB  Ivo Van Den Bergh 0472/817246  ivo.vandenbergh@gmail.com 
 
MB  Maarten Tratsaert 0493/525277  maarten.tratsaert@telenet.be 
 
JONG KFCV   Dirk De Vooght  0471/412093  dirk.de.vooght@telenet.be 
 
BB & JEUGD Tim Van der Elst 0497/578346  timvanderelst.kfcv@gmail.com 
 
ALG. SPORT. Yannick Bousson 0496/578114  yannick.bousson@telenet.be 

 

Contact 
 
algemeen coördinator     Danny De Coninck 0473/914024   danny_deconinck@telenet.be 
 
verantwoordelijke jeugd   Sven Vileyn  0475/690206   sven.vileyn@crelan.be 
 
penningmeester     Claudia Coudeville 0472/801005   claudia.coudeville@telenet..be 
 
sportief coördinator     Yannick Bousson 0496/578114   yannick.bousson@telenet.be 
 
jeugdcoördinator     Tim Van der Elst 0497/578346   timvanderelst.kfcv@gmail.com 

  

http://www.kfcv.be/
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Vergeet niet alle info te checken op onze website www.kfcv.be  
 

KFC VARSENARE         IBAN BE41 7380 0114 3410 
Hof Van Straeten 2         IBAN BE86 1030 4062 1850 
8490 Varsenare         BTW : 0438 916 981 

 

Tot slot 

De jeugdwerking van K.F.C. Varsenare dankt u voor het vertrouwen in onze vereniging; wij 
zullen er alles aan doen om dit vertrouwen niet te schaden. 

Bij vragen of problemen, aarzel niet de verantwoordelijken aan te spreken.                   
Mensen spreken mensen… 

Laat ons er allemaal samen een prachtig seizoen van maken.  Forza Varsa! 

 

http://www.kfcv.be/

