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1 Voorwoord 

Beste Voetballiefhebbers, Ouders, 

Uw zoon of dochter heeft gekozen om te voetballen, en samen met hen heeft U de keuze gemaakt 

om dit te doen bij KFCV Alberta. Een keuze die wij alleen maar kunnen toejuichen! 

Dankzij deze infobrochure trachten wij jullie meer informatie te geven over de werking van onze 

club. Onze jeugdafdeling wordt uitsluitend door vrijwilligers gedragen, sommigen gediplomeerd. 

Deze infobrochure is een samenvatting van onze gehele jeugdwerking om onze jeugdspelers in 

optimale omstandigheden te laten voetballen, d.w.z. investeren in materialen, accommodatie en 

vooral in mensen. 

• Aanmoedigen van sportiviteit en inzet, plezier in het voetbal. 

• Onder begeleiding van trainer en afgevaardigden het voetbalspel op een hoger niveau 

brengen. 

• Van onze sportclub een echte vereniging maken waar iedereen welkom is en iedereen zich 

thuis voelt. 

Mag ik jullie van harte welkom heten bij onze club. 

2 Missie en visie 

De jeugdopleiding is een onmiskenbare pijler in de structuur van een voetbalclub en daarom 

trachten wij als vereniging een goede jeugdafdeling uit te bouwen en in stand te houden. 

Het doel van KFCV Alberta is om onze jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden zodat hun 

aanwezige talenten optimaal ontwikkeld worden. We hopen in de toekomst het grootste deel van de 

jeugdspelers te mogen verwelkomen in het eerste elftal. Zoals elke regionale club streven we 

hiernaar om op lange termijn het bestaan van de club te kunnen vrijwaren. Spelers uit eigen dorp zijn 

goud waard. 

Onze jeugdvisie bestaat uit meer dan enkel de sportieve tak. Wij willen elke speler ook sociale en 

pedagogische attitudes aanleren die zij in hun latere leefomgeving zullen nodig hebben, in het 

voetbal en daarbuiten. 

Het verenigingsleven binnen onze club heeft een hoge prioriteit dewelke noodzakelijk is om enerzijds 

bestaande leden te behouden en anderzijds aan ledenwerving te doen. Organiseren van allerhande 

nevenactiviteiten voor spelers, ouders, sympathisanten moeten er voor zorgen dat onze club wordt 

beschouwd als een warme en familiale club binnen de stad en regio. Ik denk dan aan de 

vriendjesdag, de initiatie op school, de Alberta-Familiedag, de initiatietraining tijdens de Week van de 

Sportclub, het Sinterklaasfeest, de Quiz, de Mosselsouper, de Alberta-fuif, … Activiteiten en 

evenementen waar wij ieder jaar meer volk mogen ontmoeten. 
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3 Contactgegevens 

3.1 Bestuur 

Voorzitter | Kevin Kerckhofs 
GSM: 0497 81 52 28 
E-mail: kevin@kfcvalberta.be 

Secretaris | Cis Janssens 
GSM: 0498 67 74 05 
E-mail: cis@kfcvalberta.be 

Penningmeester | Toon Bens 
GSM: 0499 62 34 52 
E-mail: toon@kfcvalberta.be 

Bestuurder | Daan Bens 
GSM: 0494 60 37 54 
E-mail: daan@kfcvalberta.be 

3.2 Sportieve staf 

Sportief manager | Lorenzo Sterckx 
GSM: 0495 46 06 46 
E-mail: lorenzo@kfcvalberta.be 

Sportief directeur | Kevin Kerckhofs 
GSM: 0497 03 01 22 
E-mail: kevin@kfcvalberta.be 

3.3 Trainers en afgevaardigde 

U6 
Ben Pelsmaekers 
Tom Claes 

U7 
Michiel Slaets 
Tom Claes 
Noël Kerckhofs 

U8 
Pieter Van Ballaer 

U9 
Michael Baert 
Jef Engelen 

U10 
Gino Christiaens 
Jo Fierens 

U11 
Bert Didden 
Lieven Janssens 
Jochen Neuts 

3.4 Algemene mailadressen 

• Bestuur | bestuur@kfcvalberta.be 

• Jeugd | jeugd@kfcvalberta.be  

mailto:info@kfcvalberta.be
mailto:bestuur@kfcvalberta.be
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4 Voetballen bij KFCV Alberta 

4.1 Clubinfo 

Clubkleuren: Rood – Wit 

Oprichtingsdatum: 1943 

Stamnummer: 03926 

4.2 Adres 

Koninklijk Footbal Club Verbroedering Alberta  

Hollandsebaan 26b 

2440 Geel 

4.3 Trainingen, wedstrijden en tornooien 

4.3.1 Uren 

Bij thuiswedstrijden moeten de jeugdspelers op het afgesproken tijdstip voor aanvang van hun 

wedstrijd in de kleedkamer aanwezig zijn. 

Bij de trainingen dienen alle spelers 10 minuten voor aanvang van hun training in kledij klaar te staan 

op het veld. 

4.3.2 Vaste trainingsdagen en uren 

• U6 Woensdag van 17u30 tot 18u30 

• U7: Woensdag van 18u tot 19u 

• U8 Donderdag van 18u tot 19u15 

• U9: Dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15 

• U10: Dinsdag en donderdag van 18u tot 19u30 

• U11: Woensdag en donderdag van 18u30 tot 20u 

4.3.3 Afmelden training en wedstrijden 

De ouders van een jeugdspeler die niet aanwezig kan zijn op een training en/of wedstrijd, melden zijn 

afwezigheid tijdig aan de trainer(s). 

4.3.4 Afgelastingen 

Algemene afgelastingen: www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen. Bij een algemene of plaatselijke 

afgelasting of bij een forfait (van uit- of thuisploeg), brengen de trainers zo snel mogelijk alle ouders 

op de hoogte. 

4.3.5 Kleedkamers 

Kleedkamers dienen zowel na de training als wedstrijden netjes te worden achtergelaten. Laat geen 

waardevolle spullen zoals gsm, portefeuille of andere spullen in de kleedkamer! Spelers vanaf U9 zijn 

verplicht te douchen op de club na elke wedstrijd. 

4.3.6 Voordelen leden 

• Voordeelprijs bij het huren van de kantine 

• Een korting op de producten in de Saller catalogus 

mailto:info@kfcvalberta.be
http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen
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4.3.7 Communicatie 

Als moderne club bieden wij veel communicatiemogelijkheden aan voor geïnteresseerden. U kan zich 

zo bijvoorbeeld inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief via kfcvalberta.be. Ook de 

facebookpagina facebook.com/kfcvalbertageel liken wordt aangeraden om up-to-date te blijven met 

het reilen en zeilen van onze club. 

Bij inschrijving zullen alle ouders uitgenodigd worden in een WhatsApp-groep van de eigen ploeg. 

Hier zullen mededelingen over wedstrijden, trainingen, evenementen, … geplaatst worden. 

U kan ook altijd telefonisch terecht bij de trainers of de jeugdcoördinator. Voor gegevens: zie eerder. 

4.4 Verwachtingen van de clubwerking naar spelers en ouders toe 

Om onze clubwerking te financieren, organiseren wij enkele evenementen per seizoen. Wij 

verwachten dat u zich inzet in de groei van ons project door uw minimale bijdrage te leveren op 

volgende punten: 

In november organiseren we een succesvolle mosselsouper. 

Rond februari, maart, april gaat onze grote fuif “Hypnotized” door. De vorige twee jaren 

organiseerden we deze nog onder de, misschien wel door u bekende, naam Insomnia. Ook hier 

verwachten wij indien mogelijk uw bijdrage. 

In mei doen we jaarlijks een aantal klusjesdagen ter voorbereiding van het seizoen. Meestal gaat dit 

om kleine ingrepen, en aangezien meer handen lichter werk maakt, vragen wij u ook hier aanwezig te 

zijn. 

Doorheen het jaar zullen er nog evenementen plaatsvinden om de clubkas te spijzen. Het bestuur zal, 

net zoals bij de bovenstaande evenementen, de werklast op zich nemen. Hierbij rekenen wij op uw 

goede wil en helpende hand. Bij zulke extra evenementen zullen de spelers- en oudersgroepen 

aangesproken worden en daarbij hopen wij dat u onze club wil helpen. 
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4.5 Helpers gezocht vrijwilligers team  

Een club kan niet blijven bestaan zonder haar team van helpende vrijwilligers. Hoewel het bestuur 

momenteel veel van de volgende taken op zich neemt, is het altijd aangenaam om hierbij op extra 

hulp te rekenen. Zeker in deze tijden van groei zal het bestuur deze taken in de toekomst wellicht 

niet alleen meer kunnen dragen, en daarom rijken wij een vragende hand uit naar u.  

We werden in het verleden al vaak geroemd voor onze velden. Om ons mooie voetbalspel te tonen is 

een verzorgd veld onontbeerlijk. Wij spenderen zo’n anderhalf uur aan het kalken van de lijnen, 

wederom anderhalf uur per plein voor het gras af te maaien en bij langdurig nat weer zullen wij het 

terrein wellen. Alle hulp hierbij is meer dan welkom. 

Zoals u wellicht al gemerkt heeft, zijn we bezig met grote veranderingen aan onze infrastructuur. Het 

onderhoud van onze gebouwen neemt veel tijd in beslag. Zo wordt de kantine regelmatig schoon 

gemaakt. Ook hierbij kunnen wij helpende handen gebruiken. U kan daarnaast ons ook helpen door 

het afval op onze accommodatie te verzamelen en zo uw steentje bij te dragen aan de uitstraling van 

onze club. De handige harry’s van onze club kunnen zich steeds melden om kleine klusjes te doen 

(zoals lampen vervangen of zaken repareren indien nodig). We zijn ervan overtuigd dat er onder de 

Albertanen veel bekwame vakmensen zijn, waarvan wij hun vaardigheden en expertise maar al te 

graag willen inschakelen. 

Ook willen wij niet-spelers aanmoedigen om zich aan te bieden als helpende engel voor onze club. 

Door de sterke groei van onze club in spelersaantallen (zowel jeugd als seniors) kan onze clubwasserij 

de bergen truitjes waarin onze Albertanen gestreden hebben amper bijhouden. Daarom vragen wij u 

graag om als was-ouder onze eigen wasserette te ontlasten. 

En maakt u graag nog meer mensen gelukkig? Dan mag u steeds onze tapdienst vervolledigen. Tover 

een glimlach op onze bezoekers hun gezicht door in de weekends hun een drankje aan te bieden. 

Onze kantine is een grote bron van inkomsten, dus versterking in het tap-team op drukke 

wedstrijden is steeds welkom! 
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4.6 Lidgeld 

Om de voorbereiding van seizoen 2021 - 2022 zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen wij aan 

iedereen vragen om het lidgeld voor komend seizoen vóór 20 juni 2021 over te schrijven op 

rekeningnummer BE84 7360 6174 0059 met de mededeling: “lidgeld+ploeg+voornaam+naam”. 

Het lidgeld voor onze jeugd: 

- Aanzet U5: €105 

o Geboortejaar: 2017 

o 1 keer training in de week 

o Kledij en materiaal: sweater, broek, bal, kousen en een voetbaltas (eenmalig) 

- Onderbouw U6: €110 

o Geboortejaar: 2016 

o Wedstrijden; 1 keer training in de week 

o Kledij en materiaal: sweater, broek, bal, kousen en een voetbaltas (eenmalig) 

- Onderbouw U7: €120 

o Geboortejaar: 2015 

o Wedstrijden; 1 keer training in de week 

o Kledij en materiaal: sweater, broek, bal, kousen en een voetbaltas (eenmalig) 

- Onderbouw U8 en U9: €125 

o Geboortejaar: 2014 en 2013 

o Wedstrijden; 2 keer training in de week 

o Kledij en materiaal: sweater, broek, bal, kousen en een voetbaltas (eenmalig) 

- Middenbouw U10 en U11: €140 

o Geboortejaar: 2012 en 2011 

o Wedstrijden; 2 keer training in de week 

o Kledij en materiaal: sweater, broek, bal, kousen en een voetbaltas (eenmalig) 

Opmerking: De bestelde kledij kunnen wij u pas overhandigen wanneer het lidgeld voldaan is. 

Wanneer u meerdere kinderen bij KFCV Alberta heeft voetballen, geniet u van een korting van €10 

voor het tweede kind en €15 voor het derde kind. Kinderen van clubsponsors en kinderen van 

trainers krijgen eveneens €10 korting op hun lidgeld. Gelieve dit te vermelden bij het overschrijven 

van het lidgeld. 

Via de mutualiteit kan elke speler tot €30 van zijn lidgeld terugbetaald krijgen. Hiervoor dient een 

ziekenfondsformulier ingevuld te worden, meer informatie en de formulieren zijn terug te vinden via 

kfcvalberta.be/tussenkomst-lidgeld. Druk het formulier af en kom even langs onze jeugdcoördinator 

die het formulier zal vervolledigen. Spelers met een vrijetijdspas krijgen een korting tot 50%. 
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Wat is er allemaal inbegrepen in het lidgeld? 

• Bijdrage VFV, dit zorgt ervoor dat jullie kind een jaar lang verzekerd kan voetballen 

• Clubkledij en materiaal 

• Een gratis consumptie na elke thuiswedstrijd 

• Het lidgeld wordt eveneens gebruikt voor het onderhoud van onze accommodatie en 

pleinen, het poetsen van de kleedkamers, de aankoop en het onderhoud van materialen, de 

levering van mazout, water en elektriciteit, enzovoort. Alsook de eventuele vergoeding voor 

de trainers. 

Elke nieuwe speler dient zich online in te schrijven. Dit via volgende link: kfcvalberta.be/inschrijven. 

Ook dienen ze langs onze secretaris, Cis Janssens, te gaan om hen officieel aan te sluiten bij onze 

club. Het is vanzelfsprekend dat iedereen, jong en oud, zich aan ons huishoudelijk reglement dient te 

houden.  

Heeft u nog vragen, bedenkingen of ideeën, mag u ten allen tijde contact opnemen met het bestuur 

of kan u uiteraard ook steeds terecht bij onze trainers! 

Dit allemaal gezegd zijnde, kijken wij ambitieus uit naar het komend seizoen en hopen wij iedereen 

snel terug te zien! De eerste training voor U5, U6 en U7 gaat door op woensdag 18 augustus, de 

eerste training voor U8, U9 en U10 gaat door op dinsdag 17 augustus, de U11 starten op maandag 

16 augustus. 

4.7 Kleding 

Alle jeugdleden ontvangen standaard een sweater, een broek, kousen en een bal van de club. 

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om kledij bij te bestellen uit de Saller catalogus. Op deze 

aankopen wordt een korting toegepast. 

Er worden drie gezamenlijke pasdagen georganiseerd, ook kan je doorheen het jaar kledij passen bij 

iemand van het bestuur. 

Belangrijk om weten is dat er slechts 3 bestelmomenten zijn, tijdens deze momenten zal de club de 

opstartkosten en drukkosten voor haar rekening nemen.  

Wil je toch iets sneller bestellen, dan wordt de opstartkost doorgerekend bij aankoop. 

5 Sportongeval 

Jeugdspelers dienen bij het oplopen van een blessure tijdens training of match altijd de trainer en/of 

afgevaardigde in te lichten. Deze geven informatie over de gang van zaken wat te doen bij een 

blessure. 

De afgevaardigde heeft een ongevallenformulier en geeft dat indien medische behandeling gewenst 

is aan de betreffende jeugdspeler. De afgevaardigde/trainer kent het gebruik en de procedure voor 

afhandeling van een ongevallenformulier. Bij een ongeluk of blessure tijdens een training/wedstrijd, 

is het best om altijd een "ongeval aangifte formulier" te vragen en te laten invullen door een arts. 

Formulieren zijn steeds aanwezig in de kantine. Deze formulieren kunnen ook in pdf-formaat 

gedownload worden op onze website. 

mailto:info@kfcvalberta.be
http://kfcvalberta.be/inschrijven/
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Wanneer spelers geblesseerd geraken tijdens een training of wedstrijd dienen ze snel uit het veld 

gehaald te worden en te worden behandeld met koud water en/of ijs. Het spelersbelang staat altijd 

voorop, niet de training of de stand in de wedstrijd. 

Wat te doen na een blessure? 

Alvorens je de sportactiviteit hervat, dient een bewijs van genezing overhandigt te worden. Dit 

document dient, wanneer ingevuld, zo vlug mogelijk bezorgd te worden aan onze secretaris. 

Opgelet: Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd alvorens dit 

document van herstel werd binnen gebracht! 

Alle rekeningen dus zelf betalen. Na afrekening met je ziekenfonds de documenten (enkel originelen) 

binnenbrengen bij de secretaris voor verzending naar VV. Apothekersonkosten: bewijs voor 

verzekering (kasticket is onvoldoende). Dokters- en ziekenhuis rekeningen: facturen en afrekeningen 

ziekenfonds. 

Bij kwetsuren met een lange herstelperiode mag je tussentijdse afrekeningen binnenbrengen. 
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6 Huishoudelijk Reglement 

Ons huishoudelijk reglement is te vinden op de website van onze club: www.kfcvalberta.be. 

7 Wedstijden 

Nog niet bekend. 

8 Databank 

September 
13/09 – 17/09 Vriendjesweek 
 Ploegenvoorstelling (Eerste thuiswedstrijd) 
29/09 Breng je sportclub naar school 
 Maand van de Sportclub 
  
Oktober 
08/10 Quiz (Ontmoetingscentrum Winkelomheide) 
 Wafelverkoop 
  
November 
06/11 Mosselsouper (Ontmoetingscentrum Winkelomheide) 
  
December 
01/12 Sinterklaasfeest 
  
Januari 
 Kerstboomverbranding 
  
Februari 
 Fuif 
  
Maart 
 Carnavaltraining 
 Brunch 
  
Mei 
06/05 Alberta Quiz (Ontmoetingscentrum Winkelomheide) 
 Familiedag (terreinen KFCV Alberta) 
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9 Trooper 

Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! 

Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online 

shopping die ervoor zorgt dat je KFCV Alberta gratis steunt 

met je online aankopen, zonder één € meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper ? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/alberta). 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van 

€100. 

Via www.trooper.be/alberta kan je heel wat meer kopen dan wafels. 

Shop bij meer dan 300 webshops: 

1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 

2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...) 

3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...) 

4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano….) 

5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...) 

6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...) 

7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,…) 

8. En nog veel meer… 

Heb je nog iets nodig? Koop dit al eens via www.trooper.be/alberta. Dan weet je al hoe het moet ;-). 

Like zeker ook de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van al het nieuws. 

Belangrijk : Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden écht achter smijten en de nodige 

mond-aan- mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, SMS... 

inschakelen. Trooper zal leven binnen onze club! 

PS. voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt : ik troop, jij 

troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen. 

mailto:info@kfcvalberta.be
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http://www.trooper.be/alberta
http://www.trooper.be/alberta
http://www.trooper.be/alberta

