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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

Ontstaan, missie en visie van de club
Voetbalclub EENDRACHT Mechelen a/d Maas te Maasmechelen gaat haar 6e seizoen in. De club is ontstaan
uit 2 voetbalclubs, met name Cerkel Sportief Mechelen a/d Maas en K.V.V. Verbroedering Maasmechelen.
Nadat beide voetbalclubs méér dan 50 jaar groen kleurde, speelt de nieuwe fusieclub in het
blauw/azuurblauw.
De visie van de club bestaat onder meer uit een goede structurele uitbouw van de jeugdopleiding, waarbij
plaats is voor élke speler dewelke - samen met zijn ouders - respect heeft voor de normen en waarden van
onze club en bijkomend het groepsgevoel hoog in vaandel draagt door een voldoende aanwezigheid. De
combinatie van jeugdvoetbal (recreatief gericht = gewestelijk niveau) en jeugdopleiding (prestatie gericht =
interprovinciaal niveau) moet de mogelijkheid bieden dat elke speler op zijn niveau kan voetballen. Het
seniorenvoetbal (1e elftal in 1e provinciale of 3e provinciale) moet uiteindelijk het eindresultaat zijn van deze
jeugdopleiding, of een seniorenteam in een hogere categorie.
Onze voetbalclub behoort bij één der grootste Limburgse voetbalverenigingen en biedt voetbalgelegenheid
voor 40 voetbalelftallen - waarvan 34 jeugdploegen - maar ook met damesvoetbal en G-voetbal. Onze club
telt ongeveer 650 leden, waarvan een 500-tal nog iedere week actief op het voetbalveld staan.
Dit betekent dat er voortdurend wedstrijden, tornooien en andere activiteiten georganiseerd worden om al
deze spelers een gezonde en sportieve ontspanning aan te bieden. Tevens beseffen we maar al te goed dat
onze club ook een sociale functie te vervullen heeft in onze gemeente. Er gaat dan ook veel aandacht naar de
jeugdwerking, die de toekomst moet uitmaken, maar ook het G-voetbal (Gehandicapt / Geïntegreerd) past in
dit plaatje.
We mogen gerust stellen dat Eendracht Mechelen a/d Maas een club is met gezonde ambitie. Zowel op
sportief als financieel vlak willen we de club gezond houden. Dankzij de morele en financiële steun van veel
mensen hopen wij daarin te slagen.

EENDRACHT, méér dan een voetbalclub !
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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

Missie en visie van de jeugdopleiding
EENDRACHT Mechelen aan de Maas werkt aan een jeugdvoetbalopleiding dewelke 2 belangrijke pijlers bevat :
jeugdvoetbal (recreatie gericht, gewestelijk niveau) en jeugdopleiding (prestatie gericht, interprovinciaal
voetbal). Jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, maar niet iedereen heeft dezelfde wil,
tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn
voetbalvermogen. Toch wil EENDRACHT voor al deze voetballers de best mogelijke jeugdopleiding aanbieden.
Hierbij rekening houdende met :
• De jeugdspeler heeft - samen met zijn ouders - respect voor de normen en waarden van onze club.
• Draagt het groepsgevoel hoog in vaandel door een voldoende aanwezigheid.
• Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen is er een jeugdspelerslimiet van 400 spelers,
oftewel 36 spelers (U6-U13) en 25 spelers (U14-U21) per leeftijdsjaar.
Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun voetbalvermogen,
wordt de mogelijkheid geboden een voetbalopleiding te volgen. De trainers van deze voetbalopleiding zijn
gediplomeerd en hebben jarenlange voetbalervaring. Bijkomend zullen ook techniektrainers ter beschikking
staan die - in kleine groep – specifieke trainingen geven met oog voor detail en kennis van zaken. Hierdoor
tracht hij elke individuele speler op een hoger niveau te tillen. De groep waarvan de spelers de wil, de tijd
en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief met voetbal bezig te zijn, krijgt een andere
benadering. Deze benadering is weliswaar anders (recreatiever gericht), maar beslist niet minder(waardig).
Het einddoel van de jeugdopleiding is het seniorenvoetbal bij EENDRACHT Mechelen a/d Maas of een team in
een hogere categorie.
Jeugdvoetbal kan bij EENDRACHT ook voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en
bovendien wordt ook damesvoetbal aangeboden.
Naast de traditionele trainingen, oefen-, competitiewedstrijden en tornooien, biedt deze club véél méér.
Jeugdspelers kunnen deelnemen aan de voetbalkampen dewelke we meermaals organiseren. Voor elke
leeftijdscategorie organiseren we jeugdtornooien gaande van een zomertornooi “Memorial Ronny Panis” voor
U6-U11, een voorjaarstornooi “Memorial Yven Dexters” voor U12-U17 en een indoor Sylvestercup in
december voor U6-U11. De opbrengst van de eetdagen gaat integraal naar de verbetering van de
jeugdaccommodatie – en jeugdwerking.
Tot slot organiseren we tal van nevenactiviteiten zoals een sinterklaasfeest, een kerstfeest, frühshoppen en
een BBQ-familiedag.

EENDRACHT, méér dan een voetbalclub !
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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

Identificatie
EENDRACHT Mechelen aan de Maas
Bondsnummer : 05384
VZW EENDRACHT Mechelen aan de Maas
Oude Baan 374
3630 Maasmechelen
BTW nummer : BE 414.836.732
Ondernemingsnummer : 0414.836.732
Bankgegevens : BE29 7512 0647 6664, BIC = AXAB BE 22

Locaties :
• Oude Baan 374, 3630 Maasmechelen
• Mottekamp : Jagerslaan z/n, 3630 Maasmechelen

Contactpersonen
• Voorzitter beheerraad : MAES Egide 0496/178.171 egide.maes@telenet.be
• Voorzitter dagelijks bestuur : FORMOSO Salva 0495/268.289 salvaformoso@hotmail.com
• Gerechtelijk Correspondent : PEETERS Frans 0488/903.955 sokfrap@live.be
• Penningmeester : NYSTEN Gilbert 0495/578.131 verzek.g.nijsten@nijsten.be
• TVJO : BECKERS Guy 0477/584.601 guybeckers009@hotmail.com
• AVJO : VERHEYEN Guido 0499/162.445 verheyen.guido1@telenet.be
• JC’s :
o Onderbouw U6-U9 : BRABANTS Geert 0472/651.629 brabants.geert@gmail.com
o Middenbouw U10-U13 : VERHEYEN Guido 0499/162.445 verheyen.guido1@telenet.be
o Bovenbouw U14-U21 : TURAN Eyüb : 0468/347.427 eyub.turan@icloud.com
o Ontwikkelingscoördinator : STEVENS Kenneth : 0476/687.306
kennethstevens17@hotmail.com
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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

Contactgegevens trainers
Categorie
TVJO
JC-OB
JC-MB
JC-BB
Ontwikkelingscoördinator
Jeugdstaf
Jeugdstaf
Jeugdstaf
U06
U06
U06
U06
U07
U07
U07
U07
U08
U08
U09
U09
U09
U09
U10
U10
U10
U11
U11
U12
U12
U12
U13
U13
U13
U14
U15
U15
U16
U17
U17
U21
U21
Beloften
Senioren
Senioren
Senioren
G-teams
G-teams
G-teams
G-teams
G-teams
Keepers
Keepers
Keepers
Keepers
Keepers
Techniek
Dames

Naam
BECKERS
BRABANTS
VERHEYEN
TURAN
STEVENS
CONINX
CZORNYJ
VAESEN
BRUSCHI
FERRO
CLAESSENS
CAPUTO
YILMAZ
BRIVIDO
HOOGWAERTS
SCHUTS
YILMAZ
HARINGS
BECKERS
JANSSEN
ALBRECHTS
CHINZI
PRZENICZKA
THIJS
HANOT
THIJS
VIRANT
VANDERHALLEN
VIRANT
VRANKEN
MEYERS
BISTRUSSU
VRANKEN
CONINX
TURAN
RUSSO
CZORNYJ
CHINI
DEXTERS
PESTER
VAESEN
STEVENS
CZORNYJ
VAN HOUT
CONAERT
DEMANDT
DRESEN
LINSEN
RAMAEKERS
VANDERMEULEN
STEVENS
GROENEN
HERMANS
HERMANS
ULRICHTS
STINKENS
VANDERHALLEN

Voornaam
Guy
Geert
Guido
Eyüb
Kenneth
Sven
Kevin
Jeroen
Stijn
Rosario
Lucien
Luca
Nicky
Lucca
Frankie
Sven
Servet
Brandon
Tibo
Soren
Koen
Gerlando
Danny
Guy
David
Guy
Frans
Kenny
Frans
Ludo
Jurgen
Claudio
Robin
Sven
Eyüb
Nino
Kevin
Beppi
Kurt
Murat
Jeroen
Kenneth
Kevin
Jan
Peter
David
Jos
Joeri
Luc
Peter
Jacki
Bart
Fred
Jonas
Kenny
Leon
Kenny
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Telefoon
E-mail
0477/584.601
guybeckers009@hotmail.com
0472/651.629
brabants.geert@gmail.com
0499/162.445
verheyen.guido1@telenet.be
0468/347.427
eyub.turan@icloud.com
0476/687.306
kennethstevens17@hotmail.com
0475/425.162
svensation@skynet.be
0477/462.768
kevin.czornyj@hotmail.com
0499/181.210
jeroenvaesen@hotmail.com
0473/959.901 (Erik), 0474/670.961 (Sabine) bruschi@skynet.be
0497/451.345 (Pietro)
pietroferro@hotmail.com
0473/600.757
lucien.claessens@skynet.be
0477/844.329
antonia.brina@telenet.be
0497/367.490
nicky.yilmaz@hotmail.com
0489/878.931
serra.tamara@hotmail.com
0498/390.055
frankie.hoogwaerts@hotmail.com
0474/467.190
sven_schuts@hotmail.com
0468/105.588
Servet.yilmaz@me.com
0478/812.763
brandon.harings@hotmail.com
0489/307.566
tibo.beckers@hotmail.com
0498/763.305
seujanssen99@gmail.com
0486/734.932
albregtskoen@hotmail.com
0485/505.749
gerlando_c@outlook.com
0478/362.049
przeniczka.danny@telenet.be
0472/023.842
trainer.guythys@gmail.com
0473/389.258
hanot.david@telenet.be
0472/023.842
trainer.guythys@gmail.com
0488/466.881
frans.virant@telenet.be
0484/554.193
kenny_vanderhallen@hotmail.com
0488/466.881
frans.virant@telenet.be
0477/699.670
ludo-vranken@hotmail.com
0468/168.097
jurgen.meyers@telenet.be
0479/953.220
claudio.bistrussu@telenet.be
0472/117.488
robin.vranken@hotmail.com
0475/425.162
svensation@skynet.be
0468/347.427
eyub.turan@icloud.com
0472/971.344
nino.wear@pandora.be
0477/462.768
kevin.czornyj@hotmail.com
0476/885.711
g.chini@telenet.be
0478/543.139
dexterskurt@hotmail.com
0486/353.989
murat.pester@alro.be
0499/181.210
jeroenvaesen@hotmail.com
0476/687.306
kennethstevens17@hotmail.com
0477/462.768
kevin.czornyj@hotmail.com
0324/788.094
jvhout@janbe.jnj.com;jvhout@telenet.be
0476/684.670
an.vanhove@telenet.be
0478/539.922
david_demandt@hotmail.com
0476/808.342
dresenjos@gmail.com
0473/766.934
joeri.linsen@gmail.com
0499/084.606
ramaekers.luc1@telenet.be
0475/797.915
pvandermeulen1@gmail.com
0472/721.705
jactra62@gmail.com
0495/522.686
bart.groenen@telenet.be
0498/353.006
alfred.hermans@telenet.be
0477/298.380
jonashermans@hotmail.com
kenny_urlings@hotmail.com
0484/554.193
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Jaarplanning 2018-19 : trainingen
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2002-03
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12 18 18 18
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Niveau

Trainingen

Trainer
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Senioren

PRO 1

VAN HOUT Jan

19u30-21u

2

Beloften

PRO 1

STEVENS Kenneth

19u30-21u

19u30-21u

3

Senioren

PRO 4

CONAERT Peter

19u30-21u00

19u30-21u00

U21

GEW

PESTER Murat

19u30-21u00

19u30-21u00

5

U21

GEW

VAESEN Jeroen

Dames

Prov

VANDERHALLEN Kenny

19u30-21u00

19u30-21u00

U17

IP

CHINI Beppi

19u30-21u00

19u30-21u00

8

U16

IP

CZORNYJ Kevin

17u45-19u15

17u45-19u15

9

U16+U17

GEW

DEXTERS Kurt

U15

IP

TURAN Eyub

19u30-21u00

11

U14

IP

CONINX Sven

17u45-19u15

12

U14+U15

GEW

RUSSO Nino

19u30-21u00

19u30-21u00

13

U14+U15

GEW

8v8

19u30-21u00

19u30-21u00

17u45-19u00

17u45-19u00

15

U13

16

MEYERS Jurgen

17u45-19u00

IP

BISTRUSSU Claudio

17u45-19u00

VRANKEN Robin

17u45-19u00
17u45-19u00

12
12 12 12 12 12
9

26

9

27

9

28

9

VRANKEN Ludo

29

9

GEW

30

9

17u45-19u00

31

9

17u45-19u00

17u45-19u00

32

9

17u45-19u00

VIRANT FRANS

33

9

VANDERHALLEN Kenny

IP

34

GEW

35

GEW

CLAESSENS Lucien/CAPUTO Luca

17u15-18u30

16u-17u15

GEW

FERRO Rosario / BRUSHI Stijn

17u15-18u30

16u-17u15

NIV-2

VANDERMEULEN Peter DEMANDT
David
RAMAKERS Luc

23
24

IP
U10

9
9

25

36
37
38
39

IP

U9

U8

U7

U6

G-team

17u45-19u00

THYS Guy

18u00-19u15

VIRANT FRANS

17u45-19u00
17u45-19u00

18u00-19u15

18u00-19u15

17u45-19u00

17u45-19u00

17u45-19u00

17u45-19u00

THYS Guy

18u00-19u15

18u00-19u15

GEW

HANOT David

17u45-19u00

17u45-19u00

PRO

BECKERS Tibo

17u45-19u00

17u45-19u00

PRO

JANSSEN Sören

17u45-19u00

17u45-19u00

GEW

ALBRECHTS Koen/CHINZI Gerlando

18u00-19u15

18u00-19u15

PRO

HARINGS Brandon

17u45-19u00

17u45-19u00

PRO

YILMAZ Servet

17u45-19u00

17u45-19u00

GEW

HANOT David

17u45-19u00

17u45-19u00

GEW

HOOGWAERTS Frankie / SCHUTS Sven

17u45-19u00

16u-17u15

GEW

Yilmaz Nicky/BRIVIDO Luca

17u45-19u00

16u-17u15

17u45-19u00

16u-17u15

MOTTEKAMP

Hoek Jagerslaan-Proosterbosstraat, 3630 Maasmechelen

OUDE BAAN

Oude Baan 374, 3630 Maasmechelen

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be

17u45-19u00

17u45-19u00

GEW

NIV-3

PRZENICZKA Danny

17u45-19u00
17u45-19u00

IP

GEW

19u30-21u00
17u45-19u15

21

U11

17u45-19u00

19u30-21u00
17u45-19u15

19

22

19u30-21u00
17u45-19u15

17u45-19u15

9

U12

19u30-21u

19u30-21u00

IP
GEW

17
18

25

BOVENBOUW

2006
2007

MIDDENBOUW

2008
2013

2012

2011

2010

2009

JEUGD

Spelers

18 18 18
18 18

4

G-team

Ploeg

OudeBaan - Mottekamp 2018-19
Maandag

1

SENIOREN

ONDERBOUW

#

2004-05

Rubriek

Jaartal

EENDRACHT MM : bezetting

19u-20u30
19u-20u30
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Jaarplanning 2018-19 : thuiswedstrijden

18 18 18
18 18
18

6

2002-03

18 18 18

7

12 18 18 18

10

12 12 12 12

Jaartal

4

14

Niveau

Thuiswedstrijden

Trainer

Zondag

Senioren

PRO 1

VAN HOUT Jan

2

Beloften

PRO 1

STEVENS Kenneth

14u30

3

Senioren

PRO 4

CONAERT Peter

20u00

U21

GEW

PESTER Murat

5

U21

GEW

VAESEN Jeroen

Dames

Prov

VANDERHALLEN Kenny

U17

IP

CHINI Beppi

17u00

8

U16

IP

CZORNYJ Kevin

10u00

9

U16+U17

GEW

DEXTERS Kurt

U15

IP

TURAN Eyub

10u00

11

U14

IP

CONINX Sven

17u00

12

U14+U15

GEW

RUSSO Nino

13

U14+U15

GEW

8v8

15

U13

15u00

14u30
14u30
14u30

11u15

11u15
12u30

IP

MEYERS Jurgen

12u30

IP

BISTRUSSU Claudio

12u30

16

GEW

17

IP

VANDERHALLEN Kenny

12u30

IP

VIRANT FRANS

12u30

GEW

VRANKEN Ludo

12

19

12 12 12 12 12

21

9

26

9

27

9

28

9

29

9

30

9

31

9

32

9

33

9

34

9

35

9

36

9

18

37

25

BOVENBOUW

2006
2007

MIDDENBOUW

2008
2013

2012

2011

2010

2009

JEUGD

G-team

Ploeg

OudeBaan - Mottekamp 2018-19
Zaterdag

1

SENIOREN

ONDERBOUW

#

2004-05

Rubriek

Spelers

EENDRACHT MM : bezetting

22

U12

U11

23
24

IP
U10

25

38
39

IP
GEW

U9

U8

U7

VRANKEN Robin

9u15

9u15

THYS Guy

12u30

VIRANT FRANS

9u15

PRZENICZKA Danny

12u30

GEW

THYS Guy

9u15

GEW

HANOT David

9u15

PRO

BECKERS Tibo

9u30

PRO

JANSSEN Sören

9u30

GEW

ALBRECHTS Koen/CHINZI Gerlando

PRO

HARINGS Brandon

9u30
9u30

PRO

YILMAZ Servet

GEW

HANOT David

GEW

HOOGWAERTS Frankie / SCHUTS Sven

GEW

Yilmaz Nicky/BRIVIDO Luca

9u15

G-team

9u15
9u15

GEW
U6

9u15

10u45

GEW

CLAESSENS Lucien/CAPUTO Luca

10u45

GEW

FERRO Rosario / BRUSHI Stijn

9u15

NIV-2

VANDERMEULEN Peter DEMANDT
David
RAMAKERS Luc

NIV-3

MOTTEKAMP

Hoek Jagerslaan-Proosterbosstraat, 3630 Maasmechelen

OUDE BAAN

Oude Baan 374, 3630 Maasmechelen

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

Seizoen 2018-19 : informatie voorbereiding augustus
• Start 1e training
o U6-U7 (2014-2012) : woensdag 8 augustus 16u Oude Baan (1e 2 weken enkel op woensdag
training)
o U8-U9 (2011-2010) : donderdag 9 augustus 17u45 Oude Baan (1e 2 weken enkel op woensdag
training)
o U10-U11-U12-U13 (2009-2006) (de IP ploegen trainen de 1e 2 weken niet op maandag)
▪ IP U10 + GEW U10 David + GEW U11 + GEW-U12 : dinsdag 7 augustus 17u45 Mottekamp
▪ GEW U10 Guy : dinsdag 8 augustus 18u Mottekamp
▪ GEW U13 : dinsdag 7 augustus 17u45 Oude Baan
▪ IP U11 + IP U12 : woensdag 8 augustus 17u45 Mottekamp
▪ IP U13 : woensdag 8 augustus 18 Mottekamp
o
o
o
o

U14-U15 (2005-2004) : maandag 30 juli 17u45 Oude Baan
U16-U17 (2003-2002) : maandag 30 juli 19u30 Oude Baan
U21 (2001-1998) : dinsdag 1 augustus 19u30 Mottekamp
Dames : maandag 23 juli 19u30 Oude Baan

• Zomerkamp
o EENDRACHT MM organiseert jaarlijks een aantal sportkampen, waaronder het zomerkamp.
o Het zomerkamp gaat door van maandag 6 t/m vrijdag 10 augustus.
o Bij het zomerkamp is een trainingsbal inbegrepen, dewelke volgend seizoen gebruikt kan
worden tijdens trainingen.
o Tijdens het zomerkamp is er voor de U6 t/m U13 1 training voorzien, dus ook voor de
zomerkampdeelnemers. Voor de bovenbouw U14 t/m U21 zijn er 3 trainingen voorzien in die
week
• Informatie via E-mail
Als u nog geen informatie krijgt via E-mail en wenst dit toch graag ontvangen, stuur dan uw mailadres
naar eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be .

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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LIDGELD, VOETBALPAKKET & TRAININGSBAL 2018-19
Lidgeld
• Het lidgeld is samengesteld à rato van 1,50 € per uur voetbalopleiding en -begeleiding.
Tijdstip betaling
• Voorschot van 100 € te betalen vóór 30 april 2018
• Saldo te betalen vóór 31 juli 2018
Lidgeld per categorie
• U6 (2013/2014) t/m U7 (2012)
• U8 (2011) t/m U11 (2008)
• U12 (2007) t/m U21 (1998)
• Beloften en senioren
• G-voetbal
• Dames

:
:
:
:
:
:

250 € (incl. 25 € eetkaarten)
300 €, Interprovinciale spelers +25 € = 325 € (incl. 25 € eetkaarten)
325 €, Interprovinciale spelers + 25 € = 350 € (incl. 25 € eetkaarten)
375 € (incl. kledijpakket twv 100 €)
125 € (incl. 25 € eetkaarten)
275 €

Interprovinciale jeugdspelers U10 t/m U17 betalen 25 € extra, omdat :
• Voor IP is een 3-jaarlijkse audit noodzakelijk, met een bijhorend kostenplaatje
• De jeugdomkadering voor het IP-label is uitgebreider
• Periodiek hebben de IP-spelers een 3e training
• De samenstelling van de teams per leeftijdscategorie wordt vóór 7 mei gecommuniceerd via E-mail.
Inbegrepen in het lidgeld
• Bij de jeugdspelers U6 t/m U21 en G-voetballers is het lidgeld inclusief een waardebon van 25 € voor de pasta dag
(10 €) en de steak dag (15 €).
• Bij de beloften en senioren is het lidgeld inclusief een trainingspakket met een winkelwaarde van 100 €. In het
lidgeldpakket van de beloften en senioren zitten geen eetkaarten, maar zij verkopen wel minimaal 2 steakkaarten
en 2 pastakaarten.
• Voetbalopleiding en begeleiding, meestal door gediplomeerde trainers.
• Sportieve staf bestaande uit een TVJO en sportieve – en administratieve jeugdcoördinatoren
• Zaalvoetbal/trainingen in winterperiode voor onderbouw
• Minimaal 1 training per week op een kunstgrasplein
• Verzekering
• Aansluitingskosten voetbalbond
• Scheidsrechters
• Ongesuikerde drank tijdens en na de wedstrijd
• Douchegelegenheid & poetsen kleedkamers
• Voetbalmateriaal, onderhoud pleinen & gebouwen
• Nutsvoorzieningen : hoge elektriciteitsfactuur, aardgas en water
• EHBO : AED-toestel (hartdefibrilator) & andere EHBO-uitrusting
• Sint- (U6-U9) of Kerstgeschenk (U10-U21)
• Varia : telefoon, huur, boekhouding, BTW
Kostprijs jeugdopleiding
• Sinds seizoen 2017-18 beschikken we over een hedendaagse infrastructuur met onder meer 2 kunstgraspleinen en
een nieuw kleedkamer/kantinecomplex, dewelke afbetaald moet worden aan de gemeente.
• De kostprijs van de jeugdopleiding in deze hedendaagse infrastructuur bedraagt méér dan 575 € per speler :
aflossing/huur infrastructuur, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, poetskosten, drank tijdens & na
wedstrijden, onderhoud terreinen & gebrouwen, sportmateriaal, elektriciteit, aardgas, water, bondskosten,
verzekeringen, boekhouding, onkosten.
eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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• Het lidgeld vertegenwoordigt ongeveer de helft van de totale opleidingskost. Het overige deel komt van de
kantine-inkomsten, activiteiten en sponsoring.
Maximum limiet jeugdspelers
• Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen, is er een spelerslimiet per leeftijdscategorie : 4 teams van 8
spelers bij U6 t/m U9, 3 teams van 12 spelers bij U10 t/m U13, 3 teams van 18 spelers bij U14/15 en U16/17.
• Dit komt overeen met maximaal 400 jeugdspelers.
• Tel daar de 4 seniorenteams & 2 G-teams bij en we komen quasi op 500 spelers uit. Zowel voor onze organisatie
als voor onze accommodatie is dit het absolute maximum.
Inschrijven
• Op 1 mei wordt - op basis van de betaalde voorschotten - het aantal teams per leeftijdscategorie ingeschreven.
• Spelers dewelke betalen na 30 april 2018 worden op een wachtlijst geplaatst :
o Indien er nog plaats is, wordt de desbetreffende speler geïnformeerd.
o Indien de ingeschreven teams volgeboekt zijn, wordt het betaalde voorschot onmiddellijk teruggestort.
• Een inschrijving is pas geldig na overschrijving van het voorschot op onze clubrekening.
• Spelers die hun lidgeldsaldo niet tijdig betalen, worden niet geselecteerd voor wedstrijden én trainingen.
Kortingen
• 2e lid van hetzelfde gezin = -25 €; 3e lid van hetzelfde gezin = -50 €
• Nieuwe spelers die starten te trainen vanaf oktober krijgen 10% korting per verstreken maand.
• Voetbalblessure langer dan 3 maanden = volgend seizoen korting voor deze periode.
• Mutualiteitskorting : CM, De voorzorg, …
Stoppen tijdens het seizoen
• Spelers dewelke tijdens het seizoen stoppen - of elders gaan spelen - krijgen geen lidgeldsaldo teruggestort.
• Surplus van 50€ voor spelers die zich uitschrijven bij de voetbalbond in april en zich nadien terug inschrijven.
Clubrekening lidgelden
Lidgeld wordt betaald via overschrijving op de clubrekening :
o Clubrekening : BE29 7512 0647 6664, BIC = AXAB BE 22
o NAAM + VOORNAAM + GEBOORTEJAAR bij de mededeling

Voetbalpakket U6 t/m U21 (wedstrijduitrusting & uitgaanstraining)
• De voetbaluitrusting van het seizoen 2017-18 kan nog gebruikt worden in het seizoen 2018-19.
• Nieuwe spelers kunnen een voetbalpakket kopen, bestaande uit een uitgaanstraining, wedstrijdshirt met lange
mouw, short, kousen en bedrukking.
• Het voetbalpakket, inclusief rugnummers en bedrukking, heeft een winkelwaarde van 103 €, maar kan met een
uitzonderlijk clubkorting van 37% aangekocht worden aan 65€ bij POLDI-Sport, Koninginnelaan 74 te Eisden.
• Bijkomend krijgen clubleden 35% korting op de optionele voetbalkledij (regenjas, coachjas, polo, tas), 15% korting op
voetbalschoenen en 10% korting op accessoires; alles op niet-afgeprijsde modellen.
• Elk lid van de middenbouw en bovenbouw moet eveneens beschikken over een geel wedstrijdshirt voor wedstrijden
waarbij beide teams dezelfde kleur hebben. De spelers dewelke U10 worden, moeten dit dus kopen. De spelers
dienen dit truitje steeds bij te hebben bij wedstrijden. Prijs = 16 € bij Poldi.

Trainingsbal U6 t/m U21
•
•
•
•

Iedere jeugdspeler zorgt voor zijn eigen trainingsbal, welke men bij POLDI kan aankopen aan 12,50€
Enkel neutraal witte trainingsballen worden toegestaan, dit om een mengelmoes van trainingsballen te vermijden.
Markeer duidelijk uw trainingsbal.
U6-U9 = trainingsbal NR-3; U10-U15 = trainingsbal NR-4; U16-U21 = trainingsbal NR-5

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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FAMILIEPAKKET : waardebonnen 25 €
Het lidgeld bij de U6 t/m U21 is inclusief een familiepakket van 25 € bestaande uit :
• Één waardebon van 15 € te consumeren op de steakdag
• Één waardebon van 10 € te consumeren op de pastadag
Gebruik pastakaart & steakkaart
• Net zoals vorig seizoen, zal enkele weken voor de eetdag via de trainer de eetkaarten verdeeld
worden.
• Bij de afrekening van deze eetkaarten kan u betalen met 1 of meerdere waardebonnen.
• Voorbeeld-1 : U kruist op de eetkaart aan dat u 1 steak (15€), 1 videe (11€) en 1 frikalel (6€) neemt, in
totaal dus 32€. U rekent af met 1 waardebon van 15€ en betaalt 17€ cash.
• Voorbeeld-2 : U kruist op de eetkaart aan dat u 1 steak (15€), 1 videe (11€) en 1 frikalel (6€) neemt, in
totaal dus 32€. U rekent af met 2 waardebon van 15€ en betaalt 2€ cash. De 2 e waardebon hebt u
gekocht/gekregen van een andere speler.
• Voorbeeld-3 : U kruist op de eetkaart aan dat u 1 videe (11€) en 1 frikalel (6€) neemt, in totaal dus 17€.
U rekent af met 1 waardebon van 15€ en betaalt 2€ cash. Met de waardebon van de steakdag kunt u
dus ook andere gerechten nemen tijdens dezelfde eetdag.
• Voorbeeld-4 : U kruist op de eetkaart aan dat u 1 videe (11€) neemt, in totaal dus 11€. U rekent af met
1 waardebon van 15€ en krijgt niets terug.

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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Voetbalkledij - POLDI Sport
POLDI-Sport, Koninginnelaan 74 te Eisden-Maasmechelen.

Voetbalpakket U6 t/m U21 (wedstrijduitrusting & uitgaanstraining)
• Het voetbalpakket bestaat uit een uitgaanstraining, wedstrijdshirt met lange mouw, short, kousen en bedrukking.
• Het voetbalpakket, inclusief rugnummers en bedrukking, kan aangekocht worden aan 65€ bij POLDI-Sport.

Trainingsbal U6 t/m U21
•
•
•
•

Iedere jeugdspeler zorgt voor zijn eigen trainingsbal, welke men bij POLDI kan aankopen aan 11,50€
Enkel neutraal witte trainingsballen worden toegestaan, dit om een mengelmoes van trainingsballen te vermijden.
Markeer duidelijk uw trainingsbal.
U6-U9 = trainingsbal NR-3; U10-U15 = trainingsbal NR-4; U16-U21 = trainingsbal NR-5

Optionele sportkledij
• Bijkomend krijgen clubleden 35% korting op de optionele voetbalkledij, 15% korting op voetbalschoenen en 10%
korting op accessoires; alles op niet-afgeprijsde modellen.
Junior-maten (JR)
Winkelprijs
EMM-prijs

Senior-maten (SR)
Winkelprijs
EMM-prijs

Spelerset
Training bedrukt
Trui lange mouwen bedrukt
Short
Voetbalkousen

44,60
33,60
11,00
8,00

Totaal pakket
Voetbalkledij
Sweater met zip
Sweater jas kap
Sweater ronde hals
Korte short training
Lange strakke broek
T-Shirt training cube
Regenjas
Coachjas
Polo
Tas Small
Tas Medium
Tas Large

29,10
24,35
7,00
5,00

49,60
36,60
14,00
8,00

65,00

39,00
44,00
44,00
20,00
33,00
27,00
39,00
71,00
33,00
28,00
33,00
38,00

65,00

25,35
28,60
28,60
13,00
21,45
17,55
25,35
46,15
21,45
18,20
21,45
24,70

Set 1 : sweater zip, lange broek, trainingsshirt, korte short
120,00
70,00
Winterset : coachjas, fleecemuts, handschoenen
104,00
63,00
Set 2 : regenjas, swaeter zip, lange broek
111,00
68,00
Zomerset : training shirt, training short cube, voetbalkous
55,00
33,00

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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45,00
50,00
50,00
23,00
38,00
33,00
45,00
89,00
39,00
28,00
33,00
38,00

29,25
32,50
32,50
14,95
24,70
21,45
29,25
57,85
25,35
18,20
21,45
24,70

139,00

80,00

122,00

73,00

128,00

78,00

64,00

38,40
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Aangezien er tijdens het voorbije seizoen vaak problemen waren wanneer er een wedstrijd was waarbij de
beide ploegen truitjes van dezelfde of nauw verwante kleur droegen, is er beslist dat elk lid van de
middenbouw en bovenbouw zich een extra truitje dient aan te schaffen via onze leverancier Poldi-Sport.
De kleur van dit truitje is “GEEL” en de prijs bedraagt 16 euro.(zie afbeelding hieronder).
De spelers dienen dit truitje steeds bij te hebben.

-----------------

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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CHARTER SPELERS
Jaarlijkse inschrijving bij EMM
• Inschrijven voor het volgende seizoen gebeurt door het betalen van het lidgeldvoorschot van 100 € vóór
30 april op onze clubrekening BE29 7512 0647 6664
• Spelers die laattijdig betalen, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien er nog plaats is, wordt de speler
geïnformeerd. Zijn de ingeschreven teams volgeboekt, dan wordt het betaalde voorschot teruggestort.
• Spelers die hun lidgeldsaldo niet tijdig betalen voor 31 juli, worden niet geselecteerd voor wedstrijden én
mogen maximaal 1 week nog trainen.
Welk (wan)gedrag tolereren we niet en wordt gesanctioneerd
1. Elke vorm van fysieke agressie, zoals vechten, slaan, vernielen, … .
2. Publiekelijk kritiek op trainers, afgevaardigden, coördinatoren, medewerkers & spelers, dit zowel op
sociale media als elders in groep. Elke speler respecteert de integriteit van EMM en laten zich niet
verleiden om EMM op een negatieve manier in het daglicht te stellen.
3. Bij afwezigheid op een wedstrijd wordt de trainer tijdig verwittigd. Bij niet-verwittigen wordt u 1 week
geschorst. De U6 t/m U13 worden verwittigd via SMS. Vanaf de U14 wordt dit persoonlijk afgesproken.
4. Bij afwezigheid op een training wordt de trainer tijdig verwittigd. Bij niet-verwittigen wordt u
gesanctioneerd door de trainer. De spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te
zijn.
5. Foto- of video-opnames in kleedkamers worden niet getolereerd.
6. Alcohol en roken horen niet thuis bij jeugdspelers. Drugs en doping horen niet thuis bij EMM.
Provinciale versus gewestelijke reeksen
7. Bij een tekort aan spelers binnen een provinciale ploeg, zal deze trainer maximaal 2 spelers selecteren
van een gewestelijke ploeg. Is er nood aan méér dan 2 spelers, dan zullen deze komen uit de provinciale
ploeg van een lager leeftijdsjaar (KBVB : aandacht voor regels van klasse verlaging).
8. Provinciale spelers dewelke weigeren/afmelden indien ze bij een gewestelijke ploeg moeten depanneren,
mogen niet meer provinciaal spelen, totdat ze bij een gewestelijke ploeg hebben gespeeld. Omgekeerd
geldt deze regel ook, dus gewestelijke spelers dewelke niet bij een provinciale ploegen willen spelen.
Richtlijnen
9. Elke speler brengt bij elke training/wedstrijd zijn trainingsbal mee, met de juiste kleur en juiste maat. De
bal heeft een neutraal witte kleur met maat-3 (U6-U9), maat-4 U10-U15) of maat-5 (U17).
10. Voetbal is een ploegsport. We proberen één hechte vriendengroep te vormen. Wij spelen dus met
iedereen samen en sluiten zeker niemand uit. Wanneer plagen pesten wordt, zullen we streng optreden.
11. De spelers tonen respect voor alle medewerkers van EMM en begroeten trainers en afgevaardigden bij
aanvang van alle activiteiten in de club.
12. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. Vanaf U12 worden de
kleedkamers door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer.
13. De jeugdspelers komen steeds in de volledige clubkledij naar de wedstrijden.
14. Klachten kunnen schriftelijk geformuleerd worden door een mail te sturen naar
eendrachtmechelenaandemaas@Skynet.be
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CHARTER (GROOT)OUDERS & SUPPORTERS
AANMOEDIGINGEN
1. Moedig de spelers aan en geef voorrang aan hun sport. Moedig steeds de hele ploeg aan en heb niet
enkel oog voor jullie eigen kind. Applaudisseer voor goed spel zowel van uw spelers als die van de
tegenstrever. Zorg voor positieve ervaringen.
2. Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen. Laat de kinderen
stilaan zelf prestatienormen bepalen. Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken.
3. Help de kinderen vertrouwen te krijgen. Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
4. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan ‘winnen of
verliezen'. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, etc. Leer ze dat
groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
5. Geef het goede voorbeeld. Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders en
scheidsrechters. Laat uw waardering voor de trainer blijken. Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of
schreeuw nooit.
6. Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school. Help uw kinderen
een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geeft u zelf het goede voorbeeld.
VOETBALOPLEIDING
7. Laat het geven van instructies tijdens de wedstrijden over aan de trainers. Ouders en supporters mogen
natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel. Reacties en tussenkomsten van de
ouders op trainingen of wedstrijden worden niet geduld. We respecteren ieders mening, maar enkel de
trainers en sportieve staf zijn verantwoordelijk voor de sportieve gang van zaken.
AANDACHTSPUNTEN
8. Alle ouders bevinden zich steeds achter de omheining, ook bij wedstrijden van U6 t/m U13.
9. Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers, met uitzondering van de ouders van de U6 t/m U8.
10. Roken in de kantine is ten strengste verboden. Doe dit liefst ook niet op onze sportaccommodatie.
11. Probeer zoveel mogelijk de voetbalkledij van jullie zoon/dochter van voor- en familienaam te voorzien.
Na bijna elke training blijven kledingstukken in de kleedkamer achter. Zonder kenmerk kunnen die niet
meer aan de eigenaar terugbezorgd worden.
12. Meld tijdig af – of moedig uw kind aan om tijdig af te melden – zowel bij een training als bij een wedstrijd.
Zodoende heeft de trainer voldoende tijd om een alternatief te zoeken.
AGRESSIE, PUBLIEKELIJKE KRITIEK
13. Elke vorm van agressie wordt niet getolereerd en heeft de verwijdering van ouders bij de club – en elke
andere club binnen de samenwerking – tot gevolg.
14. Met sportieve vragen kunnen de ouders steeds - na afspraak - terecht bij de trainer na een training (dus
niet onmiddellijk na een wedstrijd). Komen ze niet tot een vergelijk, kan een afspraak gemaakt worden
met de jeugdcoördinator.
15. Vermijd publiekelijk kritiek (= vorm van verbale agressie) op trainers, afgevaardigden, coördinatoren,
bestuursleden, spelers en ouders, dit zowel op sociale media als elders in groep. Onze club tolereert dit
niet en heeft de verwijdering van ouders bij de club tot gevolg.
16. Klachten kunnen schriftelijk geformuleerd worden door een mail te sturen naar
eendrachtmechelenaandemaas@Skynet.be
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Activiteiten 2018-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zomerkamp U6-U13 : maandag 3 t/m vrijdag 10 aug 2018
Memorial Ronny Panis – zomertornooi U6-U11 : woensdag 15 aug 2018
Inhuldiging nieuw complex & spelersvoorstelling : vrijdag 21 & zaterdag 22 sep 2018
Steakdag : woensdag 1 nov 2018
Sinterklaas U6-U : woensdag 28 nov 2018
Sylvestercup : dec 2018
Nieuwjaarsreceptie : zaterdag 13 of zondag 20 jan 2019
Pastadag : zaterdag 23 maart 2019
Paaskamp U6-U13 : maandag 8 t/m vrijdag 12 apr 2019
Memorial Yven Dexters 8v8-tornooi U12-U17 : dinsdag 30 apr & woensdag 1 mei 2019
Einde seizoensactiviteit : zaterdag 25 mei 2019

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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12. Voetbal zomerkamp
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Sportprestaties 2017-18 : nominaties
Promotie
• 1e elftal in 4e provinciale promoveert naar 3e provinciale

Bekerwinnaars
• U10 IP winnaar jeugdcup Nieuwsblad provincie Limburg, team Kenny Vanderhallen

PLUS-label van de Football+ Foundation, uitgereikt aan voetbalclubs die meer doen
dan enkel voetbal. De PLUS staat voor voetbal en samenleving. Ons motto
“Eendracht, méér dan een voetbalclub” krijgt zo zijn officiële erkenning

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL
Stap 1 : vraag op de club een aangifteformulier, aan uw afgevaardigde, uw trainer of de jeugdcoördinator. U kunt dit
aangifteformulier ook downloaden van onze website, rubriek “downloads”, “documenten”.
Stap 2 : laat dit formulier invullen door uw geneesheer en bezorg dit - samen met een kleefstrookje van uw ziekenfonds
- terug aan de club, uiterlijk 10 dagen na het ongeval. Een laattijdige indiening wordt verworpen door de KBVB.
AANDACHT : Indien u nood heeft aan kinebehandelingen, dient u dit onmiddellijk door de geneesheer te laten noteren
op het aangifteformulier of op een apart officieel geneeskundig attest. Hierop dient hij duidelijk een aantal
behandelingen te noteren. Enkel nadat een kopie van dit voorschrift op de voetbalbond is aangekomen, komt de
verzekering tussen in de kinebehandelingen. Bijkomend moet er minimaal een voetbalinactiviteit zijn van 15 dagen. U
mag dus met andere woorden 2 weekends niet voetballen. Indien u zich kan laten behandelen door een kinesist die u
wil behandelen aan het terugbetalingstarief van het ziekenfonds kan u mogelijk toch spelen en tegelijkertijd een
behandeling ondergaan, zonder dat u dat extra moet kosten.
Stap 3 : Als u volledig genezen bent en u het voetballen herneemt, dient u dit te melden aan de voetbalbond, via uw
club. Let erop, dat u vanaf dat ogenblik ook geen recht meer hebt op verdere tussenkomst van het Federaal
Solidariteitsfonds. Indien u een serieus letsel had of een inactiviteit van minstens één maand, vragen wij u een
genezingsverklaring door uw geneesheer te laten invullen. Indien u een kortere onderbreking had, ingevolge van uw
letsel, verklaart u zich genezen door aan de wedstrijd deel te nemen.
Stap 4 : U houdt al de bewijzen van uw onkosten bij die u ten gevolge van het ongeval hebt gedaan. Voor al de
tussenkomsten van een geneesheer, een specialist, een kinesist of van een hospitalisatie vraagt u aan uw ziekenfonds
een bewijs van uw persoonlijke bijdrage. Dit moet een origineel exemplaar zijn. Indien u ook apotheekkosten heeft
gehad, vraagt u hier onmiddellijk een officieel bewijs van betaling van. Al deze documenten geeft u af binnen de
maand, na het hervatten van het voetbalspel, zodat we het dossier kunnen afhandelen. Bent u in de onmogelijkheid
deze te leveren, omdat u ze nog niet hebt, gelieve de club hiervan in te lichten. Hebben wij 3 maanden na uw
spelhervatting niets van u ontvangen of niets van u gehoord, beschouwen wij dit dossier als afgesloten zonder kosten.
Heeft u een zwaar ongeval met een langdurig letsel en wenst u tussentijds al een deel van uw onkosten te recupereren,
kan dit ook door afgifte van de voorlopige uitgavenbewijzen. Hoort de KBVB meer dan één jaar niets over de
afhandeling van uw accident, wordt het dossier ook bij hen ambtshalve afgesloten en is er geen tussenkomst voorzien.
Stap 5 : Ongeveer één maand na de aflevering van de onkostenbewijzen kan de financiële tussenkomst van de
voetbalbond aan u worden uitbetaald. Van ieder dossier wordt er een franchise van 9 € in mindering gebracht.
Stap 6 : U bezorgt ons een rekeningnummer, waarop wij het verschuldigde bedrag kunnen storten. Nooit zal er cash
worden uitbetaald, omdat wij naar de voetbalbond het eventueel noodzakelijke bewijs van betaling moeten kunnen
leveren. De voetbalbond betaalt u immers nooit rechtstreeks terug, maar er volgt altijd een boeking via de rekeningcourant van de club.
Het is dus belangrijk dat u zelf de touwtjes van uw ongevallendossier in handen zal houden. De club
functioneert immers enkel als tussenschakel en als doorgeefluik.
eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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Oude Baan 374
Jagerslaan z/n
3630 Maasmechelen

Voetbalclub ‘EENDRACHT Mechelen a/d Maas’
MAASMECHELEN

FAIR PLAY : de 10 geboden

1.

Speel sportief

2.

Speel steeds om te winnen, maar wees waardig in uw verlies

3.

Volg de regels van het spel

4.

Respecteer : tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, vrijwilligers,
supporters

5.

Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen

6.

Promoot het voetbal

7.

Verwerp corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport

8.

Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan

9.

Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak

10.

Verbeter de wereld dankzij het voetbal

eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be
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