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Beste leden ,ouders en supporters,

Het bestuur en de trainers zijn blij dat jullie lid zijn van de Geelse 
Korfbalclub V.Z.W. In dit  boekje willen we graag wat nuttige 
informatie geven i.v.m. onze club.
Zoals je kan zien aan onze benaming vormen wij een V.Z.W. Dat 
houdt  in  dat  wij  aan  een  aantal  wettelijke  bepalingen  moeten 
voldoen. Eén daarvan is het houden van een jaarvergadering met 
alle stemgerechtigde leden ( d.w.z. vanaf 18 jaar) die doorgaat 
eind  juni.  Hierop  wordt  het  bestuur  gekozen  en  indien  nodig 
wijzigingen van de statuten gestemd.
Door het betalen van je lidgeld ben je niet alleen lid van GKC 
maar wordt je, mits het invullen van de nodige documenten, als 
speler  opgegeven  bij  de  Koninklijke  Belgische  Korfbalbond 
(KBKB). Bij de KBKB ben je verzekerd tegen blessures die zich 
kunnen voordoen tijdens training of wedstrijden.
Lid zijn van GKC geeft je een aantal rechten maar ook plichten. 
Elk spelend lid  heeft  bijvoorbeeld recht  deel  te nemen aan de 
trainingen en aan wedstrijden, dit laatste in overleg met de trainer 
en  de  ploegverantwoordelijke.  Maar  elke  speler  heeft  ook 
plichten.  Korfbal  is  een  teamsport.  In  een  goed  team  zijn 
afspraken nodig. Daarom hebben wij enkele aandachtspunten op 
papier  gezet,  samen  met  trainers  en  ploegverantwoordelijken. 
Deze vind je op pagina 6.

Wij hopen van harte dat je een tof seizoen beleeft met je ploeg en 
mooie resultaten behaalt.

Namens het bestuur.
Voorzitter Myriam Bergmans
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Het bestuur van de Geelse Korfbalclub v.z.w. 
Voorzitter:                Myriam Bergmans

0499/51 31 51
myriam_bergmans@hotmail.com

Secretaris:                 Hans Hooyberghs
0498/04 63 03
hanshooyberghs@gmail.com

Penningmeester: Dieter Van Gorp
0497/66.21.45
van_gorp_dieter@hotmail.com

Nevenactiviteiten: Jef Ceulemans
0495/32 35 04
jef8841@hotmail.com

Recreanten: Marjan Goovaerts
0476/25 48 49
marjan_goovaerts@hotmail.com

Jeugd: Koen Douw
0499/12 97 47
douw2@hotmail.com

Supporters: Brigitte Geerts
014/86 85 25
brigittegeerts@hotmail.com

Bestuurslid: Patrick Wilms
patrick.wilms@telenet.be

Naast deze bestuursleden zijn er nog de vrijwilligers zonder 
wie  onze  club  niet  zou  kunnen  bestaan.  Ze  helpen  bij  de 
activiteiten  van  de  club,  zoals  de  kantine  open  houden, 
terreinen leggen, nevenactiviteiten ondersteunen enz. Wil jij 
graag ook een handje toesteken, geef dan een seintje aan onze 
voorzitter of secretaris.  Alle hulp is welkom !
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Ploegen
Senioren:

•• Trainer: Wim Wiese
wim.wieze@telenet.be
0495/59 66 30

•• Ploegafgevaardigden:
Rosette Sauviller

0496/04 90 88
van_gorp@hotmail.com

Koen Schuyten
koenschuyten@hotmail.com 
0476/84 01 99

Junioren:
• Trainster: Mieke Douw

0495/78 02 51
moe_yone@hotmail.com 

• Ploegafgevaardigde: Luc Voordeckers
0495/69.64.34 
voordeckers.luc@telenet.be

     
Kadetten:

• Trainsters:
Charlotte Buisset

0494/13 65 33
charlottebuisset@hotmail.com

Liese Dierckx
0494/85 98 19
liese1985@hotmail.com

• Ploegafgevaardigden:
Chantal Geerts

0474/83.82.54
chantal@kempa.be
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Astrid De Beukelaer
014/ 70 40 63
astrid.debeukelaer@telenet.be

Miniemen/ Benjamins
• Trainers: Lore Dams, Julie Mampaey, Anke Noots, 

Lore Noots, Martijn Schildermans
• Ploegafgevaardigden

Bieke Leijssen 
014/72 06 22

   bieke.leijssen@telenet.be
 Katrien Sauvillers

katrien.sauvillers@telenet.be
0494/89 15 01

Recreanten
•• Trainer: Bart Douw

0498/ 64 29 59
                    bart_douw_endwood@hotmail.com
G – Korfbal:

•• Trainers:
Koen Douw

0499/12 97 47
douw2@hotmail.com

Eric Turlinckx
0476/ 63 56 06
eric.turlinckx@telenet.be

Yentl Vermeulen
014/ 58 50 31

                      yentl.vermeulen@telenet.be
•• Ploegafgevaardigde: Jef Ceulemans 

0495/ 32 35 04
Jef8841@hotmail.com
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  Trainingsuren

Veld: Vogelzang 81, achter de lagere school

woensdag vrijdag
Miniemen 18 u  – 19 u 
Recreanten 18 u  – 19 u 
G-ploeg 18 u –  19 u
Kadetten 19 u –  20 u 19 u –  20 u
Junioren 19 u –  20 u 19 u –  20 u
Senioren 20 u –  22 u 20 u –  22 u

Zaal: Axion (opgelet: onder voorbehoud!)

woensdag vrijdag
Miniemen 17.15 u – 18.15 u
G-ploeg 18 u – 19 u 

(OPZ) 
Recreanten 18.15 u – 19.15 u   
Kadetten 18.15 u – 19.15 u                          
Junioren 19.15 u – 20.15 u 19 u – 20 u
Senioren 20.15 u – 21.15 u 20 u – 21 u

Aansprakelijkheid:
De organisatie is aansprakelijk voor de schade 
die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het 
vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade 
berokkent is hij enkel aansprakelijk voor zijn 
bedrog of zijn zware schuld. Voor lichte schuld is 
hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
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GKC – afspraken

Trainingen: 
Opdat de trainers de voorbereiding van de training 
kunnen aanpassen aan het aantal spelers vragen wij dat:
- elke speler zoveel mogelijk meetraint
-- elke speler tijdig (10 min op voorhand) en in 

sportkledij aanwezig is
- bij voorziene afwezigheid je dit de trainer tijdig meldt 

(vb. op vorige training )
- bij onvoorziene afwezigheid je de trainer telefonisch 

(of sms ) verwittigt, uiterlijk 1 uur voor aanvang 
training

- opwarming op eigen initiatief start bij aanvangsuur

Wedstrijden:
Trainers en ploegverantwoordelijken vragen dat:
-- bij thuiswedstrijden de spelers minimaal een half uur 

voor de aanvang van de wedstrijd in hun sportkledij 
aanwezig zijn ( Dit is verplicht door de KBKB ! ),

-  bij elke afwezigheid de ploegverantwoordelijke tijdig 
verwittigd wordt, dit uiterlijk op vrijdag vóór 18u.

- spelers die regelmatig uitwedstrijden afmelden maken 
niet automatisch aanspraak op spelgelegenheid thuis. 
In overleg met trainer wordt een eerlijke 
speldeelname afgesproken
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Vervoer:
Voor onze jeugdploegen vragen wij dat:
- de ouders de spelers tijdig op trainingen en 

wedstrijden ter plaatse brengen
- de ouders 3 keer per seizoen voor vervoer zorgen bij 

wedstrijden op verplaatsing ( 1 x voorronde veld, 1 x 
zaalronde, 1 x eindronde). De ploegverantwoordelijke 
zal in samenspraak hiervoor een beurtrol opstellen

Kledij:
De kledij voor de wedstrijden bestaat uit een truitje van 
de club, een zwarte short/ rokje die elke speler zelf 
aanschaft en gele kousen die men aankoopt bij de club (€ 
5). 
- Ouders markeren de sportkledij.
- De ouders van de spelers wassen gedurende 1 maand 

de truitjes van de ploeg . De ploegverantwoordelijke 
stelt hiervoor een beurtrol op.

Materiaal en kleedkamers:
Er mag niet worden gevoetbald met de korfbalballen.
- Spelers zetten voor aanvang training het benodigde 

materiaal klaar
- Na de training en thuismatchen helpen alle spelers bij 

het opruimen van het korfbalmateriaal en poetsen de 
laatste gebruikers de kleedkamers en douches. 

- Het materiaal wordt steeds netjes in het materiaalkot 
geplaatst.
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Activiteiten:
Ieder spelend lid, ploegafgevaardigde of trainer 
ondersteunt op gepaste wijze nevenactiviteiten.
- Ieder lid ouder dan 18 jaar neemt deel aan de 

jaarvergadering. Ouders van jeugdleden zijn ook ten 
zeerste welkom of de jaarvergadering.

- Voor senioren: zorgen 2 maal per buitenseizoen voor 
kantine(klaarzetten, hulp tappen en opruimen).

- Voor de zaalwedstrijden vragen wij steeds hulp van 
ouders van jeugdploegen om de tap in zaal Axion te 
bemannen. Vrijwilligers hiervoor mogen zich steeds 
melden bij het bestuur.

Ongevallen:
Bij een sportongeval of een ongeval van/naar de activiteit 
wordt zo vlug mogelijk een ongevalsaangifteformulier 
opgehaald bij  Myriam Bergmans of je 
ploegafgevaardigde en opgestuurd naar verzekeringen 
Arena. 

Trainers :
Bij afwezigheid van trainers verwittigen deze elkaar en 
steeds de ploegleider en/of ploegkapitein.
- Indien mogelijk zoeken ze een vervanger trainer.
- Trainers geven een aangepaste training en verzorgen 

de  coaching op wedstrijden. Ze zijn ook 
verantwoordelijk voor de opstelling

- Trainers ontvangen een forfaitaire 
vrijwilligersvergoeding.

De trainers worden aan het begin van het seizoen door de 
jeugdverantwoordelijke en secretaris samengeroepen om 
alle praktische afspraken te overlopen.
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Ploegafgevaardigden:
Bezitten de contactgegevens van alle spelers.
- Zijn de vertrouwenspersoon van de spelers en zorgen 

mee voor een optimaal klimaat binnen de groep
- Houden af- en aanwezigheden wedstrijden/tornooi bij
- Verwittigen trainer, bestuur en spelers bij tekort
- Vullen wedstrijdformulier 30 min voor aanvang in 

alsook vervangingen achteraf
- Zoeken bij afwezigheid een vervanger
- Bezorgen spelers bij thuiswedstrijden drankbonnetjes 

van de club
- Stellen een waslijst en vervoerslijst op
Zij worden aan het begin van het jaar samengeroepen 
door de secretaris om alle taken en praktische afspraken 
te overlopen.

Ouders van jeugdspelers: 
Wij zijn als club blij met ouders die hun kinderen sportief 
ondersteunen bij training en wedstrijd.
- zij markeren kledij spelers
- zij melden afwezigheid tijdig bij trainer voor training, 

bij ploegafgevaardigde voor wedstrijd
- zij rijden 3 x per seizoen voor uitwedstrijden
- zij wassen gedurende 1 maand per seizoen de 

spelerstruitjes
- zij moedigen hun kinderen op een sportieve 

manier tot fairplay korfbal aan
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      Onze club heeft ook een clubblaadje: Het GKC-ke
Koen Douw stelt het GKC-ke samen.. maar dat kan hij 
niet alleen! 
Hij vraagt daarom aan alle leden om af te spreken zodat 
er van elke wedstrijd een verslag zou geschreven worden.. 
Het gemakkelijkst is, dat dit verslag dan digitaal naar 
Koen wordt gemaild op volgend adres:
douw2@hotmail.com 

Ook andere artikeltjes, zoals puzzels, mopjes,
verhaaltjes, … en al wat je maar kan bedenken zijn van 
harte welkom..

Onze club heeft ook een prachtige website:

www.geelse.be

deze wordt vakkundig bijgehouden door Johan Jacobs, 
onze webmaster, met alle info over wedstrijden, 
nevenactiviteiten, bestuursgegevens en foto’s.
Beslist een kijkje waard!

VU: Myriam Bergmans, Trichelhoek 14, 2430 Laakdal
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Panathlonverklaring en Fairplay:

Als sportclub hebben wij de Panathlonverklaring 
ondertekend en staan we ervoor om via Fairplay iedereen 
de kans te geven op een sportieve en verantwoorde 
manier te kunnen sporten op zijn of haar niveau.
Daarom:

Alle kinderen hebben het recht:

Sport te beoefenen

Zich te vermaken en te spelen

In een gezonde omgeving te leven

Waardig behandeld te worden

Getraind en begeleid te worden door competente mensen

Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun 
leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een 
aangepaste competitie

In veilige omstandigheden aan sport te doen

Te rusten

De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te 
worden                                                                            
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