SAMENWERKINGSPROTOCOL
JEUGDVOETBAL IN RETIE 2015-2017
(versie 2015.05.06)

We hebben samen met de jeugdafdelingen van KSK Branddonk en K Retie SK sinds 2005
een samenwerkingsverband met positieve resultaten :
 We hebben samen gewestelijk en provinciaal voetbal.
 We hebben samen sportieve resultaten.
 We hebben samen infrastructuur en materiaal.
 We hebben een samenwerking voor bepaalde extra-sportieve acties.
 We hebben samen meer dan 100 trainers/afgevaardigden, …
 We hebben samen heel wat bestuursleden die onmisbare bestuursfuncties uitvoeren.
 We hebben samen Julien Cools als projectpeter.
 We hebben een samenwerking met Jeugdsportnet KDR/Voetbalacademie KDR
 We hebben onze leuze ‘Waar een wil is, is een weg’
 We hebben samen de wil om mee te gaan met de tijd.
Een samenwerkingsverband voor jeugdelftallen wordt afgesloten tussen enerzijds K Retie SK
(stamnummer 2673) en anderzijds KSK Branddonk (stamnummer 5927) en dit volgens de
reglementen van de KBVB terzake (Titel 3 Hfst 4 Art 327). Met dit akkoord gaan de beide
clubs een samenwerking aan met betrekking tot al hun jeugdspelers tot en met U21.De spelers
blijven aangesloten bij hun club maar kunnen ook opgesteld worden in een jeugdploeg die
door een club van dit samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht.
Dit samenwerkingsprotocol is geldig voor de voetbalseizoenen 2015-2016 en 2016-2017 en
wordt daarna geëvalueerd. Deze samenwerking is een vervolg op de samenwerking sinds
2005.
We hebben samen doelstellingen :
 We willen elke speler op een niveau laten trainen en voetballen dat het best bij hem of
haar past en waar hij of zij het meeste speelplezier beleeft.
 Wij willen de organisatie van het jeugdvoetbal in K Retie SK en KSK Branddonk
beter op elkaar afstemmen in het belang van de spelers.
 Op korte termijn willen wij zo een betere garantie bieden aan de Retiese
jeugdvoetballers om hun hobby in eigen gemeente te kunnen uitoefenen.
 Op langere termijn beogen wij het Retiese (jeugd)voetbal op een hoger sportief niveau
te tillen.

We hebben samen een speelschema.
 Complex Vosssekot : alle teams U7, U9, U10, U12, U13, U16-17, U21
 Complex Groenedijk : alle teams U8, U11, U14-U15
 U6 : Alle teams wisselen in de helft van het seizoen van complex. In 2015-2016 wordt
gestart op Complex Vossekot. De keuze van volgorde in 2016-2017 wordt bepaald op
basis van het resultaaat van de tussentijdse gesprekken tijdens het 2-jaarlijkse
gezamenlijk overleg.
We hebben samen een trainingsschema.
 We trainen met een evenredig aantal ploegen dat er wedstrijden gespeeld worden op
Complex Groenedijk en Complex Asberg/Vossekot. De sportieve cel beslist wie waar
traint. Bij afwijkingen wordt dit doorgegeven aan de beide voorzitters die in
gezamenlijk overleg een beslissing nemen indien nodig.
We hebben samen een werving.
 We hebben samen 1 uitnodigingsbrief met vermelding van de logo’s van beide clubs,
en de ‘samenwerking’.
 We hebben in april en augustus telkens 1 wervingsactie in Complex Vossekot en 1
wervingsactie in Complex Groenedijk. die beiden op hetzelfde moment doorgaan.
 K Retie SK en KSK Branddonk betalen 50 % van de kosten voor de aanmaak van de
wervingsfolder.
 De keuze van clubaansluiting ligt bij de ouders.
We hebben samen een sportieve cel
 Taken en verantwoordelijkheden
o De sportieve cel heeft een uitgebreid takenpakket en verantwoordelijkheden.
o Betreffende reguliere onderwerpen neemt de sportieve cel zelfstandig besluiten.
o Bij bijzondere situaties worden beide hoofdbesturen betrokken in de
besluitvorming.
o In verband met doorstroming naar het 1ste elftal is er overleg tussen de A-trainer
en hulptrainer van elke club en de trainer van de provinciale U21 en de coördinator
bovenbouw.
o Gegevens worden bijgehouden via Soccer Online.
o Verantwoording naar het hoofdbestuur
o Een afgevaardigde van beide hoofdbesturen wordt uitgenodigd op het overleg van
de sportieve cel. Op dit moment zijn dit Chris Sterckx (of plaatsvervanger) voor K
Retie SK en Ann Segers (of plaatsvervanger) voor KSK Branddonk. Beiden
rapporteren in het hoofdbestuur van hun club.
We hebben samen een jeugdbestuur
 Taken en verantwoordelijkheden
o De voorzitters van beide jeugdbesturen nemen samen het initiatief om 1
gezamenlijk jeugdbestuur te vormen.
o In gezamenlijk overleg worden taken verdeeld en programma’s opgemaakt.
 Verantwoording naar hoofdbestuur
o Een afgevaardigde van beide hoofdbesturen wordt uitgenodigd op het overleg
van het jeugdbestuur. Op dit moment zijn dit Ann Segers (of plaatsvervanger)
voor KSK Branddonk en Filip Smets (of plaatsvervanger) voor K Retie SK.
Beiden rapporteren in het hoofdbestuur van hun club.

We hebben samen een communicatie
o We hebben een logo van de samenwerking dat zoveel mogelijk wordt gebruikt.
o We hebben een gezamenlijke ondertekende intentieverklaring die zichtbaar wordt
uitgehangen in beide clubs.
o We hebben een gezamenlijk ondertekend samenwerkingsprotocol dat door beide
clubs zichtbaar wordt gemaakt op de website.
We hebben samen afspraken met betrekking tot de indeling van de ploegen.
 Alle jeugdspelers van beide clubs worden samengevoegd en ingedeeld volgens niveau
om van daaruit de verschillende ploegen samen te stellen. De samenstelling van deze
ploegen zal in gezamenlijk overleg tussen de clubs gebeuren binnen de sportieve cel.
 Het is de bedoeling om met vaste ploegen te werken zodat er niet wekelijks gependeld
moet worden tussen de ploegen.
 De ploegen spelen in de kleuren van de club waaronder de ploeg is ingeschreven
volgens de reglementering Voetbalfederatie Vlaanderen. Zo spelen alle provinciale
teams in de kleuren rood-geel.Gewestelijke ploegen spelen op hun complex in de
respectievelijke kleuren van de thuisploeg.

We overleggen samen.
 2 keren per seizoen komt een afvaardiging van de hoofdbesturen, de sportieve cel en
het jeugdbestuur samen om de samenwerking te evalueren en bij te sturen waar nodig.
Jeugdsportnet KDR coördineert. De agenda wordt vooraf bepaald en tijdig bezorgd
aan de voorzitter van beide clubs.
 Elke situatie, voorval of incident niet voorzien in deze overeenkomst wordt zo vlug
mogelijk voorgelegd op een vergadering tussen beide clubs.
 Beide partijen verklaren over een kopie van dit samenwerkingsprotocol te beschikken.
 Een kopie van het officieel en door beide clubs ondertekend document, voorzien door
de reglementen van de KBVB, is bijgevoegd.

We hebben samen de intentie om in de komende periode de fusiemogelijkheden tussen K
Retie SK en KSK Branddonk te onderzoeken en indien gewenst de eerste stappen te zetten
om te evolueren naar een fusie.
Bijlage :
 Kopie van het door beide clubs ondertekende KBVB-document, voorzien van de
reglementen.

Opgemaakt in drievoud te Retie op datum van ............................. .

Hoofdbestuur K Retie SK,

Hoofdbestuur KSK Branddonk,

Jeugdbestuur K Retie SK,

Jeugdbestuur KSK Branddonk,

Gezamenlijke sportieve cel,

Coördinator Jeugdsportnet KDR,

Schepen van sport gemeente Retie,

Projectpeter Jeugdvoetbal Retie,

