FICHE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
V.C. BERTEM LEEFDAAL – F.C. MOORSEL

DOELSTELLING
-

Beide clubs zijn overeengekomen om vanaf seizoen 2021-2022 intensief samen te
werken op het gebied van jeugdopleiding, met als gezamenlijk doel alle spelers van
onze regio de best mogelijke opleiding te bieden, gekoppeld aan een maximaal
spelplezier

SAMENWERKING OP GEBIED VAN ONDERSTEUNING EN OPLEIDING
TRAINERS
-

De opleidingen en ondersteuningsmomenten die in beide clubs zullen doorgaan zijn
toegankelijk voor trainers van beide clubs
Initiatieven van cross trainerschap in functie van de noden van beide clubs vallen hier
ook onder (bvb. stagiairs, trainers die in de andere club een training komen geven,
demotrainingen,...)

SAMENWERKING VAN JEUGDPLOEGEN
-

-

Teams van beide zusterclubs kunnen elkaar op elk moment ondersteunen, onderling
gemengd of samengevoegd worden. Dit gebeurt steeds na overleg en akkoord tussen
de TVJO’s van beide clubs
Alle spelers tot en met U21 zowel kunnen uitkomen voor jeugdteams onder de naam
F.C. Moorsel als V.C. Bertem-Leefdaal. Dit gebeurt steeds na overleg en akkoord
tussen de TVJO’s van beide clubs
Specifiek meisjesploegen
o F.C. Moorsel heeft een focus op de vorming van meisjesploegen (U11, U13,
U16). Meisjes die specifiek in een meisjesteam willen spelen kunnen bij F.C.
Moorsel terecht
o V.C. Bertem-Leefdaal heeft ook een U20 meisjesteam voor meisjes boven U16
die (nog) niet in een damesteam willen spelen
Trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams van beide zusterclubs zowel op de site
in Leefdaal (Dorpstraat 257, 3061 Leefdaal) als op de site in Moorsel (Vinkenlaan 41,
3080 Tervuren (Moorsel)) kunnen plaatsvinden. Beide sites liggen op minder dan 5 km
van elkaar (7 minuten tijd met auto)

-

De enige beperking is dat spelers van de jeugdopleidingen van beide clubs tijdens het
seizoen niet kunnen spelen voor seniorteams van de andere club

AANSLUITINGSPRINCIPES
-

Spelers van beide clubs kunnen in beide jeugdopleidingen terecht
Meisjes worden bij instroom geïnformeerd over de keuzemogelijkheid tussen een
gemengd team of een meisjesteam. Meisjes kunnen ingeschreven worden in hun
eigenlijke leeftijdscategorie dan wel een leeftijdscategorie lager in een gemengd team

DOOR- EN TERUGSTROMINGSPRINCIPES
-

Spelers kunnen te allen tijde uitkomen voor beide clubs, maar alleen doorstromen
naar een eerste ploeg binnen de club waar ze ingeschreven zijn
Spelers en trainers kunnen na overleg en akkoord tussen de TVJO’s van beide clubs
switchen tussen regionaal niveau (FC Moorsel en VC Bertem-Leefdaal) en provinciaal
niveau (VC Bertem-Leefdaal)

COMMUNICATIE & CONTACT
-

De jeugdcellen van beide clubs verbinden zich ertoe om minstens 2x per jaar een
formele vergadering te organiseren in het kader van de samenwerking
Alle beslissingen die na overleg tussen beide clubs worden genomen zullen intern
gecommuniceerd worden naar de jeugdcellen van beide clubs
Onderstaande personen zijn bij beide clubs aangesteld als verantwoordelijke voor de
communicatie omtrent de samenwerking en kunnen ook aangesproken worden i.v.m.
specifieke vragen rond de samenwerking
o V.C. Bertem-Leefdaal: Dirk Deno (dirk.deno@telenet.be – 0472 30 25 25)
o F.C. Moorsel: Paul Lievers (paul.lievers@gmail.com – 0488 29 26 02)
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