Barbecue bij de opening van het seizoen
Ploegenvoorstelling
Mosselfestijnen
Halloweentocht
Pannenkoekennamiddag en Spaghetti-Avond
Indoor Kersttornooi
Aprés-Ski
Verkoop jaarkalenders
Restaurantdag
Paaskamp
01 mei Jeugdtornooi
Eindeseizoenshappening
Minivoetbal nachttornooi
(De data van de activiteiten
worden bij het begin van
het seizoen bekend gemaakt)

“Het Dekken”
Sportpleinstraat z/n
3800 Sint-Truiden (Zepperen)
011/31.28.93
“Hemelrijk”
Hemelrijk 8
3800 Sint-Truiden (Brustem)
011/69.18.02

Voorzitter
Bels Marc
0475/325227 – marc.bels@gmail.com
Onder-Voorzitter
Herbots Dirk
0498/547740 – dirk.herbots@telenet.be
Secretaris GC
Benaets Greta
0474/299280 – greta.benaets@skynet.be
Secretaris Jeugd
Neven Bart
0497/233606 – neven.bart@telenet.be
Penningmeesters
Jammaers Christophe
0473/303083 jammaers.christophe@telenet.be
Stiers Peter
0495/542635 – p.stiers@skynet.be
Sponsoring
Jammaers Christophe
0473/303083 – jammaers.christophe@telenet.be
TVJO
Appeltants Jean-Pierre
0486/145011 – jean.pierre.appeltants@telenet.be
Sportief-Coördinator (U21 t.e.m. 1ste ploeg)
Preuveneers Wim
0473/723322 – wim.preuveneers@ferring.com



De fusieclub VV Zepperen-Brustem is opgericht in 2015
en is ontstaan uit de 2 clubs KVK Zepperen en
VV Brustem C. De nieuwe clubkleuren zijn blauw-paarswit. VV Zepperen-Brustem speelt nu in 1ste provinciaal
met het eerste elftal en de jeugd speelt zowel op
provinciaal als gewestelijk niveau.

In onze club staat het kind centraal, een gediplomeerde
trainersgroep onder leiding van TVJO en JC’s laat het kind
de sport beoefenen op zijn/haar eigen niveau en tempo
rekening houdend met de sociale, pedagogische en
sportieve aspecten van het kind.

 De jeugdwerking bij VV Zepperen Brustem heeft als
doel talentvolle spelers op te leiden tot potentiële
spelers voor de A-kern en ook de betere spelers te
laten doorstromen naar het nationale voetbal.

Jonge talentvolle voetballers krijgen door
opleiding en begeleiding maximale
ontwikkelingskansen aangeboden.
 Respect, discipline, kwaliteit en plezier zijn hierbij
belangrijke “indicators” die het imago van de
werking positief moeten beïnvloeden.
 De kinderen moeten plezier en FUN beleven aan
het voetbal.
 Zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de
club, zodat op latere leeftijd er een plaats blijft als
speler, coach, vrijwilliger en eventueel als
bestuurslid.
 De leden en bestuursleden moeten fier zijn op
hun club VV Zepperen-Brustem.
 Sociale rol:
In een teamsport zoals voetbal, spelen ook
sociale aspecten een belangrijke rol. Dit geldt niet
alleen voor de spelers in een team, maar ook voor
iedereen om een team heen, begeleiders,
trainers, ouders, vrijwilligers en bestuur. Als deze
samen hun verantwoordelijkheid opnemen
creëert men automatisch een goede
verstandhouding zowel op training als
wedstrijden. Wij doen geen opsomming van wat
wel en niet mag of van wat verplicht is of niet. We
gaan er vanuit dat iedereen respect heeft voor
elkaar en de afspraken nakomt binnen de club.
De club, bestuur, sportief-coördinator, jeugdcoördinator
trainers, afgevaardigden en vrijwilligers doen al het
nodige om de trainingen, wedstrijden, stages, kampen en
tornooien goed te laten verlopen.
Samen met de inzet van coördinatoren, trainers,
afgevaardigden, vrijwilligers en bestuursleden hopen wij
nog vele sportieve hoogtepunten te mogen beleven met
onze club VV Zepperen-Brustem.

Het lidgeld en kledijpakket dient volledig betaald te zijn
voor de start van het seizoen. Indien de betalingen niet
gebeurd zijn, kan de speler niet deelnemen
aan trainingen en/of wedstrijden.

Bij een kwetsuur opgelopen op training of wedstrijd is het
steeds belangrijk een ongevallenpapier te laten invullen.
Deze documenten zijn steeds beschikbaar op de club.
Het medisch gedeelte (1 zijde) dient men door de
behandelende geneesheer te laten invullen, de speler
vult zelf in tijdens welke wedstrijd of training dit gebeurd
is, de datum en de omstandigheden van het ongeval.
De rest wordt door onze secretaris GC ingevuld en door
haar opgestuurd naar de bond.
De gekwetste speler dient ook een klevertje van de
mutualiteit te plakken op de voorziene plaats.
Het document dient 21 kalenderdagen na het ongeval
aanwezig te zijn op de bond. De speler is zelf
verantwoordelijk dat het document
tijdig bij onze secretaris GC is.

