Beste (toekomstige) voetbalmama-papa-oma-opa-nonkel,

Welkom op Cercle Melle! De keuze voor een sportclub vraagt zeker en vast wat informatie en
evaluatie. Deze brochure hebben we daarom samengesteld om (toekomstige) leden te
informeren over hoe het er binnen onze club aan toe gaat, een wegwijzer in het hedendaagse
jeugdvoetbal.
Ik heb me als Voorzitter geëngageerd om deze club verder uit te bouwen tot het sportieve
uithangbord van de Gemeente Melle en wil één van de best georganiseerde jeugdopleidingen op
Gewestelijk niveau aanbieden in de grotere regio. Bovenal wil ik ook dat Cercle Melle een
familieclub is en blijft. Wij vragen dan ook niet enkel een engagement van de spelers & trainers,
maar ook van u.
Urenlang zal je in de kou staan, kilometers zal je rijden, kilo’s modder zal je terugvinden in je
wasmachine, maar de lach van je kind als hij/zij na een leuke voetbalmiddag in de zetel ploft is
goud waard! Voetbal is competitie, maar het is bovenal een gezonde manier om samen met
vrienden een leuke tijd te beleven!
We komen elkaar zeker eens tegen langs de zijlijn. Spreek me aan en indien je suggesties/ideeën
hebt, laat zeker van je horen. De club zijn we allemaal samen!
COME ON MELLE!
Jan Dewaele
voorzitter

Kunstgras, een nieuwe stap voor
Cercle Melle
Begin april zijn de werken om het A-terrein in de Wezenstraat van
kunstgras te voorzien gestart. Deze belangrijke transformatie én
betekenisvolle investering is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze
vereniging.
Het huidige terrein lijdt zwaar onder de (over)volle bezetting die met de gestage groei van onze
Club gepaard is gegaan. Kunstgras zorgt ervoor dat onze 270 jeugdspelertjes en 70 seniors hun
hobby in de beste omstandigheden kunnen blijven uitoefenen.
Kunstgras zal er bovendien voor zorgen dat regenweer niet tot afgelastingen moet leiden zoals
nu al te vaak gebeurt. Het kunstgras wordt natuurlijk aangelegd volgens de regels van de kunst
door een gespecialiseerde aannemer. Begin augustus zal het terrein speelklaar zijn. Deze
investering ondersteunt onze visie een familiale club te willen zijn, met nadruk op een goede
jeugdwerking op gewestelijk niveau.
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U6 (geboortejaar 2015)
We trainen met deze leeftijdscategorie 1x per week. Het trainingsmoment vind je achteraan
deze brochure en op www.cerclemelle.be .
We stimuleren de algemene motorische vorming omdat het kind spelenderwijs ‘bewust’
wordt van begrippen zoals lichaam, tijd en ruimte. Een goede motorische vorming is de
basis voor een goede coördinatie, het startpunt voor het aanleren van de verschillende
technieken.
Op geregelde tijdstippen (target 1x maand) zullen wedstrijdvormen worden georganiseerd
tegen andere ploegen van dezelfde leeftijdscategorie. We houden ook rekening met de
weersomstandigheden om deze jonge spelers niet bloot te stellen aan extreme koude of
regen. Deze wedstrijdvormen worden gespeeld volgens het door Voetbal Vlaanderen
opgelegde format 2vs2. Scores en rangschikking zijn van geen enkel belang en worden dus
NIET bijgehouden.

2 vs 2?
2v2 is het wedstrijdformat voor de 5-jarige spelertjes (U6) en noemen we
"dribbelvoetbal". In verschillende korte wedstrijdjes ontdekken de
spelertjes vooral zichzelf en de bal en kunnen ze reeds de eerste dribbelen passeerbewegingen oefenen. Dribbelen en trappen zodat iedereen kan
scoren!
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U7 (geboortejaar 2014)
We trainen met deze leeftijdscategorie 1x per week. Het trainingsmoment vind je achteraan
deze brochure en op www.cerclemelle.be .
De algemene motorische vorming is nog steeds prioriteit. Verder bouwend op de
ontwikkeling bij U6 (het dribbelvoetbal) zal in trainingsvormen stilaan het bewust worden
van de medespeler worden gecreëerd.
Op geregelde tijdstippen (target 1x maand) zullen wedstrijdvormen worden georganiseerd
tegen andere ploegen van dezelfde leeftijdscategorie. We houden ook rekening met de
weersomstandigheden om deze jonge spelers niet bloot te stellen aan extreme koude of
regen. Deze wedstrijdvormen worden gespeeld volgens het door Voetbal Vlaanderen
opgelegde format 3vs3. Scores en rangschikking zijn van geen enkel belang en worden dus
NIET bijgehouden.
Na de winterstop en na afloop van het seizoen wordt er deelgenomen aan een aantal
tornooien in de format 5vs5, ter voorbereiding van volgend seizoen.

3 vs 3?
3v3 is het wedstrijdformat voor de 6-jarige
spelertjes (U7). De wedstrijdjes worden reeds
iets
langer
en
een medespeler
wordt
geïntroduceerd waarbij de passing voor de
eerste maal aan bod komt. Het duel staat nog
steeds centraal en scoren blijft uiteraard
belangrijk.
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U8-9 (geboortejaar 2013-2012)
We trainen met deze leeftijdscategorie 2x per week (U8 & U9 trainen in
afzonderlijke groepen). Het trainingsmoment vind je achteraan deze
brochure en op www.cerclemelle.be .
Bij deze leeftijdscategorie evolueren we van balgerichte oefeningen
naar ploeggerichte oefeningen. We proberen de basics van ‘collectief
spel’ aan te leren. Fun blijft ook hier de allergrootste prioriteit en de
beste basis in het leerproces.
De evolutie in training en spelniveau vertaalt zich ook in de deelname
aan wekelijkse wedstrijden. Deze wedstrijden hebben een officieel
karakter, maar er wordt geen rangschikking opgemaakt.

5 vs 5?
5v5 is het wedstrijdformat voor 7 en 8- jarigen (U8 en
U9). De extra spelers zorgen voor 3 linies en geven meer
(korte) passingmogelijkheden. De 'decision making'
wordt meer bepalend. Er wordt gespeeld in een
ruitformatie.
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U10-U11-U12-U13 (geboortejaar 2011-2010-2009-2008)
We trainen met deze leeftijdscategorie 2x per week. Het trainingsmoment vind je achteraan
deze brochure en op www.cerclemelle.be .
Voetbal wordt hier opnieuw een beetje échter door de overgang naar een semi-groot-veld.
Het spel wordt fysieker door de grotere afstanden en ontwikkeling van de spelers.
Bij deze leeftijdscategorie wordt in trainingsvormen bijzondere aandacht besteed
aan "decision making" waarbij de spelers de keuze dienen te maken tussen dribbelen,
passen of trappen.
De ploegtrainer van U10 tem U13 kan beslissen al-dan-niet deel te nemen aan de Jeugdcup
Het Nieuwsblad (tornooi van oktober tem april op woensdagavond, heen-terug met
rechtstreekse uitschakeling).

8 vs 8?
8v8 is het wedstrijdformat voor 9- tot 12-jarigen (U10 tem U13). Er komen meer
spelers bij per linie en de afstanden worden groter waardoor halflange passing van
toepassing is.
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U15-U17-U21
We trainen met deze leeftijdscategorie 2x per week.
Het team bestaat uit 11 spelers (10+K) en maximaal 5 wisselspelers die, afhankelijk van
de leeftijdscategorie, na elke quarter verplicht (U15 en U17) of doorlopend (U21) ingezet
kunnen worden.

11 vs 11?
11v11 is het wedstrijdformat vanaf 13 jaar (U15) en ouder. De wedstrijden worden nu
nagenoeg gespeeld volgens het spelreglement van het voetbalspel voor volwassen
teams. Het voetbal wordt een spel waarin lange passing en de buitenspelregel hun
intrede doen.
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Visie Cercle Melle Jeugd
•
•
•
•

Cercle Melle wil het sportieve uithangbord zijn van de Gemeente Melle en wil één van
de best georganiseerde jeugdopleidingen op Gewestelijk niveau bieden in de grotere
regio; Cercle Melle wil daarbij vooral een familie-club zijn;
Cercle Melle wil naast het gezin en de school een plaats voorzien waar jongeren via
een kwaliteitsvolle voetbalopleiding sportieve normen en waarden worden
bijgebracht;
De Jeugdopleiding van Cercle Melle streeft ernaar de speler(tje)s individueel zowel
als collectief betere voetballer(tje)s te maken; fun is een zeer belangrijke factor en
winnen is geen doel op zich maar komt voort uit inzet en kwaliteit;
De Jeugdopleiding wil zorgdragen voor een zo groot mogelijke doorstroming naar het
eerste elftal.

Jeugdtrainers
Jeugdtrainers zijn van het allergrootste belang in de jeugdwerking zoals Cercle Melle die
voor ogen heeft. Zij zijn het gezicht naar de spelers, de (groot)ouders, tegenstanders, ...
Zij staan in voor de vooruitgang die de speler(tje)s maken op sportief vlak, individueel zowel
als collectief. Tegelijk hebben zij ook invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de
speler(tje)s. Gezien bovenstaand belang wil Cercle Melle zorgdragen voor het aantrekken
en behouden van goede jeugdtrainers. Wij willen de trainers een redelijke vergoeding
aanbieden, een goede begeleiding verzekeren, degelijk en voldoende materiaal ter
beschikking stellen, en (financieel) bijdragen aan eventuele opleidingen.
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Leerplan & Opleidingsvisie KBVB
Het Leerplan van Cercle Melle Jeugd is gebaseerd op de Opleidingsvisie van de KBVB. Het
vademecum waarin deze Opleidingsvisie beschreven staat, wordt aan alle Jeugdtrainers van
Cercle Melle bezorgd. Cercle Melle moedigt haar trainers zonder diploma aan om het
Getuigschrift C te behalen en betaalt daartoe ook het inschrijvingsgeld. Het Leerplan waar
onze trainers mee werken, kan door iedereen ingekeken worden. Vraag ernaar bij trainers
en Jeugdbestuur.

Fun & Formation
Fun bestaat erin al spelend te leren, voor alle leeftijden, voor betere en minder goede
spelers. Het hebben van plezier op trainingen en wedstrijden is het allerbelangrijkste voor
het zelfvertrouwen, het leervermogen, en het goed presteren. Cercle Melle moedigt haar
trainers aan voortdurend stil te staan bij de Fun-aspecten van elke trainingsoefening en van
de wedstrijden. Formation betekent dat Cercle Melle haar speler(tje)s een voetbalopleiding
wil aanbieden. Opleiden is een continu cumulatief proces, geleidelijk en voortschrijdend,
met veel herhaling. Dit Leerplan beschrijft de leerpunten per leeftijdscategorie. Formation
is ook opvoeden, is respect bijbrengen, en is gemotiveerd zijn om te winnen maar is ook
leren te verliezen.
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Gedragscode voor de speler(tje)s

JE STUDIES ZIJN BELANGRIJKER
DAN HET VOETBALLEN.
ZET JE ERVOOR IN.

VERZORG JE LICHAMELIJKE
CONDITIE.
WERK OOK THUIS AAN JE FYSIEK.
OP DE TRAINING CONCENTREREN
WE ONS
OP JE VOETBALTECHNIEK.

GA REGELMATIG OP
CONTROLEBEZOEK
NAAR DE DOKTER EN/OF
TANDARTS.
EEN ONDERZOEK VOOR DE
AANVANG VAN DE COMPETITIE
IS ZEKER GEEN OVERBODIGE LUXE.
WEES OP TIJD OP TRAININGEN
EN WEDSTRIJDEN VOLGENS
AFSPRAAK MET JE TRAINER. VEEL
TE VROEG KOMEN IS OOK NIET
NODIG.

VERTOON MAXIMALE INZET,
NIET ALLEEN VOOR WEDSTRIJDEN,
ZEKER OOK OP DE TRAININGEN.

VOOR EN NA WEDSTRIJDEN EN
HEB STEEDS JE IDENTITEITSKAART
TRAININGEN HEBBEN WE RESPECT
MEE NAAR DE WEDSTRIJDEN.
VOOR KLEEDKAMERS EN KANTINE,
ZONDER IDENTITEITSKAART KAN JE
ZOWEL BIJ THUIS- ALS BIJ
NIET OPGESTELD WORDEN.
UITWEDSTRIJDEN.
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DRAAG ZORG VOOR HET TER
BESCHIKKING GESTELDE MATERIAAL
EN VOOR JE KLEDIJ. OEFENBALLEN
MOET JE REINIGEN, EVENALS JE
SCHOENEN. ALLE MATERIAAL ZET JE
TERUG OP ZIJN PLAATS.
WEES BELEEFD EN RESPECTEER
IEDEREEN
DIE ZICH INZET OM JOUW HOBBY TE
HELPEN REALISEREN. DE MEESTE
MEDEWERKERS DOEN DIT
BELANGELOOS EN GRATIS.

PESTEN WORDT NIET
GETOLEREERD.
DURF HET TE MELDEN MOCHT JE
HIERMEE TE MAKEN KRIJGEN OF
MOCHT JE HET ZIEN GEBEUREN.

WAARDEER DE TEGENSPELER.
WEES STEEDS BELEEFD EN
RESPECTEER DE BESLISSINGEN VAN
DE SCHEIDSRECHTER, OOK AL HEB
JE EEN ANDERE MENING.

NA TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
GA JE ONDER DE DOUCHE.
DIT BEHOORT TOT DE
PERSOONLIJKE HYGIENE.

11
Cercle Melle onthaalbrochure ’20-‘21

Rol van de ouders
Ouders, familie, en vrienden zijn steeds van harte
welkom. Net zoals we een gedragscode hebben
voor de speler(tje)s, willen we ook hier graag
enkele afspraken maken, in lijn met onze visie
omtrent Jeugdopleiding.
Ouders tonen steeds een positieve
belangstelling voor hun kind, zonder overdreven aandacht voor de individuele
prestaties als dusdanig; vooral bij tegenslagen en teleurstellingen is steun vanwege
de ouders heel erg welkom;
Ouders geven het goede voorbeeld als het gaat over respect naar medespeler(tje)s,
naar ouders daarvan, naar tegenspeler(tje)s en hun supporters, naar
scheidsrechters, naar medewerkers en bestuursleden van de club, en natuurlijk naar
de trainers;
Ouders onthouden zich van inmenging in ploegopstellingen, in speelwijze, of in
andere voetbaltechnische aangelegenheden; het coachen wordt aan de trainer
overgelaten;
In geval van suggesties, bemerkingen, klachten, en/of vragen, richten ouders zich in
eerste instantie tot de trainer en/of afgevaardigde, daarna tot de jeugdcoördinator,
en daarna tot het Bestuur;
Ouders helpen ons in het toepassen van de ‘Gedragscode voor de Speler(tje)s’.

Charter Speelgelegenheid
In
lijn
met
de
Visie
omtrent
Jeugdopleiding bij onze Club, stellen wij
als streefdoel voorop dat elke speler die
meegaat naar de wedstrijd ook minstens
de
helft
van
de
wedstrijdduur
meespeelt;
In geval van inbreuken tegen de
Gedragscode (te laat komen, kledij niet
in orde, onsportief gedrag, gebrek aan
respect, geen inzet, vermoeid, …) staat
het de trainer vrij van bovenstaand
streefdoel af te wijken;
Specifieke ontwikkelingen tijdens een wedstrijd kunnen ertoe leiden dat de trainer
van bovenstaand streefdoel afwijkt;
Een speler die geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen bij aanvang van de
wedstrijd, kan niet worden opgesteld (nvt U8-U13);
Het kan zich voordoen dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën afspraken gemaakt
worden omtrent beurtrollen; het invullen daarvan is de verantwoordelijkheid van de
trainer;
Het kan zich voordoen dat met bepaalde speler(tje)s specifieke afspraken gemaakt
worden omtrent het in aanmerking komen voor (competitie)wedstrijden.
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Trainingen
Trainingen zijn belangrijker dan wedstrijden, en leren is belangrijker dan winnen;
kom zoveel mogelijk naar de trainingen, daar brandt de lamp;
Verwittig je trainer indien je niet aanwezig kan zijn of indien je wat later zal
aankomen; dat geldt ook voor de wedstrijden natuurlijk;
Zorg dat je de juiste kledij draagt volgens afspraak met je trainer en naargelang de
weersomstandigheden; draag zorg voor je kledij; zorg dat je naam overal in terug te
vinden is; ook op wedstrijden heb je de juiste kledij mee en draag je de training van
de Club;
Indien je gebracht wordt, dan graag niet al te veel op voorhand; afhaling graag
maximaal een half uur na het einde van de trainingen; afhaling na wedstrijden graag
in overleg met de trainer en/of afgevaardigde;
De richtlijnen voor het betreden van het kunstgrasterrein zijn heel strikt. Schoenen
dienen volledig proper te zijn. Bij sporen van modder zal de trainer de betreffende
speler de toegang tot het terrein kunnen verbieden.

Tornooien
Wij moedigen deelnames aan tornooien zoveel als mogelijk aan. De jeugdcoördinator
zorgt voor elke ploeg in de voorbereiding van het seizoen, de competitieloze
weekends, vakanties en na het seizoen voor voldoende mogelijkheden om deel te
nemen aan tornooien in de buurt.
Tevens zijn wij zelf ook organisator van een eigen jeugdtornooi (meestal in het
weekend volgend op 1 mei). Wij bieden daarin competitiemogelijkheden voor U6 tem
U21.

Paas -en zomerstage
Wij bieden reeds een aantal jaar tijdens de Paasvakantie
een voetbalstage aan (5 dagen – dagkamp – geen
overnachting).
Dit jaar voegen we daar nog twee weken zomerkamp aan
toe. Dit sportief opvang-alternatief biedt de spelers de
mogelijkheid zich gedurende één week volledig uit te
wijden aan de voetbalsport.
Deze stage is eveneens toegankelijk voor niet-leden.
Twijfel dus niet om vriendjes mee te brengen. Meer
informatie
vind
je
op
onze
website
http://www.cerclemelle.be/voetbalkamp-zomer-2020

13
Cercle Melle onthaalbrochure ’20-‘21

Varia
Panathlon Verklaring: Cercle Melle onderschrijft de beginselen omtrent de Ethiek in
de Jeugdsport zoals beschreven in deze Verklaring; de volledige tekst is geafficheerd
in de kleedkamers en in de kantine, en is te vinden op de website van de Club;
Zwarte voetbalschoenen: wij pleiten ervoor dat onze spelertjes voetbalschoenen
dragen waarvan de kleur hoofdzakelijk zwart is; het is goed dat men opvalt door de
kwaliteit van het spel, door inzet, en door sportieve attitude, eerder dan dat de
aandacht getrokken moet worden door de felle kleuren van de schoenen.
Veel informatie is terug te vinden op de website van de Club. Ga daar af en toe een
kijkje nemen; je kan er ook uitslagen, standen, en het programma volgen;
Aangifte sportongevallen: in geval van een blessure opgelopen tijdens een training
of wedstrijd is het heel belangrijk snel een juist diagnose te bekomen van je arts;
zorg dat je Dominique Impens onmiddellijk op de hoogte brengt en dat je het
Ongevallen Formulier meeneemt naar je arts; dat formulier kan je bekomen bij je
ploegafgevaardigde of je kan het printen op de site van de Club; het moet absoluut
op tijd - uiterlijk 21 kalenderdagen na datum van het ongeval - bij de Bond
aangekomen zijn; indien dat niet gerespecteerd wordt, verlies je alle rechten op
terugbetaling; wacht dus niet tot het allerlaatste nippertje om het aan je
afgevaardigde of rechtstreeks aan Dominique Impens te bezorgen; het moet
natuurlijk volledig ingevuld zijn en er moet een klever van het ziekenfonds bijgesloten
zijn;
Om de scheidsrechtersvergoedingen voor onze jeugdwedstrijden te betalen, wordt
er op thuiswedstrijden met lotjes rondgegaan; het betreft het gekende 21 spel, het
doet telkens plezier op steun hiervoor te kunnen rekenen;
Activiteiten: doorheen het seizoen organiseren we enkele activiteiten; de kalender is
terug te vinden op de site en in de kantine; ook daar rekenen we graag op jullie
voltallige steun; mochten er ouders zijn die zich willen aanmelden als vrijwillige
medewerker dan horen we dat graag;
We zijn onze sponsors van panelen rond het terrein en van de affiche van het
jeugdtornooi heel erg dankbaar; onze Jeugdwerking is niet mogelijk zonder deze
financiële bijdrages; mochten er ouders zijn die interesse hebben in deze sponsoring,
of die iemand kennen die interesse heeft, dan graag contact opnemen met het
Bestuur;
Onze kantine is beschikbaar voor verhuur voor verjaardags-, communie- en andere
feestjes of vergaderingen; alle info kan je opvragen bij Dominique Impens  0494
721 183;
Cercle Melle wil een voetbalvereniging zijn waar het goed vertoeven is en waar men
zich echt thuis kan voelen; in geval van vragen, suggesties, bemerkingen, en/of
klachten staan wij daar heel graag voor open; aarzel niet contact op te nemen.
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Er wordt door de ploegtrainers zoveel als mogelijk mondeling
gecommuniceerd naar de ouders. Omwille van de grote reikwijdte en
snelheid, wordt er ook meestal gekozen om algemene berichten (vb.
afgelasting van training/wedstrijd, selecties, tornooideelnames, etc.)
per ploeg te verspreiden via met medium Whatsapp (tekstberichtenapplicatie zoals SMS). Mocht u hierover niet beschikken dan wordt er sowieso een
alternatief bekeken zodat u deze ‘snelle’ nieuwtjes kan ontvangen via bvb. SMS of
mail.

Lidgeld
Het lidgeld voor het komende seizoen is vastgelegd op 275€. Voor een tweede en
derde speler uit hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld 225 euro. Voor nieuwe
aansluitingen is er een bijkomende éénmalige administratieve kost van 50 euro.
We herinneren u er ook nog eens aan dat u ook bij de Mutualiteiten en/of Gemeente
Melle een tussenkomst kunt aanvragen (vb. 15€ bij CM per jaar, sportcheques)
Natuurlijk krijgt u waar voor uw geld!

Club.

Een individuele sportverzekering bij de KBVB;
+/- 200 uur aan trainingen, wedstrijden, tornooien,
Een paar kousen en een broekje om de wedstrijden mee te spelen;
Een trainingsvest om mee naar de wedstrijden te komen;
Een T-shirt met de naam van de Club;
Individuele oefenballen om mee te trainen;
Een verzorgde infrastructuur met kunstgras en het nodige oefenmateriaal;
Alle materiaal en kledij wordt in bruikleen gegeven en blijft eigendom van de

Graag overschrijven op rekeningnummer BE10 3900 3828 0804 op naam van Cercle
Melle Jeugd. Vergeet zeker niet de naam van uw kind(eren) en ploeg (bvb. U10) in te
vullen bij “mededeling”.
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Seizoen 2020-2021
U6-U7 (geboortejaar 2015-2014)
Trainers: Johan Braeckman, Maya Braeckman en Kelly Van Geyt
Trainingsdag: zondag 10u - 11u30
U8 (geboortejaar 2013)
Trainers: Esteban Aertssen en Stefan De Baere
Trainingsdagen:
o woensdag: 17u30 - 19u
o vrijdag: 18u - 19u
U9 (geboortejaar 2012)
Trainers: Hannes Ravier en Pedro Depla
Trainingsdagen:
o woensdag: 17u30 - 19u
o vrijdag: 18u - 19u
U10 (geboortejaar 2011)
Trainers: Wesley Gyselinck & Bavo Gyselinck
Trainingsdagen:
o woensdag: 17u30 – 19u
o vrijdag: 17u30 – 19u
U11 (geboortejaar 2010)
Trainers: Johan Braeckman
Trainingsdagen:
o dinsdag: 18u - 19u30
o vrijdag: 17u30 – 19u
OPGELET: trainingsuren onder voorbehoud
(raadpleeg www.cerclemelle.be voor de laatste update)

Nieuwe spelers nemen contact op met de club en kunnen deelnemen aan een tweetal
proeftraining. Afhankelijk van de evolutie mbt COVID-19-maatregelen zullen de
trainingen hervat worden. In een normaal regime hervatten de trainingen meestal
begin augustus. Gelieve op voorhand je komst aan te melden bij Koen Bockstaele
(gegevens, zie hieronder), zodat we u ervan kunnen garanderen dat de trainingen
zeker doorgaan die dag.
Indien jouw zoon/dochter, na enkele kennismakingstrainingen, dan beslist om verder
te gaan met voetballen, kan u alle administratieve formaliteiten/kledij/etc. regelen
met Dominique Impens. (gegevens, zie hieronder).
Uiteraard zijn ook spelers voor U12-13-15-17 welkom. Hiervoor wordt best individueel
een afspraak gemaakt met de TVJO Koen Bockstaele (gegevens, zie hieronder) & de
respectievelijke ploegtrainer.
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Contactgegevens
Koen Bockstaele – technisch verantw. jeugdopleiding
0485 281 077 – tvjo@cerclemelle.be

Dominique Impens – gerecht. correspondent
0494 721 183 – gc@cerclemelle.be

Hannes Ravier – jeugdcoördinator onderbouw
0484 82 99 28 – jco@cerclemelle.be

Activiteitenkalender 2020-2021
13 -17 juli 2020

Voetbalkamp

28 augustus 2020

Kick-Off Bijeenkomst

1 oktober 2020

Azalea verkoop

6-7-8 november 2020

Mosselsouper (Studio M)

27 maart 2021

Come on Melle! (Studio M)

5-9 april 2021

Paasstage Jeugdvoetbal

5-9 mei 2021

Jeugdtornooi

15 mei 2021

Familiedag

(aanpassingen ifv de COVID-19-maatregelen mogelijk)
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