Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB
Starten met een jeugdclub seizoen 2017—2018

Erkende recreatieve sportfederatie
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Inleiding
Een van de doelstellingen van de Vlaamse
Zaalvoetbalbond is om de jeugdcup verder
uit te bouwen, geografisch beter te
verankeren, kwalitatief en kwantitatief te
verbeteren om zo nog meer jeugd de kans
te geven zich te ontwikkelen binnen het
zaalvoetbal. Op deze manier willen wij
werken aan de toekomst van zaalvoetbal in
Vlaanderen. Clubs van 1ste nationale tot 4de
provinciale kunnen allemaal een jeugdclub opstarten. Daarnaast is het geen ‘vereisten’ om
reeds een ploeg te hebben binnen de VZVB om te kunnen deelnemen aan de
jeugdcompetities. Met deze bundel willen wij jullie al een eerste nuttige bron van informatie
aanbieden over het hoe en wat betreffende de oprichting van een nieuwe jeugdploeg.
Welke stappen dien je te nemen, welke formaliteiten moet je treffen en zoveel meer.
Hopelijk kunnen we je hiermee al overtuigen om toe te treden tot de grootste
zaalvoetbalfamilie van Vlaanderen en mogen we je binnenkort als een van onze nieuwe
leden begroeten. Ongetwijfeld zullen er na het lezen van deze brochure nog een aantal
vragen onbeantwoord blijven. Om op al deze vragen een antwoord te krijgen, verwijs ik je
graag door naar onze provinciale secretariaten. De provinciale secretaris zal je graag te
woord staan en al uw resterende vragen beantwoorden en u helpen in de verdere oprichting
van uw club.
Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Lief Belmans
Jimmy Witvrouwen
Lief.belmans@vlaamsezaalvoetbalbond.com Jimmy.witvrouwen@vlaamsezaalvoetbalbond.com
03/286.07.23
016/44.77.94

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Limburg

Etienne Willemans
Vzvb.brabant@skynet.be
0496/97.96.96

Daniel Lismont
Lismont.daniel@skynet.be
089/41.49.20

Provincie West Vlaanderen

Algemeen secretariaat

Eric Icket
eric.icket@pandora.be
050/82.54.45

Jimmy Witvrouwen
info@vlaamsezaalvoetbalbond.com
016/44.77.94
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Competities
Binnen de jeugdwerking van de Vlaamse zaalvoetbalbond bestaan 2 competities namelijk de
VZVB jeugdcup en de Beker van Vlaanderen waar jeugdploegen zich voor kunnen inschrijven.

VZVB Jeugdcup
De VZVB jeugdcup is ontstaan in 2009 en biedt sindsdien een aantrekkelijke competitie voor
jongeren tussen 8 en 17 jaar. Sinds het seizoen 2015-2016 is er een nieuwe leeftijdcategorie
bijgekomen waardoor het nu mogelijk is om al vanaf 6 jaar deel te nemen aan de jeugdcup.
De jeugdcup is de laatste jaren positief geëvolueerd zo bestaat de jeugdcup 2016-2017 uit
maar liefst 109 ploegen wat een vooruitgang is van 18% t.o.v. het vorige seizoen en een
stijging van 164% t.o.v. het startjaar 2009.
De VZVB jeugdcup is ingedeeld in regio’s om zo alle clubs in Vlaanderen de kans te geven
deel te nemen aan deze competitie. In het seizoen 2016-2017 werden de clubs opgedeeld in
4 regio’s: regio noord ( Streek rond Antwerpen), regio centraal (streek rond OostVlaanderen), regio zuid (streek rond Vlaams-Brabant) en regio west (West-Vlaanderen). Deze
indeling gebeurt op basis van de ligging van de clubs en aantal andere deelnemers. De
geografische spreiding in het seizoen 2016-2017 zag eruit als volgt.
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De VZVB jeugdcup bestaat uit de volgende 5 leeftijdscategorieën.
Categorie

U

Geboortejaar

Uitzondering

Duiveltjes

U9

2009 – 2010

* 2011

Preminiemen

U 11

2007 – 2008

* 2009

Miniemen

U 13

2005 – 2006

* 2007

Kadetten

U 15

2003 – 2004

* 2005

Scholieren

U 17

2001 – 2002

* 2003

Al enkele jaren wordt er ook gewerkt met een vaste competitieformule voor de
verschillende categorieën. Deze competitieformule verschilt in de regio West t.o.v. andere
regio’s. De wedstrijden vinden plaats verspreid over de periode september-maart. Het
aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal ploegen in de categorie en de reeks. Het
maximum aantal ploegen in een reeks is 9 dus er zullen dan ook maximum 8 wedstrijden
heen en 8 wedstrijden terug worden gespeeld. Hieronder de competitieformule per
categorie.

Noord, Zuid en Centraal
Categorie

Duiv/Preminiemen

Miniemen

Kadetten

Scholieren

Formule

Tornooi

Heen en terug

Heen en terug

Heen en terug

Duur

2 x 12 min

2 x 25 min

2 x 25 min

2 x 25 min

West
Duiveltjes/
Categorie

Miniemen

Kadetten

Scholieren

Preminiemen
Formule

Tornooi

Tornooi

Tornooi

Tornooi

Duur

2 x 15 min

2 x 15 min

2 x 13 min

2 x 15 min

Op basis van het klassement wordt per regio een winnaar bepaald die moet deelnemen aan
de Vlaamse jeugdfinales waarna mogelijk de nationale jeugdfinale wacht. Voor de duiveltjes
wordt niet gewerkt met een klassement en deze kunnen ook niet deelnemen aan de
Vlaamse jeugdfinales.
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Beker van Vlaanderen
De beker van Vlaanderen voor jeugdcategorieën is ontstaan in 2011. De beker van
Vlaanderen is een provincie overkoepelende competitie waar elke jeugdploeg binnen de
categorieën miniemen, kadetten en scholieren aan kan deelnemen. (zie
leeftijdscategorieën). In het seizoen 2016-2017 namen er 15 ploegen deel bij de miniemen,
11 bij de kadetten en 10 bij de scholieren. De competitie bestaat uit een rechtstreekse
uitschakeling in 1 duel die via loting en het aantal ploegen bepaald wordt. De finale van de
beker van Vlaanderen wordt gespeeld op dezelfde dag als de finale dag van de beker van
Vlaanderen voor heren en dames.
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Kosten
Om deel te nemen aan een competitie worden er enkele kosten aangerekend. De te
verwachten kosten kan u hier terug vinden.

Competitiekosten voor jeugdclub niet aangesloten aan bestaande club
Waarborg

€ 62,50

Clublidgeld

€ 45

Licentierecht

€ 5 p/s

Scheidsrechters VZVB (heen- en terug comp.)

€ 12 p/w

Scheidrechters VZVB (tornooicomp.)

€ 6/w

Niet actieve leden *

€ 12.2 p/p

Licentieformulieren (10 exemplaren)

€4

Organiek reglement (OR)

€ 4.5

Spelreglement

€ 3.5

Kaft OR

€ 4.5

* gemiddelde van alle provincies

Competitiekosten voor jeugdclub aangesloten aan bestaande club
Licentierecht

€ 5 p/s

Scheidsrechters VZVB (heen- en terug comp.)

€ 12 p/w

Scheidrechters VZVB (tornooicomp.)

€ 6/w

Niet actieve leden

€ 12.2 p/s

Licentieformulieren (10 exemplaren)

€4

Voorbeeld kosten om een nieuwe jeugdclub aan te sluiten:
Je wil met een nieuwe jeugdclub starten binnen de VZVB jeugdcup. Je hebt één jeugdploeg
van 10 jeugdspelers (actief) en 2 jeugdbegeleiders (niet actief). De kosten zijn gebaseerd op
de grootste reeks van het huidig seizoen (2015-2016) met 8 thuiswedstrijden (heen- en
terugcompetitie). De sporthal huurprijs is hoog boven het gemiddelde.

6

Voorbeeld:

Vaste kosten
Licentierecht

€ 50

Scheidsrechters VZVB (heen- en terug comp.)

€ 192

Niet actieve leden *

€ 24.4

Licentieformulieren (10 exemplaren)

€4

Bijkomende kosten
Huur sporthal

€ 150*

UITGAVE

€ 420

* Gemiddelde kost huur sporthal
Hierbij is er geen rekening gehouden met mogelijke inkomen van:
lokale sponsoring;
subsidies van de gemeente;
lidgeld jeugdspelers.

7

Stappenplan
1. Stel een team samen met minstens 10 spelers begeleid door 1
jeugdverantwoordelijke.
2. Kies een geschikte club/ploegnaam
 Deze naam mag nog niet door een andere aangesloten club/ploeg worden
gebruikt.
3. Contacteer je provinciaal secretariaat voor de inschrijvingsformulieren.
4. Zorg dat je beschikt over een sporthal die kan worden afgehuurd tijdens de periode
september tot april.
5. Zorg dat je club/ploeg beschikt over een voorzitter, penningmeester, secretaris en
jeugdverantwoordelijke.
6. Stuur de inschrijvingsformulieren volledig en ondertekend terug naar jouw
provinciaal secretariaat.
7. Stort indien nodig de waarborg en voorschot op de rekening van je provinciale
afdeling.
8. Breng je licentieformulieren in orde voor de aanvang van de competitie.
 Licentieformulieren zijn te verkrijgen bij provinciaal secretariaat.
 Je mag gedurende het seizoen steeds extra spelers aansluiten.
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