Art V453 Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen te bekomen
1. Ingediend door :
Voetbal Vlaanderen (Prov. St. Com. Oost-Vlaanderen)
2. Motivering
Gelet op artikel V453.44 en V451.4 waarbij voor het bekomen van een jeugdlicentie VV een TVJO
maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring kan tekenen
(zie art. V451.4),
Gelet op de reglementering artikel V453.45 en V451.4 waarbij voor het bekomen van een
jeugdlicentie VV een jeugdtrainer maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een
engagementsverklaring kan tekenen (zie art. V451.4). Hij kan ook maar voor 1 ploeg een
engagementsverklaring tekenen,
Gelet op de reglementering artikel V453.46 en V451.4 waarbij voor het bekomen van een
jeugdlicentie VV een keepertrainer maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een
engagementsverklaring kan tekenen (zie V451.4). De keepertrainer geeft minstens 1 training per
week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt de keepers regelmatig tijdens de
wedstrijden,
Gelet op de stijgende vraag naar keepertrainers vanuit clubs welke een jeugdlicentie bezitten of in
de toekomst willen bekomen doch ook van deze die daar geen ambitie toe hebben,
Gelet op signalen vanuit clubs waaruit blijkt dat het vinden van een gediplomeerde keepertrainer
die voldoet aan de gestelde voorwaarden in de reglementering, niet evident is,
Gelet op de grote inspanningen welke voetbalclubs zich getroosten zowel op het sportieve,
en het extra sportieve, als op het financiële vlak om een jeugdlicentie te bekomen;
Gelet op de vermelding in artikel V453.46 dat een keepertrainer de keepers “regelmatig” moet
begeleiden tijdens wedstrijden, het begrip regelmatig concreter moet worden omschreven;
Gelet op de appreciatie van de spelers als hun keepertrainer effectief aanwezig is tijdens de
wedstrijden, wenst de provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen volgend artikel te
wijzigen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
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5. Voorgestelde tekst
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…
4. Staf en omkadering
…
42. Jeugdlicentie provinciaal
Niveau jeugdlicentie
PROVINCIAAL

Functie

Aard diploma(*) minstens

TVJO

UEFA-B met geldige licentie

Jeugdtrainers 11/11

UEFA-B

Jeugdtrainers 8/8

Getuigschrift B

Jeugdtrainers 5/5

Getuigschrift C

Keepertrainer 11/11 en 8/8

Keeperstrainer Niveau 1

Talentscout

1 talentscout in bezit van attest

(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing is (inschrijving opleiding
ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen)

…
46. De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt
deze keepers regelmatig minimaal 1 keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op de
wedstrijdbladen.
De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal speelt of voor 2 clubs die provinciaal spelen
speelt, een engagementsverklaring tekenen (zie art. V451.4).
De keepertrainer kan geen engagementsverklaring (zie art. V451.4) voor de functie van TVJO maar wel voor
de functie van talentscout en jeugdtrainer ondertekenen.
Rest van het artikel ongewijzigd
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