JEUGDINFO HMKC: Seizoen 2020-2021
Beste ouders,
Wat startte als een veelbelovend jaar met jeugdploegen die in competitie aantraden in alle
leeftijdscategorieën, het afronden van de vernieuwing van onze kantine en de eerste ploeg die in
poolpositie stond om veldkampioen te worden, is toch wel helemaal anders gelopen. De laatste weken
zijn voor iedereen speciaal en niet altijd even gemakkelijk geweest.
Maar we kijken vooruit naar het nieuwe seizoen 20-21.
Eerst en vooral willen we Kim Gijsen graag heel hard bedanken voor de vele inspanningen de afgelopen
jaren als voorzitter van het jeugdbestuur van HMKC.
Kim zal nu eerst mama worden en zal daarna zeker actief blijven binnen de club en onder andere de taak
van communicatie verantwoordelijke opnemen.
Daarnaast kunnen we jullie melden dat Peter Rosiers is toegetreden tot het jeugdbestuur en de rol van
voorzitter opneemt.
Beste ouders,
Ik stel mezelf even kort voor.
Sommige van jullie wisten al dat ik in het jeugdbestuur ben gestapt, voor andere ouders ben ik een
onbekende.
Ik ben Peter 43 jaar werk op de VRT waar ik events organiseer en licenties opvolg.
Als papa van Kirsten, Lander en Lennert kwam ik in 2017 in contact met de korfbal toen ze hun eerste
stappen op een korfbalveld zetten tijdens het zomerkamp.
Ze waren dadelijk gebeten door de korfbalmicrobe en een week later stonden Kirsten en Lander op
vrijdag al op hun eerste training.
Ik ben vroeger jeugdtrainer, jeugdcoördinator en bestuurslid geweest bij AVI Wilrijk de atletiekclub van
Wilrijk.
Begin dit jaar heb ik beslist om mee mijn schouders te zetten onder het jeugdproject van HMKC omdat ik
denk dat nieuwe ideeën en inzichten de club kunnen helpen om verder te groeien.
Ik ben door het jeugdbestuur gevraagd om de taak van voorzitter op mij te nemen. Wat ik vanaf nu met
veel plezier zal doen.
Sportieve groeten,
Peter
Nieuw de ouderraad van HMKC !
Om er voor te zorgen dat we binnen de club beter kunnen anticiperen op de noden van onze
jeugdspelers en hun ouders willen we graag een ouderraad oprichten.
Ik zou het fantastisch vinden moest er van elke ploeg buiten mezelf minimaal 1 ouder in de ouderraad
zitten.
Bij deze doe ik een warme oproep aan alle ouders die mee willen helpen om dit te melden via
mail peter.rosiers@hmkc.be of als je nog vragen hebt kan je me ook altijd bellen: 0495/75.87.26
Wat wordt er van je verwacht?
- 3 keer per jaar even samenzitten. Op de eerste vergadering samen beslissen welke 2 ouders ook lid
zullen worden van het jeugdbestuur
- Noden, vragen, problemen van je ploeg doorgeven aan mij zodat we hier snel op kunnen anticiperen
- Een handje helpen op clubactiviteiten of enkele helpende handen verzamelen bij de ouders van je
ploeg
Alvast bedankt voor jullie reactie.

Voorstelling van het jeugdbestuur.
Het jeugdbestuur zal dan vanaf nu bestaan uit 3 delen.
1. Kernbestuur : Zorgen voor een goede werking van de jeugd van HMKC.
2. Trainersraad : Aangestuurd door Mike zorgen voor een goede sportieve werking.
3. Ouderraad : Houden de vinger aan de pols bij ouders en jeugdspeler.
Leden van het Kernbestuur:
Voorzitter Peter Rosiers
Secretaris Jessy Gamblin
Penningmeester Swa Verhoeven
Jeugd coördinator Mike Vandenbulcke
Jeugdtrainer 1 Elise Vandoosselaere
Jeugdtrainer 2 Sien Verhoeven
Ouder 1 nog niet bekend
Ouder 2 nog niet bekend
Trainingsmomenten veld + trainers
We zijn zeer blij dat we er weer in geslaagd zijn om per leeftijdscategorie een gediplomeerde trainer aan
te stellen.
ploeg
Rakkertjes
U8
U10
U12
U14
U16
U19

trainingsmomenten veld
zaterdag van 10u tot 11u
woensdag en vrijdag van 18u tot 19u
woensdag en vrijdag van 18u tot 19u
woensdag en vrijdag van 18u tot 19u
woensdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 19u tot 20u
woensdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 19u tot 20u
dinsdag en vrijdag van 20u tot 21u30

trainers
Lien, Sien, Elise, Lena en Emma
Bert en Bob
Nancy, Shiny en Alain
Sien en Elise
Jessy en Mike
Jerry en Mathias
Bart, Kevin en Bjorn

Samenstelling jeugdploegen
Zie lijst in bijlage
Voor de wedstrijden zal de U12 ploeg worden aangevuld met U10 spelers zodat ze steeds een 8-tal
hebben om wedstrijden te kunnen spelen.
Bij andere ploegen wordt bij een tekort ook steeds aangevuld met spelers van een jongere reeks.
Techniektraining
Zoals vorig seizoen zullen wij eveneens voor het seizoen 2020-2021 techniektraining voorzien.
De formule blijft hetzelfde, inschrijvingsgeld blijft hetzelfde (75 Euro) alsook de indeling volgens
jeugdcategorie:
 Techniekondersteuning: dit voor de categorie U14-U16
 Talentontwikkeling: dit voor de categorie U19-kern
Sportzaterdagen en trainingen in mei
We hebben lang niet kunnen sporten en we hebben de korfbal gemist.
Daarom willen we vanaf juni op zaterdag samen gaan sporten en onderzoeken we of er in mei nog
enkele trainingen kunnen doorgaan.
We gaan eerst op de club de nodige maatregelen nemen om dit op een veilige manier te laten verlopen.
Zodra de richtlijnen voor het sporten op HMKC duidelijk zijn zullen jullie deze in een aparte mail
ontvangen.

Kalender voor het seizoen 20-21
De volledige kalender bezorgen we jullie zo snel mogelijk maar we geven jullie alvast de belangrijkste
data voor augustus mee.
-

-

5de Start trainingen U16 en U19
19de start trainingen U14 – U12 – U10 en U8
21ste opbouw tornooi geen training
22ste en de 23ste tornooi HMKC kern
26ste, 27ste en de 28ste Sportkamp op HMKC
29ste Jeugddag start Hierbij alvast de eerste info. Meer details en inschrijvingsformulier zullen
jullie later ontvangen.
10u Start
12u middagmaal lunchpakket niet vergeten meegeven!
16u30 infomoment + twizzit opfrissing
17u30 apero met aansluitend BBQ
Van de 21ste tot en met de 29ste Hobokense sportdagen

Nieuwe clubkledij
We krijgen volgend seizoen nieuwe clubkledij. Omwille van COVID-19 zal de volledige club pas in de
nieuwe wedstrijdtenue spelen vanaf het begin van de zaalcompetitie
We gaan bij de nieuwe wedstrijdtenues zorgen dat er binnen de club geen 2 spelers zijn met dezelfde
nummer.
Om er bij de start van het seizoen voor te zorgen dat alle spelers een volledig tenue hebben vragen we
jullie om de wedstrijd bloesjes, rokjes en shorts terug te bezorgen.





Het inleveren gebeurt via drop off in de kantine op de sportzaterdagen of tijdens de
trainingsmomenten in mei. Stop de kledij in een zak met de vermelding van jullie naam.
Pasmomenten zijn eveneens op de sportzaterdagen mogelijk. Juiste data en uren communiceren
we later nog.
Voor de mensen die ook graag een trainingspak, short, sokken, sportzak, … van de club wensen,
is er goed nieuws: deze kunnen binnenkort zelf online bestellen.
We bezorgen jullie de info zodra de webshop geactiveerd is.

Aanspreekpersoon Integriteit of kortweg API.
De API, is de persoon die je kan contacteren bij HMKC als er sprake is van een integriteitschending.
Hiermee bedoelen we elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt
dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.
Wie kan er terecht bij onze API’S?
Alle leden, jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders of andere vrijwilligers van HMKC.
Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, …? Of merk
je tijdens je sportactiviteiten of daarnaast dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Dan hebben de API’S een luisterend oor en kan je via een gesprek op een objectieve manier de
problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen de beide partijen. Zo kan er
mogelijk tot een oplossing gekomen worden.
De meldingen worden in alle discretie behandeld en ze verlenen jou advies bij de mogelijke
vervolgstappen of indien nodig een doorverwijzing.
Onze API’s
Jessy Gamblin 0497/63 66 85 en François Van Noten 0468/46 24 82
Je kan ze natuurlijk ook altijd gewoon aanspreken als ze op de club aanwezig zijn.
Stand van zaken kantine
De kantine is bijna af, de externe aannemers zijn de laatste zaken aan het afwerken.
Maar we hebben nog nood aan helpende handen voor schilderen en andere kleinere taken.
Mensen die graag willen komen helpen, kunnen dit altijd laten weten aan het bestuur:
bestuur@hmkc.be
Contactpersoon = François Van Noten
Drankbidon
Eveneens zijn wij verheugd jullie te melden dat vanaf volgend seizoen elke speler van de competitie
jeugdploegen zal beschikken over zijn eigen drankbidon, deze wordt jullie gratis aangeboden door HMKC.
Deze bidon (750 ml) zal dienen om uw kind zijn dorst te lessen tijdens de training alsook de wedstrijd en
is daarom ook verplicht te gebruiken, aangezien wij als club geen flessen water meer mogen aanbieden
tijdens trainingen en wedstrijden.
Gezien de huidige situatie omtrent hygiëne zal deze bidon zeker van pas komen 😊

We hopen jullie met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd naar volgend seizoen toe.
De leden die ons verlaten wensen we alle succes toe en weet onze deur staat altijd voor jullie open
moesten jullie graag terugkomen.
We wensen jullie veel sterkte met school, les op afstand of een combinatie.

Warme sportieve groeten,
Kim, Jessy, Elise, Sien, Swa, Mike en Peter

