Clubactiviteiten
(Data worden later medegedeeld)

Nuttige informatie

Traktatie voor medewerkers Pukkelpop

RC Hades
Putvennestraat 81, 3500 Hasselt
011/21 06 88

Sponsoravond + voorstelling 1ste ploeg
Ploegenvoorstelling
Herfsttornooi

Stamnummer: 8721
www.rchades.be
info@rchades.be

Mosselfestijn
Fortis on Ice

Voorzitter: te bepalen

Welkom bij
RC HADES
Hasselt

HadesQuiz
Steakdagen
Talentendagen
Voetbalkamp RC Hades
Hasselt Cup (Internationaal Jeugdvoetbaltornooi)
G-voetbaltornooi (Happy Football Day)
Hadesdag (gezellige seizoensafsluitende dag)
Wedstrijddiners tijdens thuiswedstrijden

Secretaris g.c.: Peter Lognard
0495 / 56 36 04
lognardpeter@gmail.com
TVJO: Kurt Bongaerts
0495/ 77 66 24
kurt.bongaerts@gmail.com
Verhuring: Jos Celus
0477/37 49 33
Jos.celus@gmail.com
BTWnr. BE 415 381 120
Bankrek.nr. BE02 7845 6262 0840
Bankrek.nr. lidgeld
BE18 8334 3994 3665

08/09/2017

infobrochure

Jeugdopleiding
Waarom zou je kiezen voor onze
jeugdopleiding?
Bij ons staat het kind centraal: de belangen van het
kind staan voorop. Lichamelijke en geestelijke
gezondheid primeren.
Schoolse resultaten krijgen voorrang op het
voetbal.
De tijd dat je op de club bent, moet verrijkend en
zinvol ingevuld.
We streven naar optimale omstandigheden
om je als voetballer te ontplooien. In het
draaiboek van ons jeugdopleidingsplan ligt de
nadruk op:
• plezier in het spel
• discipline en respect
• technische vaardigheden: zelfontplooiing
• tactische vaardigheden: functioneren in een
ploeggebeuren
Wedstrijden dienen om jezelf te verbeteren en zijn
geen doel.
Een gekwalificeerde trainersgroep die oog
heeft voor het sociale, pedagogische en sportieve
aspect als het over de ontwikkeling van het kind
gaat. Ieder kind kan op zijn eigen niveau en
tempo ontwikkelen.
Onze accommodatie is verzorgd en ligt in een
kindvriendelijke omgeving. We stellen je voor
uitdagingen, zonder druk op te leggen: alles kan,
niets moet. We zijn en blijven een familiale club
die voetbal op verschillende snelheden tracht aan te
leren: je tracht te presteren, maar je moet je
amuseren.

Clubvisie

Sponsoring

Doelstelling en missie

Indien u interesse heeft, stuur een mail naar
info@rchades.be

Gezond en ontspannend alternatief aanbieden als
vrije tijdsbesteding.
Spelers fysiek, technisch, tactisch en mentaal
klaarstomen als voetballer. Perspectief: voetballen
in een “eerste ploeg”.
Jeugdvoetbalwerking als verenigingsleven uitbouwen
en met een groeiende band met de club: RC Hades
Speler staat centraal
Geen druk naar resultaat, opleiding blijvend
nastreven!
Steunen en vertrouwen geven (positieve coaching
staat voorop) speelgelegenheid: wie traint, moet
kunnen spelen: halve wedstrijd tot en met
kadetten!
positie op het veld is afhankelijk van:
• de eigen specifieke kwaliteiten
• de kwaliteiten van de medespelers
• de persoonlijke ontwikkeling als voetballer
Leerplan
Op te maken op basis van de psychologische,
psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van
de spelers…
“Wat moeten spelers kunnen op een bepaalde
leeftijd ?”

Lidgeld
Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk vóór de
start van het oefenprogramma. Zo niet kan de speler
niet deelnemen.

Aangifte van ongeval
Indien je gekwetst raakt op training of wedstrijd is
het belangrijk dat je altijd een ongevalsaangifte laat
invullen.
Het medische luik dient door de behandelende
geneesheer ingevuld te worden. Je dient de volgende
informatie rechtstreeks op het formulier of in bijlage
te vermelden: tijdens welke wedstrijd of training,
omstandigheden van het ongeval, Gelieve steeds een
klevertje van de mutualiteit te voorzien op de
achterzijde in het voorziene vakje.
Het document dient uiterlijk 21 kalenderdagen na
het ongeval aanwezig te zijn op de voetbalbond
(poststempel is niet geldig).
Meer informatie kan je bekomen bij Peter Lognard
(secretaris g.c.) 0495/ 56 36 04

Openingsuren secretariaat
Dinsdag van 18:00 tot 20:00
Woensdag van 18:00 tot 20:00
Of op afspraak secretaris : 0495/ 56 36 04

