
 
 
 
Aan de jeugdspelers en ouders van KFC Poppel en KSK Weelde 
 
Belangrijk nieuws over je voetbalclub. 
 
 
Wat? 
De jeugdwerkingen van KFC Poppel en KSK Weelde gaan vanaf volgend seizoen 2018-2019 
structureel en op lange termijn samenwerken, en dit in het belang van iedere jeugdspeler. 
De samenwerking zal lopen vanaf de debutantjes U6 tot en met de kadetten U15. 
 
Deze structurele samenwerking tussen de twee jeugdwerkingen zal beide clubs toelaten om 
iedere jeugdspeler elk seizoen te laten voetballen op leeftijd, dus met spelers van de eigen 
leeftijd. Groot voordeel: Iedere jeugdspeler zal van debutantje tot kadet een opleiding 
krijgen aangepast aan de eigen leeftijd en op sociaal vlak ook een team vormen met de 
leeftijdsgenootjes.  
 
De twee jeugdwerkingen zullen hun structuren en manier van werken zo veel mogelijk op 
elkaar afstemmen. 
 
 
Praktisch 
Een werkgroep heeft de voorbije maanden de samenwerking voorbereid en zal dit blijven 
doen tot de start van het nieuwe seizoen. Tijdens het seizoen zal de samenwerking ook 
maandelijks geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. 
 
Er zal gestreefd worden bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie op dezelfde avonden en 
uren te trainen. Als er bijvoorbeeld drie U8-ploegen zijn, dan gaan we proberen die alle drie 
te laten trainen op dezelfde momenten, om zo de organisatie en het niveau van de 
trainingen te verbeteren en om zoveel mogelijk ouders toe te laten het vervoer van en naar 
de club samen te organiseren. 
 
Iedere leeftijdscategorie zal op één locatie (Poppel of Weelde) trainen en de 
thuiswedstrijden spelen gedurende een volledig seizoen. Bij de keuze van welke categorie op 
welke locatie zal rekening gehouden worden met het aantal jeugdspelers per club. 
 
 
 
 



 
Wat is het niet? 
De samenwerking is géén fusie tussen de clubs. De spelers van Weelde blijven lid van KSK 
Weelde, en de spelers van Poppel blijven lid van KFC Poppel. Iedere club behoudt zijn eigen 
jeugdbestuur, maar er wordt structureel samengewerkt. De samenwerking geldt enkel tot 
en met kadetten U15. Vanaf scholieren U17 gaat iedere club weer zijn eigen weg richting 
eerste ploeg en reserven. Bij de volwassenen behoudt iedere club zijn tradities en eigenheid. 
 
 
Roept dit vragen op bij u? 
Ongetwijfeld en dat kunnen we zelfs goed begrijpen. Daarom organiseren we twee info-
avonden voor de ouders. Eentje in Poppel en eentje in Weelde. We gaan die avonden meer 
informatie geven en proberen uw vragen te beantwoorden. 
 
● Op vrijdag 06 april om 20.00u in de kantine van KFC Poppel 
● Op vrijdag 13 april om 20.00u in de kantine van KSK Weelde 

 
U bent op beide avonden van harte welkom. U kan kiezen naar welke u komt, want de 
inhoud van de twee avonden zal gelijk zijn. 
 
De werkgroep, de twee jeugd- en hoofdbesturen van KFC Poppel en KSK Weelde beseffen 
dat dit een hele stap is, maar zijn overtuigd van de voordelen op lange termijn in het belang 
van alle jeugdspelers van beide clubs.  
 
 
Sportieve groeten, 
 
De jeugdbesturen van KFC Poppel en KSK Weelde 
 
 

 


