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Tijdens de training hebben de spelers dezelfde outfit aan. (pakket)
Voor en na de wedstrijden dragen we dezelfde training als één team.
Gelieve op tijd te komen zodat we stipt de trainingen kunnen starten alsook voor de
wedstrijden zodat we een goede opwarming kunnen geven.
Er wordt gewaarschuwd aan de trainer en of délegué als je niet kunt komen trainen of naar
een wedstrijd kunt komen door persoonlijk belet.
De spelers worden op de training een kwartier/tien min. voor het begin in de kleedkamers
verwacht en niet op de velden, zodat de trainers de 1 ste oefening kunnen klaarzetten.
Vijf min. voor het begin worden de spelers gehaald door de trainer om samen ieder een bal
te halen voor de training. Deze worden na de training terug samen in de voorziene rekken
weggelegd.
Om zaterdag mee te spelen wordt de ouder en of de speler in de kantine verwacht om zich
op de lijst laten aan te vinken. Anders doe je niet mee zaterdag !
Bij uitwedstrijden worden de voetbalschoenen aangedaan in de kleedkamers uit respect
voor de mensen die met de auto rijden. Natuurlijk ook in het terugkomen, dus voorzie
gewone schoenen om proper in de auto te zitten.
Bij uitwedstrijden, als je vertrekt na de wedstrijd, gelieve de trainer en of délegué te
waarschuwen. Als je iemand meeneemt zeg dit ook, zodat er geen misverstanden gebeuren
en iedereen veilig thuis komt.
De ouders van U13 moeten altijd de identiteitskaart van hun kind mee geven. Dit is nodig
om wedstrijden te kunnen spelen.
Tijdens de rustpauze komen er geen ouders mee in de kleedkamers. Voor en na de wedstrijd
zal de trainer dat beslissen of er iemand mee binnen mag.(bv om schoenen te knopen)
Geen voetbalschoenen in de kantine!! Voorzie altijd gewone schoenen in je sportzak van je
kind.
Spelers die slecht gedrag vertonen kunnen van de training verwijdert worden, we zullen de
ouders onmiddellijk hier over verwittigen.
Wie één of twee trainingen mist zonder te verwittigen of zonder geldige reden kunnen we in
het weekend geen speelgerechtigheid garanderen.
Bij een ongeval moet het aangifteformulier binnen de 14 dagen binnen zijn bij de KBVB.
We zouden de communicatie graag sneller willen laten verlopen, daarom zouden we graag
iedereen die een e‐mail adres heeft verzoeken om dit door te geven aan de club.
In de winterperiode willen we u een paar tips geven om te zien wanneer het afgelast is:
*Kijk op www.kbvb.be bij de rubriek competities(onderaan)en dan doorgaan naar
afgelastingen.(informatie voor de provincie Antwerpen)
*Bel naar 0900/00081 en luister naar de info over de provincie Antwerpen.
*kijk op tv naar teletekst pagina 598 op kanaal één(provincie Antwerpen).
*Indien je dan niet zeker bent mag je ons altijd contacteren.
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KGR (Koninklijke Groen Rood) Katelijne is een voetbalclub uit de
gemeente Sint-Katelijne-Waver die in 2005 ontstond uit de fusie tussen KSV Pasbrug en
FC Nieuwendijk. Beide fusieclubs speelden in de groen-rode kleuren zodat de keuze van
de clubkleuren ook gauw gemaakt was. Mede dankzij de fusie beschikt KGRK over twee
accommodaties. In het ‘‘Doms-stadion’’ treedt het eerste elftal aan ; in het ‘‘De
Soutercomplex’’ traint en speelt de jeugd.
In haar eerste jaar van bestaan werd de toenmalige derdeprovincialer KGR Katelijne meteen kampioen en
promoveerde dus naar tweede provinciale.
In het seizoen 2013/2014 zal de club voor de eerste maal in zijn bestaan aantreden in 1° Proviciale
Antwerpen en dus bij de 16 eliteclubs van de provincie behoren. Een mijlpaal in de geschiedenis van de
club.
Meteen ook het startsein om een nieuw jeugdbestuur in het leven te roepen en met vereende krachten een
nieuw elan te geven aan de jeugdwerking. Een geëngageerd team van vrijwilligers en een ervaren
technische staf sloegen de handen bij elkaar en hebben zich als doel gesteld de jeugdwerking verder uit te
bouwen. In het beleidsplan werden de missie en visie op de jeugdwerking ingeschreven:

Groen Rood wil een sfeervolle club zijn, met een lokale verankering en een familiaal karakter, waar
iedereen welkom is en zich thuis voelt.
Een voetbalvereniging waar plezier en ambitie in de sport prima samengaan.
Recreatief voetbal en prestatiegericht voetbal zijn de twee pijlers die elkaar in de praktijk versterken.
We willen een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden aan kinderen van alle leeftijden, te beginnen
vanaf 5 jaar, in elke leeftijdscategorie, en geven elke speler de kans zijn voetbaltalenten maximaal te
ontwikkelen volgens zijn individuele mogelijkheden. We bieden onze spelers wekelijks twee volwaardige
trainingen aan en garanderen elke speler ook minstens 50% speelgelegenheid in competitieverband.
De jeugdopleiding is een totaalpakket met ruime aandacht voor het technisch opleidingsplan maar
evenzeer voor opvoedkundige waarden en sociaal engagement. Wederzijds respect, beleefdheid en
discipline dragen we hoog in het vaandel. Een actieve deelname aan ons verenigingsleven staat centraal
bij de persoonlijke ontplooiing van de jeugdspeler.
We handelen vanuit een lange termijnvisie waarbij het uitgangspunt is dat de inzet van onze leden en
vrijwilligers de basis vormt van onze vereniging. Waardering en respect voor hun werk zijn dan ook
sleutelwoorden in onze opleidingsvisie.
Wij onderhouden met zorg de contacten met onze sponsors, betrekken hen actief bij het clubgebeuren en
bieden hen een kader om hun netwerk verder uit te breiden.

