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Info-vergadering – 10 september 2019 



• Waar staan we voor als sportclub? 

• Info voor nieuwe leden 

• Wat verwachten wij van u? 

• Seizoensoverzicht 

• Geboden van fair-play voor spelers 

• Geboden van fair-play voor supporters 

• Cursussen en bijscholingen 

• Who’s who 

• Trainers en teamverantwoordelijken 

• Financieel plaatje 

• Extra activiteiten 

• Contactgegevens 

 

VOOR OUDERS  &  JEUGD - SENIOREN 

Info-vergadering 



 Via handbal aanzetten tot beweging en spelplezier 

De familiale sfeer in onze sportclub behouden 

Kwaliteitsvolle trainingen aanbieden en gezond 
ambitieus werken 

 Samenwerking van bestuur, ouders, trainers en 
spelers 

GBSK is een club die openstaat voor iedereen 

 Leuke en goede herinneringen nalaten 

Waar staan we voor? 



INFO VOOR Nieuwe leden 

Overtuigd om verder handbal te spelen na enkele 
trainingen?  

U krijgt van ons informatie voor de betaling van het 
lidgeld en we vragen jullie een “Infofiche” in te 
vullen.  Aan de hand hiervan doen wij het nodige 
voor uw aansluiting bij onze federatie en dus ook 
bij onze club.   

Hiermee wordt er rechtstreeks een verzekering bij 
Ethias afgesloten  en krijgt u 4 maal per jaar de 
brochure “Handbal Extra”. 

Daarna volstaat het jaarlijks uw lidgeld te betalen 
om bij de VHV en bij de club aangesloten te blijven. 

Nieuwe leden 



Maximale aanwezigheid op trainingen en wedstrijden 

Bij afwezigheid, graag een seintje (telefoontje, mail, 
facebook, SMS …) 

Geef op tijd door als je niet kan komen trainen of spelen 

Voorzie gepaste sportkledij voor de trainingen 

Voor de wedstrijden worden truitje en short voorzien 
door de club, zorg voor goede sportschoenen, sweater 
en wasgerief 

Draag geen sierraden, polshorloges, festivalbandjes en 
zet je haren vast voor training en wedstrijd 

Elke jeugdploeg heeft – buiten de trainer – ook een 
teamverantwoordelijke 

Antwoord op de gestelde vragen van trainer of 
teamverantwoordelijke 

 

 
 

Verwachtingen 



 Jonge spelers zijn afhankelijk van de ouders :  

• zorg ervoor dat uw dochter/zoon tijdig aanwezig is op de 
verschillende afspraken 

• stimuleer uw kind om zoveel mogelijk deel te nemen aan de 
activiteiten van de club 

• kom hem ook zeker op tijd en stond eens aanmoedigen bij 
wedstrijden en/of tornooien  

• tracht een beurtrol af te spreken met andere ouders voor het 
vervoer naar trainingen / wedstrijden 

 

 

 

 

 

Verwachtingen 

 Samenwerking met Vorst Nationaal :  

• vanaf oktober of november zullen we weer op regelmatige basis 
een bar bemannen in Vorst Nationaal 

• We zullen hiervoor mogelijk om hulp vragen van de ouders 

• Maar… dit is een mooie gelegenheid om een concert in Vorst te 
zien!  

 

 

 



U8 & U10 (geboren 2010 en later) 

 Tornooitjes, ongeveer 1/maand 

 

U12 (’08 - ’09), U14 (’06 - ’07), U16 (’04 - ’05)  
• Wekelijkse match, maar niet tijdens vakantieweekends   

• Indien verschillende poules : finaleronde op 1 dag  

De wedstrijdkalenders staan ter beschikking op het einde van de 
vergadering. 

(of via google-kalender op www.gbsk.be) 
 

Uurwijzigingen bij uitmatchen zijn mogelijk tot 2 weken voor de match. 

Seizoensoverzicht 



Trainingsmomenten 

*Tijdens de schoolvakanties traint de JM 8/10 niet en wordt er enkel op 
dinsdag getraind door de JM12. 
De JM 14/16 traint ook enkel op dinsdag in Ten Gaerde van  18u  tot 19:30  

Trainingsuren 

  DAG UREN LOCATIE 

JM 6/8* 

≥ 2012 

dinsdag 17:30-19:00 Ten Gaerde 

JM 10* 

2010 - 2011 

dinsdag  

vrijdag 

17:30-19:00  

18:00 - 19:30 

Ten Gaerde  

Odisee (Parnas) 

JM 12* 

2008-2009 

dinsdag  

donderdag 

 vrijdag 

17:30-19:15 

17:30-19:00 

18:00-19:30 

Ten Gaerde  

De Kriebel 

Odisee (Parnas) 

JM 14* 

2006 - 2007 

dinsdag  

donderdag 

 vrijdag 

18:00-20:00 

18:00-20:00 

19:30-21:00 

Odisee (Parnas) 

Odisee (Parnas) 

Odisee (Parnas) 



Trainingsmomenten 

*Tijdens de schoolvakanties trainen dames en heren samen, 
telkens in Ten Gaerde. 

Trainingsuren 

  DAG UREN LOCATIE 

JM 16* 

2004 - 2005 

dinsdag 

donderdag 

vrijdag 

18:00 - 20:00 

18:00 - 20:00 

19:30 - 21:00 

Odisee (Parnas) 

Odisee (Parnas) 

Odisee (Parnas) 

Dames dinsdag 

donderdag 

19:30-21:00 

20:00-21:30 

Ten Gaerde  

Odisee (Parnas) 

Heren dinsdag 

donderdag 

19:30-21:00/22:00 

21:00-23:00 

Odisee (Parnas) 

Ten Gaerde 

Recreanten donderdag 20:00-21:30 Odisee (Parnas) 



Reglement Odisee 

- Sportschoeisel enkel binnen gebruiken 

- Branddeuren NIET gebruiken 

- Niet roken op het terrein 

 

 



Bovenal bemin je sport  

Tegen ploegmaats wordt niet geknord  

 
Trainers en coaches zult gij eren  

Een tegenstanders’hand zal je nooit 
negeren  

En nog tot slot een goede raad  

Kom steeds op tijd, dan ben je nooit te 
laat !  

De scheids behandel je met respect 

Ook al denk je dat hij je nekt  
Vechten en schelden zult ge hier niet 
doen 

G.B.S.K. heeft wel wat fatsoen Vanwaar je komt maakt ons niet uit 

We gaan steeds samen voor de buit  

Up of down, laat maar zien wie je bent 

Geef je dus steeds ten 100 procent  

Geboden fair-play spelers 



Supporter met gezond verstand, en wek dus geen agressie op  

Moedig iedereen aan, niet enkel je eigen favoriet  

Kom met plezier naar de sporthal en geniet van leuke momenten  

Als supporter moedig je de spelers aan en breek je ze niet af  

Fair-play begint bij jezelf, als supporter zorg je voor een positieve sfeer  

Heb respect voor alle spelers, trainers, 
scheidsrechters en supporters, ook als ze 

van een andere ploeg zijn  

Geboden fair-play supporters 



Voor jeugdspelers 14 jaar (= U16) en ouder 

• Cursus JSR – in De Plaon, Mechelen 

  15 en 22 september 

  

• Aspirant-initiator zal plaatsvinden in Groot-Bijgaarden 

 

• Bijscholing JSR wordt ook gepland in Groot-Bijgaarden 

Voor ouders en iedereen die een handje wil toesteken tijdens wedstrijden  

Cursus tafelofficial (TO) in Groot-Bijgaarden (Collegium) 

  maandag 21 en 28/10 van 19u30 tot 22u30 

Cursussen en bijscholingen 



Voorzitter   Freddy Lievens  

Secretaris   Bernadette Berrewaerts 

Penningmeester   Joris Bekaert 

Scheidsrechter   Stéphane Pondeville 

Vrijwilligerscoördinator  Jiska Bolhuis 

Promotieverantwoordelijke Gaëlle Lievens 

Sporttechnisch coördinator David Lievens 

API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit) Olivia Fabry 

Begeleiders JSR   David Thoelen &  Freddy Lievens 

 

Who’s who ? 



• JM8 /JM10  
Gaelle en Katinka 

 

 

 

 

• JM12 
Ulrich en Veerle -   Inge De Mey 

Trainers & Teamverantwoordelijken  

• JM14 
David L  -  Jiska  

 

 

 

 

• JM16 
David L  -  Veronique 
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De teamverantwoordelijken zorgen voor: 
• de wedstrijduitnodigingen 
• praktische aspecten voor het team 
  
Zij zijn tevens de eerste contactpersonen voor eventuele vragen en 
opmerkingen. 
 
Maar… het zijn ook gewoon vrijwilligers  ze rekenen dus op de 
medewerking van de andere ouders: 
• vervoer 
• opstellen zaal 
• wassen uitrustingen 
• tijdig reageren 
• tijdig doorgeven als een kind niet me kan spelen 
 
 

Teamverantwoordelijken  



Evaluatie 

Maandelijkse basis-evaluatie  

Sporttechnisch coordinator: David Lievens 

U12 - U14 – U16 trainers werken samen met 
andere trainers en coaches om het optimale uit 
onze spelers te halen 

Dus als er op een training of wedstrijd een 
andere trainer staat: dit is de bedoeling! 



Financieel plaatje  

KOSTEN ≈ € 40 000 
- Federatiekosten € 5 000 
- Huur sportzaal € 8 200 
- Trainerskosten € 16 603 
- Scheidsrechters € 2 500 
- … 

 
 INKOMSTEN ≈ € 23 000 

- Lidgelden € 18 000 
- Subsidies € 5 100 

 
 

TE KORT ≈ € 17 000 
- Eetfeesten € 7 500 
- Kerstmarkt € 1 100 
- Vorst € 1 600 
- Sportkamp € 1 200 
- … 

 
 



ITALIAANSE AVOND 

Vrijdag 4 oktober vanaf 18u tot 21u 

Zaterdag 5 oktober vanaf 18u tot 21u 

Zaal Collegium, Brusselstraat 255, 1702 Groot-Bijgaarden  

RACLETTE AVOND 

Vrijdag 25 oktober vanaf 19u - reservatie verplicht! 

Zaal Collegium, Brusselstraat 255, 1702 Groot-Bijgaarden  

Bezoek ons op DE KERSTMARKT 

Van vrijdag 13 december tot en met zondag 15 december 

Dapperheidsplein en omgeving, Anderlecht 

MOSSEL- EN STEAKFESTIJN 

Zaterdag 8 februari van 18u tot 21u 

Zondag 9 februari van 12u tot 15u 

Zaal Collegium, Brusselstraat 255, 1702 Groot-Bijgaarden  

QUIZ 

vrijdag 20 maart om 20u 

Zaal Collegium, Brusselstraat 255, 1702 Groot-Bijgaarden  

Extra activiteiten 



Extra sportieve activiteiten 
VRIENDJESDAGEN & TORNOOIEN 

• zondag 15 september              • zondag 6 oktober 

STAGEWEEKEND 

vertrek vrijdag 25 oktober rond 18u  

terug zondag 27 oktober rond 18u 

SUPPORTERSDAG  

Er worden 2 supportersdagen voorzien, maar de data werden 

nog niet vastgelegd. 

We houden jullie zeker op de hoogte. 

 
INTERNATIONAAL TORNOOI jeugd 

Donderdag 9 april tot maandag 13 april 

Praag 

 

INTERNATIONAAL TORNOOI dames/heren 

In Brondby – Denemarken (mei 2020 ?) 



PELT 
vertrek vrijdag 25 oktober rond 18u  

terug zondag 27 oktober rond 18u  

 

Vanaf JM12 

Kamers van 4 – 6 

Wij voorzien per dag: 

• ontbijt 

• 2 warme maaltijden  

• sportief en sociaal programma 

• vriendschappelijke wedstrijden per ploeg 

Prijs €120 

Inschrijven via www.gbsk.be 

 

 

STAGEWEEKEND 



PRAAG  
• 09-13 april 2020 

• Enkel jeugd t.e.m. 18 jaar 

• Zeer groot tornooi in sporthallen over de stad verspreid 

• We zoeken de beste optie om samen te reizen – ouders 
ZIJN ZEKER WELKOM om te supporteren en kunnen zo 
ook een prachtige stad (her)ontdekken 

• Blokkeer alvast de data in je agenda, verdere informatie 
zal weldra doorgegeven worden 

• Geef je interesse door via jiska.bolhuis@gmail.com voor 
eind september zodat we teams kunnen vormen 

Internationaal tornooi 

mailto:jiska.bolhuis@gmail.com


Recreanten? 
• Ouders van spelers  

en hun vrienden 

• Geen ervaring noodzakelijk 

• Elke donderdag in Odisee (Parnas) van 20:00 tot 21:30 

• Unieke manier om de sport van uw kind beter te leren 
kennen 

• Ook nog gezond, uitdagend, gezellig, ... 

• September – maand van de sportclub – kom dus eens 
proberen op vrijdag 27 september om 18:30 in Odisee 
(Parnas) 

Recreanten 



 

• HANDBALGBSK@GMAIL.COM  

• WWW.GBSK.BE  

• WWW.FACEBOOK.COM/GBSKHANDBAL 
• /GBSKclubmededelingen 
• /GBSKdames 
• /GBSKheren 
• /GBSKJM16 

• WhatsApp groepen  
• GBSK U8/10 
• GBSK U12 
• GBSK U14 
• GBSK U16 
• GBSK Heren 
• GBSK Dames 
• GBSK Heren en dames 
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Contact 

http://www.facebook.com/GBSKHANDBAL


• Steun GBSK bij aankopen Makro:  aanmelden 
op Leuksteuntje.be  

 

En dan nog dit… 

http://www.leuksteuntje.be/
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Vragen? 


