
Voetbalaanbod 
 

Teams seizoen 2021-2022 : 

 U5 en 6 (geboren in 2016 en later)* 

 U7 (geboren in 2015)* 

 U8 (geboren in 2014)* 

 U9 (geboren in 2013)* 

 U10 (geboren in 2012)* 

 U11 (geboren in 2011)* 

 U12 (geboren in 2010) * 

 U13 (geboren in 2009)* 

 U15 (geboren in 2007-2008) * 
 U17 (geb 2005-2006) 

 Senioren heren en dames teams 
* Meisjes mogen een jaar ouder zijn 

 

Lidgeld 
 

Het lidgeld voor het 2021-2022 bedraagt 

195 euro (U6), 260 euro (U7-U17) en 

omvat onder andere volgende elementen  

 

 Leeftijdsgerichte voetbalopleiding  

 Vanaf U7 2 trainingssessie en 

competitiewedstrijd per week  

 Voor U6 1 training en wedstrijd per 

week 

 Grote garantie op trainen door 

kunstgras 

 Kledijpakket: trainingspak, 

wedstrijdshort, T-shirt en kousen 

 Aansluiting en verzekering via KBVB  

 Gratis deelname aan extra sportieve 

activiteiten 

 Korting bij deelname voetbalstages 

 Gebruik accommodatie en kunstgras 

Missie jeugdwerking 
 

We geven onze jeugdspelers de 

mogelijkheid om op een positieve, 

gezonde manier aan vrijetijdsbesteding 

te doen door een kwalitatieve 

voetbalopleiding aan te bieden, waar 

de spelertjes plezier beleven aan het 

voetballen en de mogelijkheden krijgen 

om hun eigen voetbaltop te halen. 

Door bij onze sportvereniging te spelen 

kunnen de spelertjes zich mentaal en 

fysiek verder ontwikkelen en zich 

betrokken voelen bij onze vereniging, 

zodat hij op een latere leeftijd een plaats 

blijft behouden als speler of medewerker 

binnen onze club. 

 

Doelstellingen Club 
 

 Fun op en naast het veld ! 

 Sportieve en sociale vaardigheden 

delen met respect voor elkaar, de 

tegenstander, scheidsrechters en 

begeleiders. 

 Zo veel mogelijk kinderen uit de 

streek de kans geven om te 

voetballen. 

 Kinderen en jongeren, door aan sport 

te doen, zich mentaal & fysiek laten 

ontwikkelen. 

 Zich gewaardeerd en betrokken 

voelen bij de club KFCJ Schoonaarde 

 Een gezonde en stabiele vereniging 

uitbouwen. 

 

INFO 

BROCHURE 

 
Jeugd 

KFC Juventus 

Schoonaarde 
  

 

 

 

 

 

 



Damesvoetbal 
 

Uefa werkt samen met Juventus om via 

UEFA Disney Playmakers meisjes aan 

te zetten tot voetbal. 

We spelen met gemengde teams 

Meisjes zijn meer dan welkom bij onze 

club en krijgen de kans om door te 

groeien naar ons dameselftal  
 
 

 

Interesse ? 
 

Contacteer Tim, Davy of Eva (zie verder) 

 

Nieuwe spelers mogen vrijblijvend een 

aantal trainingen meedoen vooraleer aan 

te sluiten 
 

Jeugdwerking 
 

Moleneinde 32, 9200 Schoonaarde  
 

jeugdalgemeen@kfcjschoonaarde.be 
 

https://kfcjschoonaarde.be 
https://kfcjschoonaarde.be/lid-worden 
 

Algemeen Jeugdverantwoordelijke 

Tim Leys (0477 87 08 79) 

 

Sportief Jeugdverantwoordelijken  

Eva Uyttenhove             0476 72 77 00 

     U6 tem U9 en meisjes 

Davy Smetryns              0488 04 46 07 

     U10-U17 en dames seniors   

 

Sportieve Opleiding 
 

 Gemotiveerd trainersteam 

 Goed gestructureerde jeugdopleiding  

 Studie en sport combineren 

 Creativiteit en persoonlijkheid 

stimuleren 

 Aanvallend voetbal stimuleren  

 Laten voetballen van achter uit. 

 Het spelletje eenvoudig houden: 

Voetbal = Simpel 
 

Extra-Sportief 
 

We zijn een club die zich laat opmerken 

door zijn familiale sfeer.  

Juventus meer dan voetbal alleen … o.a.  

 Sint-Maartenfeest 

 Kerstfeest (met Bingo-Avond) 

 Nieuwjaarshappening 

 Wafelenbak, spaghettinamiddag 

 
Kwaliteitsgarantie 
 

                                                   

                     www.footpass.be 
 

 

Ons sportief en extra-sportief beleid 

werd beloond door het behalen van een 

kwaliteitslabel uitgereikt door het 

auditbedrijf Double Pass. Dit bedrijf kent 

kwaliteitslabels toe aan voetbalteams 

gaande van de lokale Belgische 

amateurteams tot de grootste teams uit 

de Premier League en de Bundesliga 

Voetbalvereniging 
 

 Gesticht in 1966 

 Teams 2021-2022 

o 3 teams senior heren (2de en 

4de provinciale) 

o  jeugdteams 

o 1 damesteam 

 Moderne accommodatie met 

kunstgras gefinancierd met eigen 

middelen 

 

Juventus 
 

 Italiaans voor jeugd 

 Benadrukt het belang van de jeugd 

binnen de club 

 

Mission Statement 
 

KFC Juventus Schoonaarde wil elk kind 

(zowel jongens als meisjes) de kans 

geven om op een plezierige en 

pedagogisch verantwoorde manier 

kennis te maken met de voetbalsport 

ongeacht zijn of haar kwaliteiten. 

Hierbij beoogt de club zoveel mogelijk 

spelers uit de eigen jeugdopleiding te 

laten doorstromen tot het 1ste elftal. 

Juventus wenst garant te staan voor 

plezier op en naast het veld. De club 

wil zich ook profileren op sociaal-

maatschappelijk vlak door samen met 
andere verenigingen actief deel te 

nemen aan het Schoonaardse 

verenigingsleven.  



 


