
Jeugdreglement (vanaf september 2019) 
 

Instroom nieuwe leden: 

Wij richten ons op jongens en meisjes van 7 tot 19 jaar. Beginnende kinderen moeten de basisregels en de loop 

van de schaakstukken kennen. We willen met niveaugroepen werken en deze beperken tot 15 kinderen per 

coach om de kwaliteit van het onderricht te garanderen. Soms zijn groepen volzet en kan er op dat moment 

niemand bij instromen.  Het is mogelijk om je dan op een wachtlijst te laten zetten.  

Voor kinderen die bijzondere aandacht vragen (jonger dan 7, mentale, medische of karakteriële redenen) 

willen we graag een voorafgaand gesprek met de jeugdcoördinator om te bekijken of we dat engagement 

aankunnen. Je spreekt de jeugdcoördinator hierover best in september aan. 

Inschrijving: 

Nieuwe belangstellenden kunnen in de 2de en 3de week van september gebruik maken van 2 proeflessen. 

Je kind is ingeschreven op het moment dat wij het inschrijvingsformulier terug gekregen hebben en de 

overschrijving op onze rekening gedaan is. Het inschrijvingsformulier krijg je mee bij eerste lessen. De 

overschrijving moet voor eind september gebeurd zijn. 

Hernieuwing lidmaatschap: 

Voor leden die al les volgden vragen wij om voor 31 juli aan de jeugdcoördinator te laten weten of je  volgend 

werkjaar wil verder doen met de lessen en indien dit zo is, het inschrijvingsgeld voor 31 juli over te maken.  Dit 

om een overzicht te houden op wie nieuw kan instromen en hoe de niveaugroepen opnieuw kunnen 

samengesteld worden met een beperking van 15 kinderen per niveaugroep.  

Inschrijvingsgeld:  

Voor STAP 1 en 2 kan u kiezen. Ofwel alleen verminderd inschrijvingsgeld, zijnde het lesgeld van 65€. Ofwel 

het volledige inschrijvingsgeld, zijnde 105 € (= lesgeld 65 € + 40 € lidgeld). Vanaf STAP 3 sluiten we iedereen 

aan bij de Belgische schaakbond en vragen we aan iedereen 105 € . 

Bij betaling van enkel lesgeld ben je “Sympathiserend lid” (zie huishoudelijk reglement).  Je kind heeft  recht op 

schaaklessen die aangekondigd zijn in de kalender, een werkboekje en een jaarlijkse evaluatie. 

Door het betalen van het volledige inschrijvingsgeld bekomt je kind aansluiting bij de Belgische Schaakbond, 

waardoor er toegang is voor het ELO rating (sterkte aanduiding van een speler via een getal) systeem en 

toegang tot alle interne en externe schaakactiviteiten, inclusief officiële kampioenschappen. Met dit 

lidmaatschap word je als “Werkend lid” beschouwd (zie Huishoudelijk reglement op website). Als je kind 

deelneemt aan jeugdcriteriumtornooien is er gedeeltelijk terugbetaling van de inschrijvingen voorzien, beperkt 

tot  6 euro per tornooi. (Zie ook bij: ‘Reglementen en statuten SK Moretus’ op website ).  

Aansluiting: 

Jeugdspelers die zich aansluiten bij de KBSB om officiële competities te kunnen spelen, dienen onze club als 

hoofdkring te kiezen. Deze spelers dienen in alle ploegencompetities waar ze aan meedoen voor onze club te 

spelen. 

Enkel voor de nationale interclub geldt dat hier in zeer uitzonderlijke omstandigheden, en dit voor een 

beperkte periode, van afgeweken kan worden mits een gemotiveerde reden wordt opgegeven en instemming 

van het bestuur is verkregen. Voor andere ploegentornooien, zoals de Zilveren Toren, worden geen 

uitzonderingen toegestaan. 



Spelers die onze club niet als hoofdkring hebben, kunnen geen les volgen noch andere specifieke begeleiding 

krijgen bij onze club. Zij kunnen eventueel lid blijven als gastlid. 

Aanwezigheid: 

Wij verwachten van onze jeugdspelers dat zij minstens 75 % van de lessen aanwezig zijn. Er ligt een werkplan 

met lesonderwerpen klaar voor elke niveaugroep. Het missen van lessen maakt het moeilijker voor het kind en 

de lesgever om het gestelde doel te halen. Als je kind minder dan de helft van de lessen volgde, willen wij graag 

een gesprek daarover. Wij vragen aan de ouders om een dag op voorhand te verwittigen als je kind niet kan 

komen naar de les. (mail coach)  

Beginuur  respecteren: 

Kinderen die te laat komen, storen de lessen. We willen stipt om 10 starten met de les. De poort is open van 20 

voor 10. De poort sluit om 10u. 

Werkboekje is als het ware je ingangsticket: 

Als je bij de voetbal je voetbalschoenen vergeet, bij de gitaarles je instrument, kan je niet werken. Bij de 

schaakles is dat het werkboekje. Zonder boekje geen les. 

Elke coach heeft een jaarplanning om alle onderwerpen van zijn Stappenboekje aan te bieden op een werkjaar. 

Daarvoor is het nodig dat ook thuis soms oefeningen gemaakt worden, zeker door kinderen die door 

afwezigheden lessen misten. Wanneer het boekje thuis vergeten wordt, of verloren is gegaan kan je kind niet 

werken. Ofwel moet het terug naar huis zijn boekje gaan halen ofwel bij verlies een nieuw kopen.  

Aanwezigheid ouders tijdens de lesuren: 

Je kan als ouder als je dat wil in de school wachten op je kind. In bijzondere omstandigheden kan je na afspraak 

met de lesgever ook in het klaslokaal aanwezig zijn.  

Gedrag jeugdspeler: 

Wij verwachten dat een jeugdspeler graag komt schaken en wil bijleren. We vragen respect voor de begeleiders 

en andere kinderen. Bij storend gedrag zal de lesgever daarover in gesprek gaan met het kind en indien nodig 

de ouders. Bij herhaald storend gedrag kan de club overgaan tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 

Ethiek: 

Wij ondertekenen met onze jeugdwerking de “Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport”  (zie internet) 

Deelname aan tornooien:  

Onze club wil haar jeugdspelers aanmoedigen om aan externe tornooien en kampioenschappen deel te nemen. 

Het is zinvol om opgedane kennis te leren toepassen in echte partijen. We kiezen met het jeugdteam per stap 

een beperkt aantal tornooien waar we met zijn allen willen naar toe gaan. We verwachten dat wie in Stap 2 zit 

minstens aan 1 tornooi deelneemt. Vanaf Stap 3 verwachten we minstens 2 deelnames. Voor het vervoer 

rekenen we op bereidwillige ouders. Minstens 1 lesgever zal meegaan om de kinderen te begeleiden. 

Betrokkenheid van de ouders: 

We willen graag open communiceren met ouders. Je mag ten allen tijden contact opnemen met onze coaches 

of jeugdcoördinator.  We organiseren in september een gezamenlijk infomoment voorafgaand aan een les voor 

de kinderen. De evaluatie van je kind kan besproken worden na elk werkjaar. Er is een clubfeest in juni. Tijdens 

het werkjaar kan u uw betrokkenheid tonen door interesse te tonen voor de vorderingen van uw kind, je thuis 

al eens te laten onderwijzen door je kind, al eens een kleine taak binnen de jeugdwerking op te nemen (eens 

mee zorgen voor vervoer naar een tornooi, helpen bij clubfeest, opgeleid worden tot lesgever …) Wij denken 

dat betrokken ouders een steun kunnen zijn voor iedereen. 



Schaakmotivatie: 

Wij willen graag schaakles geven aan gemotiveerde kinderen. Soms geven kinderen ons signalen waaruit blijkt 

dat zij niet graag schaakles volgen (veel afwezigheden, weinig motivatie en aandacht, geen huiswerk maken, 

storend gedrag, …) . Eind december kijken we of het zinvol is dat je kind verder de lessen volgt. Als we beslissen 

dat je kind de 2de helft van het werkjaar geen les meer mag volgen, storten wij de helft van het inschrijvingsgeld 

terug in januari. 

Evaluatie: 

Elke jeugdspeler die minstens de helft van de lessen heeft gevolg, wordt op het einde van het werkjaar 

geëvalueerd. Aan de hand van een examen en observaties, bekijken we of je kind een niveau hoger kan volgen 

of welke moeilijkheden er nog moeten aangepakt worden. 

Privacy: 

Schaakkring Moretus Hoboken is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze 

leden. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze 

club houdt zich aan de regels van het persoonsgegevensbeheer GDPR. Als u daarover vragen heeft, kan u 

terecht bij Paul Dupont. 

Tijdens clubactiviteiten kan beeldmateriaal worden gemaakt. Dit materiaal kan op onze website gebruikt 

worden in het kader van de doelstellingen van onze club. Bij de inschrijving kan je er mee akkoord gaan of niet. 

Contact: 

Jeugdleider: Camiel Vennekens (cvennekens@cven.be) 

mailto:cvennekens@cven.be

