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KVC Kessel-Lo visiedocument 
Beleid inzake overgang jeugdspelers naar andere club 

 

 
Kadering 

Dit document beschrijft de clubvisie met betrekking tot de overgang van jeugdspelers naar andere clubs in alle 
categorieën van U6 tot en met U21.  
 

Vooraf 

Als lokaal verankerde club biedt KVC Kessel-Lo de mogelijkheid tot voetbalopleiding aan jonge spelers uit de directe 
omgeving van de club. 

Het plan 2020 voorziet in het bereiken van 2de Provinciale met inzet van zoveel mogelijk eigen jeugdspelers.  Dit 
betekent dat we streven naar een kwalitatieve jeugdopleiding waarbij we elke speler een passend aantal 
speelminuten in wedstrijden garanderen en in de mate van het mogelijke individuele begeleiding aanbieden. Talenten 
proberen we zoveel als mogelijk te binden aan de club. 

Een aantal spelers zal jaarlijks de club willen verlaten om persoonlijke en sportieve redenen. 

 

Vrije transferperiode 

De vrije transferperiode loopt jaarlijks van 1 april tot 30 april. Iedere speler is vrij om zijn lidmaatschap bij KVC 
Kessel-Lo 2000 op te zeggen zonder opgave van de reden. De club organiseert een exitgesprek, waarbij beide 
partijen een analyse maken van de sportieve/extra sportieve werking van KVC Kessel-Lo 2000. 

Transfer naar andere club buiten de vrije transferperiode 

• Familiale omstandigheden: bijv. verhuis, spelen bij club van broer of zus – toegelaten na gesprek met 
betrokkene. 

• Gevraagd door scouts 
o Indien de speler een uitnodiging ontvangt dient de verantwoordelijke coördinator te worden 

verwittigd 



 

o Niet toegelaten om deel te nemen aan training/wedstrijden ingericht door andere ploegen 
(sportverzekering/solidariteitsfonds KBVB geeft geen dekking indien er geen schriftelijke 
toelating is van de moederclub. 

o Gesprek met KVC sportieve cel 
o Actieve begeleiding indien overgang naar een hoger niveau (interprovinciaal, elite) 
o Garanties vragen aan betrokken club betreffende speelniveau 
o Mogelijkheid aan bieden terug te keren naar KVC 

• Individuele aanvraag (buiten vrije transferperiode) 
o In principe niet toegestaan 
o Gesprek met ouder/speler om motivatie te peilen 

 


