
Tervuren, 15 september 2020 

Dag allen, 

Ik ben gewend om dingen op te schrijven voor de ‘dagelijkse’ communicatie, maar het is nieuw voor 

mij om nu als ‘jeugdvoorzitter’ een woordje tot iedereen te richten. Allereerst wil ik zeggen dat ik 

zeer trots ben dat Tom Verlinden en de rest van het bestuur mij voor deze rol gevraagd hebben, en ik 

ben dankbaar voor hun vertrouwen. 

Het moet gezegd worden: Ik heb er best een tijdje over na moeten denken, aangezien de rol heel wat 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik heb uiteindelijk toch volmondig ‘ja’ gezegd, omdat ik 

vind dat we momenteel met een zeer toffe groep mensen actief zijn binnen de club en ik er 

vertrouwen in heb dat we samen nog verdere stappen vooruit kunnen maken. Ik zal zeker mijn best 

doen hier mijn steentje aan bij te dragen. 

Voor de mensen die mij niet kennen; ik heb een paar jaar geleden wat meer over mezelf mogen 

vertellen in dit interview op de site. Het meeste klopt nog, dus lees het gerust eens. Wat ik in deze 

brief nog kan toevoegen zijn wat punten die ik belangrijk vind en wat van mij verwacht mogen 

worden. Allereerst deze 2 punten: 

• We hebben bij KVTD al een zeer capabele technische staf. Mensen met veel ervaring, waar 

we zeer blij mee mogen zijn dat ze bij KVTD betrokken zijn. Specifiek denk ik dan aan Dirk 

Verboom als TVJO en zijn coördinatoren Roger Geyns, Desire Delmotte en Fabian Urbain. Op 

technisch gebied zal ik me dan ook niet met te veel zaken gaan bemoeien, maar zijn we 

uiteraard als bestuur wel verantwoordelijk voor het beleid en ben ik beschikbaar om te 

‘sparren’ of te ondersteunen waar nodig. 

• Verder hebben we ook zeer goede mensen in het bestuur en overige ‘cellen’ zitten. Ieder 

heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, en die ‘vrijheid’ (of ‘empowerment’) vind ik 

zeer belangrijk zeker in een club als KVTD, waar we met vrijwilligers werken en ieder zich op 

zijn eigen terrein inzet. Ik vind ook de samenwerking met Tom Verlinden als voorzitter heel 

belangrijk. Tom heeft zich het afgelopen jaar al veel met onze jeugdwerking beziggehouden 

en dat zal niet veranderen. ‘Samenwerken’ (of ‘teamwork’) is het devies. 

Wat ik trouwens ook zeer tof en bemoedigend vind is het engagement van een groeiend aantal 

‘oudere’ jeugdspelers; er zijn verschillende spelers die dit seizoen trainer zijn van een ploeg in de 

onder- of middenbouw (en met de trainerscursus bezig zijn om hun diploma te halen) en we hebben 

ook een aantal spelers die vorig jaar hun diploma als jeugdscheidsrechter behaald hebben en nu dus 

door de club als scheidsrechter ingezet kunnen worden. Hiermee helpen ze (zowel de trainers als de 

scheidsrechters) KVTD enorm! De jeugd heeft immers de toekomst! 

Dan specifiek enkele punten waar ik voor sta: 

• Ik zou graag zien dat bij KVTD kwaliteit en plezier hand in hand blijven gaan. Plezier is de 

basis; spelers en ouders moeten elke week graag naar KVTD willen komen. Dit is ook hoe we 

ons kunnen onderscheiden van andere clubs en hoe we een kans kunnen hebben om onze 

talenten te behouden (het belang van ‘clubgevoel’). We zijn zeer trots op ons 2-sterren label 

voor de kwaliteit van onze opleiding, en we hebben de afgelopen jaren enorme stappen 

vooruitgezet. We blijven op die weg doorgaan, zeker voor onze provinciale ploegen, en ik 

ben ervan overtuigd dat kwaliteit en plezier samen kunnen gaan (en elkaar zelfs kunnen 

versterken). 

https://kvtd.kvtervuren.be/interview-bas-belfi/


• Boven alles is een fatsoenlijke en respectvolle onderlinge omgang zeer belangrijk. Mensen 

mogen het met elkaar oneens zijn, maar binnen KVTD communiceren we met respect naar 

elkaar. Of dit nu is tussen spelers onderling, tussen speler en trainer, tussen ouders en club, 

of tussen medewerkers onderling, dit maakt niet uit. Respect en fatsoen zijn kernwaarden 

voor onze club. 

• Verder zijn alle punten uit onze Missie en Visie belangrijk. Het zou goed zijn voor iedereen 

om deze eens te bekijken, en de verschillende punten te ondersteunen en uit te dragen. In 

de visie spreken we onder andere over ‘verbinden’ en ook dit vind ik een zeer belangrijk 

punt: 

o Verbinding intern: we zijn 1 team, en werken samen met respect en vertrouwen. 

o Verbinding met onze leden en ouders: ouders zijn belangrijke schakels die de hobby van 

hun kinderen ondersteunen en ons ook kunnen helpen met de clubwerking. Meer 

betrokkenheid van ouders (bijv. via een ouderraad) kan ons alleen maar helpen. 

o Verbinding met de gemeente en met andere lokale spelers zoals de lokale handelaars. 

o Verbinding met overige clubs: samenwerking en overleg kan ons vooruit helpen. Zowel 

op lokaal niveau (sportclubs Tervuren) als ook provinciaal of landelijk (initiatieven zoals 

P1 United en Vista) 

Het is ook zo dat ik een paar verschillende ‘petten’ zal dragen: Ik train 1x per week de U12, en ben 

dan uiteraard trainer zoals de andere trainers, met Roger en Dirk boven mij. En als ik bij mijn zoon 

langs de lijn sta (bij de U13) ben ik vooral ‘voetbalpapa’ net zoals de andere ouders die hun kinderen 

staan aan te moedigen. 

Als laatste wil ik graag afsluiten met wat verwachtingen; wat mag van mij verwacht worden, maar 

ook wat duidelijkheid over wat niet verwacht mag worden. Om met dat laatste te beginnen: 

• Ik zal niet elke dag op de club zijn. Ik ben wel altijd bereikbaar en zal proberen snel te 

reageren, maar ik zal me niet elke dag op de club kunnen laten zien. Mijn gezin en mijn job 

zullen altijd voorrang krijgen, wanneer dat nodig is. 

• Ik zal niet aan alles mee kunnen doen of aan alles mee kunnen helpen. De rol van 

(jeugd)voorzitter betekent volgens mij niet dat je je dan nog meer dan anderen moet 

inzetten bijvoorbeeld bij activiteiten. We verdelen de taken eerlijk en gelijk, voor zover 

mogelijk. 

Wat mag wel van mij verwacht worden: 

• De club mee vooruit proberen te helpen, volgens de visie en missie van de club. 

• Ik doe mijn best om anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Wederom, 

vooral met respect en fatsoen als kernwaarden. 

• Een aanspreekpunt en uithangbord zijn wanneer nodig. Toegankelijk en beschikbaar zijn. 

• Goede en regelmatige communicatie; mensen bij de club betrekken. 

• Inzet, motivatie en enthousiasme. 

• Trots op Tervuren, trots op KVTD, trots op mijn rol als jeugdvoorzitter.       

Als jullie tot hier hebben gelezen wil ik jullie bedanken voor jullie interesse en betrokkenheid. 

#Samensterk zal een belangrijk motto blijven. Ik kijk uit naar de samenwerking! 

Vriendelijke groet, 

Bas Belfi, Jeugdvoorzitter KV Tervuren-Duisburg 

https://kvtd.kvtervuren.be/missie-visie-2/
https://vis-ta.be/vis-ta-een-onafhankelijk-platform-voor-provinciale-lokale-voetbalclubs/

