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FCVeldegem Ouderraad verslag vergadering 25/09/2017 

 

Fcveldegem: Ouderraad 

Verslag vergadering: 

 25/09/2017 

Aanwezig: 

Jurgen Vermaut jeugdcoördinator 

Joachim Verplancke bestuurslid 

Emmanuel Rainchon voorzitter 

Kelly Vaneenooghe, ploegafgevaardigde U8 

Kristof Keerman, ploefafgevaardigde U9 

Yannis, ploegafgevaardigde U10 

Alain Missine, ploegafgevaardigde U11 

Pedro Kyndt, ploegafgevaardigde U12 

Sandy De Vriese, ploegafgevaardigde U13 

Stand van zaken: 

Installatievergadering: afspreken modaliteiten 

eerste aanzet agendapunten 

eerste aanzet acties/sponsoring 

Doel/functie van de ouderraad: 

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers. 

- Zij informeert de ouders omtrent de jeugdwerking van de vereniging 

- Zij vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van de jeugdspelers en ouders 

binnen vereniging 
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Haar rol is adviserend en ondersteunend en beperkt zich tot het niet-sportieve gedeelte van de 

jeugdwerking. Zij staat in nauw contact met de jeugdcoördinator en het bestuur. 

Zij is representatief samengesteld en bevat steeds vertegenwoordigers uit alle leeftijdsgroepen 

van de jeugdwerking. 

Verslag: 

1. Installatie ouderraad: 

 

- De vergaderingen zullen elke maand plaatsvinden en dit op de laatste maandag van 

de maand om 19.00 u in de kantine van FCVeldegem. 

 

- Tijdens de vergadering is elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd dmv de 

ploegafgevaardigde, vrijblijvend aangevuld met maximaal 1 ouder. 

 

- De ouderraad zorgt ervoor dat de vereniging beter bereikbaar is voor de ouders. 

 

• de eerste aanspreekpartner is de ploegafgevaardigde. 

• Vlotte bereikbaarheid ouderraad via mailadres van de voorzitter. Joachim zorgt 

voor duidelijke communicatie hierrond op de website. 

• Een tweetal keer per jaar een vergadering organiseren waarbij de ouders worden 

uitgenodigd. 

• Indien de vraag hoog is, een extra vergadering organiseren voor een welbepaalde 

leeftijdscategorie om verzuchtingen binnen deze leeftijdscategorie te bespreken. 

 

- De verslagen van de ouderraad worden publiek beschikbaar gesteld. 

o Consulteerbaar in de kantine 

o Terug te vinden op de website. 

 

2. Algemeen: 

 

Terugbetaling lidgeld: 

Er is een mogelijkheid tot een stuk terugbetaling van het lidgeld via de ziekenkas. De 

ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. Documenten dan door de 

betrokkenen (jeugdcoördinator Jurgen) in te vullen en worden door de 

ploegafgevaardigden aan de ouders terug bezorgd. 

 

Nieuwe spelertjes: 

- Er is een toestroom aan nieuwe spelertjes (van 74 naar 99, sinds begin dit seizoen). 

Veel van die spelers en ouders hebben geen enkele affectie met FCVeldegem en 

moeten nog hun weg in de vereniging zoeken. De ouders van deze spelers moeten 

actief aangesproken worden en begeleid worden/ ondersteund worden. 
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o De nieuwe ouders worden door de ploegafgevaardigden pro-actief 

aangesproken. De ploegafgevaardigde presenteert zich als de eerste 

aanspreekpersoon. Tegelijkertijd wordt verwezen naar de bereikbaarheid 

van de jeugdcoördinator en de ouderraad. 

o Voor de vele nieuwe ouders van de U6/U7 wordt een bijkomende 

installatievergadering ingericht. 

 

- Voor de wedstrijden worden er nog teveel problemen ondervonden met het correct 

digitaal doorgeven van de spelertjes op de website van de voetbalbond. 

o De ploegverantwoordelijke kan de speler niet digitaal aanmelden bij de bond 

voor de wedstrijd. 

� De verantwoordelijke van FCVeldegem dient ervoor te zorgen dat de 

inschrijvingen op de website van de voetbalbond zo vlot mogelijk 

verlopen en tijdig worden uitgevoerd. 

� De problemen te wijten aan de software van de bond dient aan de 

bond gemeld zodat de spelertjes waarvoor problemen bestaan zo 

spoedig mogelijk kunnen aantreden. 

Trainingpakken: 

De verdeling van de trainingspakken is niet vlekkeloos verlopen. 

o Het idee omtrent de koppeling van betaling lidgeld aan het verkrijgen van de 

training is goed. 

o Teveel spelertjes die hun lidgeld weldegelijk hebben betaald, hebben de 

training finaal niet op het juiste moment gekregen. 

� De jeugdcoördinator werd foutief of onvolledig ingelicht omtrent de 

betaling van de lidgelden. De penningmeester moet met meer zorg 

de informatie correct doorgeven! 

o De ouders van de spelers werden niet op voorhand herinnerd aan een 

eventuele niet-tijdige betaling. De speler in kwestie staat mee aan te 

schuiven voor een training en moet finaal en plein public horen dat hij zijn 

training niet meekrijgt omwille van een niet-betaling door de ouders. (weinig 

tactvol en erg confronterend voor de speler in kwestie, temeer de informatie 

niet steeds volledig accuraat was). 

o Dergelijke situaties moeten in de toekomst vermeden worden. 

� Een betere opvolging van de betaling van de lidgelden én een 

accurate doorstroom van correcte betalingsinformatie. 

� Ouders en spelers moeten op voorhand op de hoogte gebracht 

worden van een eventuele weigering van uitdeling van de training, 

maw, de ouders de tijd geven om het lidgeld alsnog op tijd te 

betalen. 

� Sowieso de spelers waarvan het lidgeld nog niet betaald is, niet laten 

aanschuiven in de rij! 

o Er wordt gekeken om vanaf volgend seizoen het lidgeld vervroegd te kunnen 

innen om de ouders een langere periode te gunnen om de betaling uit te 

voeren. 
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Uitwedstrijden: 

- Tijdens thuiswedstrijden krijgt elke speler na de wedstrijd via de ploegafgevaardigde 

een drankje aangeboden door de club. 

- Tijdens de uitwedstrijden zorgt de ploegafgevaardigde voor een bonnetje dat door 

de speler ter plaatse in de kantine kan worden verbruikt. Deze bonnetjes worden 

door de ploegafgevaardigde voor geschoten en wordt nadien door de club terug 

betaald. De terugbetaling van deze bonnetjes aan de ploegafgevaardigden zou 

sneller moeten kunnen gebeuren. Er wordt gevraagd aan het bestuur om een nieuwe 

regeling uit te werken waarbij de geprovisioneerde gelden binnen de week worden 

terug betaald. 

 

3. Activiteiten: 

Mosselsouper: 

- Er worden vragen gesteld bij de verschillende prijszettingen voor de spelers.  

o In bepaalde gevallen gratis 

o In andere gevallen 5 € 

o In nog andere gevallen de volle pot te betalen (vanaf 12 jaar).  

o Vooral in de groep U13 zorgt dit voor een wirwar aan tarieven. 

- Er wordt gevraagd om dit voor volgend jaar te willen herzien/ bij te sturen. 

- Er is vraag naar een vroegere en directere communicatie voor de te organiseren 

activiteiten. Wordt er nog een flyer meegegeven aan de spelertjes? Mosselsouper 

gaat reeds binnen een tweetal weken door. 

- De mosselsouper wordt georganiseerd ten voordele van de jeugdwerking. 

o De ouderraad gaat er van uit dat zij op de hoogte zal gebracht worden van 

het financieel resultaat van deze activiteit en van de voordelen die hiermee 

aan de jeugdwerking zullen worden toegekend. 

Wedstijd Club Brugge: 

- In het verleden konden de jeugdspelers eenmalig een wedstrijd van Club Brugge 

bijwonen voor de prijs van 5 €. De vraag wordt gesteld of dit terug kan worden 

georganiseerd. Verder uit te werken tijdens de volgende vergadering. 

 

4. Sponsoring: 

 

- Er is dringend nood aan vernieuwing van het trainingsmaterieel voor de jeugd.  

 

- Via de Caps Collection kan tot 600 € gespaard worden dat dan kan worden besteed 

aan de aankoop van extra trainingsmaterieel. Deze acties is reeds opgestart en zal 

verder onder de aandacht worden gebracht. 
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- Daarnaast zal een sponsoractie op poten gezet worden onder de vorm van een 

geboortelijst waarbij verschillende potentiële sponsors zich kunnen engageren tot de 

aankoop van een bepaalde hoeveelheid materieel. 

o Jeugdcoördinator Jurgen gaat de noden na in overleg met de verschillende 

jeugdtrainers en bereid de geboortelijst voor. 

o Er wordt voorgesteld om met een groot reclamebord te werken (bij voorkeur 

in de kantine) om deze actie visueel te ondersteunen. 

� De wenslijst wordt er kenbaar gemaakt 

� De stand van zaken ivm de sponsoring wordt weergegeven. 

� Een gedegen vermelding van de sponsors 

� Tevens nodige exposure op de website 

o De ouderraad verbindt zich ertoe toe te zien dat alle daartoe ontvangen 

sponsorgeld ook daadwerkelijk aan de actie zal worden besteed. 

o Op het eind van het seizoen wordt een sluitingsceremonie georganiseerd 

met tentoonstelling van het gekochte materieel en huldiging van de 

sponsors. 

 

- Er wordt gemeld dat ook Carrefour en Garinccha verschillende acties doen voor de 

jeugdploegen. Verder na te zien in de volgende vergadering. 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 30 oktober om 19.00 u in de kantine. 

Er wordt gevraagd aan de aanwezigen: 

- Een drietal sterktes en zwaktes van de werking van de vereniging voor te bereiden 

(SWOT). 

- Verder na te denken over op welke wijze nieuwe sponsoring kan worden 

aangebracht. 

 

 

 

 

Voor de ouderraad 

Emmanuel Rainchon 


