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Fcveldegem: Ouderraad
Verslag vergadering 2:
23/10/2017
Aanwezig:
Jurgen Vermaut, jeugdcoördinator
Joachim Verplancke, bestuurslid
Servaas Verhaeghe, 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:
Tweede vergadering
Opvolging openstaande punten
Verder uitwerken sponsoracties
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

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.
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Verslag:
1. Installatie ouderraad:
-

Volgende vergaderingen voorzien voor 20/11 en 18/12

-

De aanwezigheid van maximum 1 ouder is vrijblijvend en niet verplicht. Er op toezien
dat de vergadering niet met teveel personen doorgaat om de efficiëntie te bewaren.
Desnoods – indien noodzakelijk – meer aparte vergaderingen met bepaalde
leeftijdsgroepen organiseren. Op vandaag echter nog niet aan de orde.

-

De ploegafgevaardigden zullen zich nog meer profileren als eerste aanspreekpartner
voor de ouders.

o

De verslagen van de ouderraad worden publiek beschikbaar gesteld.

Consulteerbaar in de kantine

Terug te vinden op de website.

2. Algemeen:

Terugbetaling lidgeld:
Verschillende ouders hebben reeds documenten ingediend voor terugbetaling lidgeld
door de ziekenkas. De documenten worden vlot verwerkt en via de
ploegafgevaardigden terug aan de ouders bezorgd.

Nieuwe spelertjes:
-

Een nieuwe inleidende vergadering zal worden georganiseerd op 08/11/2017 tijdens
de training van de U6-U7. Jurgen neemt hiervoor het nodige initiatief.

-

De problemen ivm aanvullen spelertjes op de website van de KBVB voor de
wedstrijden werd besproken met Johan. Johan stelt zich ter beschikking voor verdere
uitleg indien gewenst en was reeds een paar keer op zaterdagvoormiddag aanwezig.
Probleem zou ondertussen grotendeels onder controle moeten zijn.

Trainingpakken:
-

De eerste reeks trainingspakken werden ondertussen quasi allemaal uitgedeeld.

-

De trainingspakken die later werden besteld worden begin november verwacht en
zullen dan uitgedeeld worden.

-

Voor de vele spelers die later werden aangesloten wordt een nieuwe pasdag
georganiseerd. Deze trainingspakken worden dan in latere fase uitgedeeld.
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-

Uit de problemen met de eerste toebedeling worden volgende lessen getrokken:
o Betere opvolging van de betalingen
o Ouders op voorhand verwittigen dat de trainingspakken zullen uitgedeeld
worden en dat hun zoon/dochter hier mogelijks nog niet kan van genieten
wegens ontbreken lidgeld
o Een langere periode tussen uitnodiging betalen lidgeld en uitdelen
trainingspakken

Uitwedstrijden:
-

Er is een oplossing voor de terugbetaling van het geld voor de bonnetjes op
verplaatsing.
o De ploegafgevaardigde levert op zaterdag het betalingsbewijs in bij Marleen.
o De week erop wordt het geld aan de betrokken ploegafgevaardigde
terugbetaald.

Materieel ploegafgevaardigden:
-

Nazien voor kapiteinsbanden en banden voor de ploegafgevaardigde per
leeftijdscategorie. Blijkbaar nodig op de cup van het Nieuwsblad
Is er een mogelijkheid tot winterjassen voor de ploegafgevaardigden? Nazien wat de
mogelijkheden zijn.

3. Activiteiten:
Mosselsouper:
-

De mosselsouper is goed verlopen. Goeie catering, lekkere mosselen, mooie koude
schotel en veel medewerking van verschillende bestuursleden en spelers. Chapeau.
Er misschien op toezien om de datum volgend jaar los te zetten van de activiteiten
van de chiro. Blijkt evenwel niet zo makkelijk te zijn. Verder op te volgen.

Wedstijd Club Brugge:
-

Er is ondertussen een nieuwe actie op poten gezet voor de wedstrijd Club Brugge –
Waasland-Beveren.
o Gaat door op zondag 19/11
o De ploegafgevaardigde verzamelt voor zijn elftal de kandidaten
o Kostprijs 10 €/ persoon: te betalen aan de ploegafgevaardigde
o Ten laatste door te geven tegen 04/11
o De tickets voor de wedstrijd zullen op training worden uitgedeeld.
o Alle spelertjes zitten samen in dezelfde tribune

Kwis:
-

Voorstel om een interne kwis te organiseren tussen de verschillende
leeftijdscategorieën alsook met een ploeg van het bestuur
Soort van wisselbeker in te voeren: “slimste ploeg van de vereniging”
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-

Voorstel om dit aan het seizoenseinde te organiseren
Eventueel te combineren met een andere activiteit
Verder uit te werken tijdens de volgende bijeenkomsten

Kerstfeest:
-

Er wordt voorgesteld om het kerstfeest opnieuw in te vullen. Er zijn reeds
verschillende eetactiviteiten.
Voorstel is om een kerstmarkt te organiseren waarbij elke ploeg met een kraampje
aanwezig is.
Zou op een zaterdagnamiddag (16/12) georganiseerd worden, uitlopend in een
avondactiviteit
Servaas zal het voorstel doormailen zodat dit op de volgende vergadering kan
besproken worden en actie kan ondernomen worden.

Sinterklaaractie:
-

Er wordt voorgesteld om een verkoop van chocolade te organiseren in het kader van
Sinterklaas.
De chocolade zal per gewicht verkocht worden.
Kelly is trekker van deze activiteit.
Deze week worden nog blaadjes meegegeven aan de ouders + eventueel poster op
A3 gemaakt.
Tevens te vermelden op de website -> Joachim
Alle bestellingen dienen aan de ploegafgevaardigde doorgegeven te worden.
Ten laatste 17/11 moet alle chocolade besteld zijn.
Tijdens de ouderraad van 20/11 dan na te zien hoe in te pakken en hoeveel mensen
er nodig zijn.
De opbrengst van de actie zal toegevoegd worden aan de spaaractie aankoop
materiaal.

4. Sponsoring:
-

-

De verzameldoos voor de Caps Collection is geplaatst in de kantine
o Maakt onderdeel van een grotere spaaractie voor materiaal dat gekoppeld
zal worden aan onze nieuwe sponsoractie
De spaaractie met geboortelijst zal verder uitgewerkt worden in een aparte
werkgroep.
o Voorlopig zijn Jurgen en Emmanuel lid van de werkgroep.
o Bij voorkeur nog enkele bijkomende leden toe te voegen.
o Actie wordt uitgewerkt zodat zij vanaf de volgende ouderraad van 20/11 van
start kan gaan.
o Zaken die verder uit te werken zijn:
 Hoe reclame hierrond maken (kantine, website, ouders en
sympathisanten aanspreken, flyers,…)
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-

Geboortelijst verder op te maken (opdelen per leeftijdscategorie om
betrokkenheid te vergroten)
Uitwerken hoe mensen, bedrijven kunnen sponsoren, hoe betalingen
zullen verlopen,…

Sponsoring Carrefour
o Op de website vermeldt Carrefour dat zij de U8 sponsort
o Jurgen heeft reeds getracht contact op te maken

5. Evaluatie spelertjes:
- Tweemaal per jaar te organiseren (rond nieuwjaar en op het einde van het seizoen)
- Geeft ouders het gevoel dat hun zoon/dochter persoonlijk wordt opgevolgd en
bijgestuurd
- Concreet zal dit op de volgende vergadering met de trainers verder worden
uitgewerkt.
- Soort oudercontact organiseren met trainer en de jeugdcoördinator.
- Eventueel te combineren met uitreiken van een diploma.
6. Afspraken:
Verwittigen spelers voor wedstrijd op zaterdag:
-

Op bepaalde tijdstippen worden ouders te laat verwittigd omtrent de selectie van de
spelertjes voor de wedstrijd op zaterdag
Jurgen zal tijdens de trainersvergadering nogmaals aandringen dat dit ten laatst op
donderdagavond na de training wordt kenbaar gemaakt.
Eventueel reeds op voorhand eens rondgaan bij de ouders om te informeren
wanneer bepaalde spelertjes niet aanwezig kunnen zijn op zaterdag. Bij de selectie
van de spelertjes hiermee dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Afgelasten training omwille van slecht weer:
-

-

Terreinverantwoordelijke Gilbert zal ten laatste om 15.00 u verwittigen of de
terreinen bespeelbaar zijn.
Ernaar streven dat de volgende mensen zeker verwittigd zijn:
o Jeugdcoördinator
o Trainers
o Ploegafgevaardigden
De ouders dan zo snel mogelijk in te lichten van eventuele afgelastingen
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Volgende vergadering:
Maandag 20 november om 19.00 u in de kantine.

Voor de ouderraad
Emmanuel Rainchon
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