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Fcveldegem: Ouderraad
Verslag vergadering 3:
20/11/2017
Aanwezig:
Jurgen Vermaut, jeugdcoördinator
Luc Tegethoff, bestuurslid
Emmanuel Rainchon, voorzitter
Kelly Vaneenooghe, ploegafgevaardigde U8
Kristof Keerman, ploefafgevaardigde U9
Yannis, ploegafgevaardigde U10
Alain Missine, ploegafgevaardigde U11
Pedro Kyndt, ploegafgevaardigde U12

Stand van zaken:
Derde 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 18/12

-

Er is nog geen vertegenwoordiging van de U6/U7 in de ouderraad aangezien er nog
geen ploegafgevaardigde is aangesteld. Vanaf begin 2018 worden er wedstrijden
gespeeld en zal een ploegafgevaardigde worden aangesteld. Deze zal dan ook de
U6/U7 vertegenwoordigen in de ouderraad.

o

De verslagen van de ouderraad worden publiek beschikbaar gesteld.

Consulteerbaar in de kantine

Terug te vinden op de website.

2. Algemeen:
Nieuwe spelertjes:
-

Bijkomende inleidende vergadering werd georganiseerd voor de nieuwe leden
(vooral de kleinsten).

Trainingpakken:
-

De laatste fase van de uitdeling trainingen is bijna afgerond. De laatste trainingen
liggen bij de drukker.

-

Jurgen checkt nog de lijst met de betrokken mensen om te zien of er niemand
vergeten is. (dubbelcheck)

Materieel ploegafgevaardigden:
-

Geen bijkomend materiaal nodig voor de bekerwedstrijden.

-

Alle ploegafgevaardigden kunnen over een winterjas beschikken.

3. Activiteiten:
Wedstijd Club Brugge:
o
o

Tal van spelertjes zijn ingegaan op het aanbod voor de wedstrijd Club Brugge.
Actie voor herhaling vatbaar volgend jaar.

Kwis:
-

Voorstel voor een kwis reeds voorgesteld aan de trainers. Lijkt er door te komen.
Later verder uit te werken.
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-

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

Kerstfeest:
-

-

Op 16/12 vanaf 16.00 u
Elke leeftijdsgroep baat een eigen kraampje uit.
Bestuur (Servaas) kijkt voor alle omkadering.
Elke leeftijdscategorie zorgt voor voldoende volk om standje uit te baten.
Voor de muziek dient per leeftijdscategorie een playlist aangelegd.
Er worden een drietal activiteiten georganiseerd waarop de spelertjes zich kunnen
inschrijven via de ploegafgevaardigde.
o FIFA playstation
o Gocar-race
o Penalty cup
Er wordt een aparte vergadering georganiseerd door Servaas voor de praktische
aanpak.

Sinterklaaractie:
-

De sinterklaasactie was een succes. De opbrengst wordt toegevoegd aan de
spaaractie aankoop materiaal.

Stickerboek.be:
-

-

-

Voorstel werd gedaan om in de actie van stickerboek.Be in te stappen. Het betreft
een spaaractie op lokaal niveau, maar vergelijkbaar met Panini, waarbij dus in de
vereniging een stickerboek wordt uitgewerkt.
In eerste instantie werd dit door de aanwezigen niet erg enthousiast onthaald. Naar
verluidt zouden andere verenigingen die daar aan mee gedaan hebben, hier vlug van
zijn afgestapt. Er wordt gemeld dat dit een duur initiatief is en pas kan slagen indien
er meerdere verenigingen in dit project meestappen.
Moet dit verder worden uitgezocht?

4. Sponsoring:
-

De verzameldoos voor de Caps Collection is reeds vol. We kunnen volop gaan voor de
spaaractie met de geboortelijst.

-

Actie kan nog niet gelanceerd worden. Er is eerst overleg nodig tussen ouderraad en
bestuur vermits bepaalde zaken uit de lijst mogelijks via een ander kanaal kunnen
verkregen worden.
@bestuur, graag dringend dit overlegmoment organiseren. De ouderraad wenst de
actie tegen het jaareinde te lanceren.

-
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-

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,…)

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 Voorlopig weinig tot geen respons. Verder op te volgen.
o
o

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

5. Evaluatie spelertjes:
-

Eerste evaluatie voorzien voor het jaareinde.

-

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.

Volgende vergadering:
Maandag 18 december om 19.00 u in de kantine.

Voor de ouderraad
Emmanuel Rainchon

FCVeldegem Ouderraad

verslag vergadering 3

20/11/2017

