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Fcveldegem: Ouderraad: seizoen 2018 - 2019
Verslag vergadering 1:
05/09/2018
Aanwezig:
Jurgen Vermaut, jeugdcoördinator
Emmanuel Rainchon, voorzitter
Kenny Notredame, ploegafgevaardigde U7
Sharon Pynenbrouck, ploegafgevaardigde U8
Kristof Keerman, ploefafgevaardigde U10
Yannis Devos, ploegafgevaardigde U11
Servaas Verhaeghe, ploegafgevaardigde U15, bestuurslid

Stand van zaken:
Eerste vergadering nieuw seizoen
Installatie nieuw seizoen + opvolging openstaande punten

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.
-

De verslagen van de ouderraad worden publiek beschikbaar gesteld.
o
Consulteerbaar in de kantine
o
Terug te vinden op de website.
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Verslag:
1. Installatie ouderraad:

-

Sharon Pynenbrouck, ploegafgevaardige U8 werd aan de ouderraad toegevoegd.
Er werd kort nagedacht over de positionering van de ouderraad in de totale werking
van de vereniging.
o
De werking van de ouderraad werd kort toegelicht tijdens de
installatievergadering van de jeugd in het begin van het seizoen.
o
Momenteel is de bezetting van de ouderraad beperkt tot de
ploegafgevaardigden
o
Hebben het gevoel dat de ouders nog te weinig weet hebben van de
ouderraad en van haar werking. De ouderraad zal pro-actief ouders
aanspreken en uitnodigen om eventueel hun voorstellen, bemerkingen, …
aan de ouderraad te bezorgen.
o
Als ouderraad kunnen we een eerste aanspreekpartner vormen als opvang
voor niet-sportieve vragen omtrent de vereniging.
o
Voor de praktische uitwerking werden verschillende voorstellen geopperd
(verder uit te werken tijdens de volgende vergadering en beslissen):

Papier met voorstelling, werking en contactgegevens via de
ploegafgevaardigden aan de ouders bezorgen
Ouders actief uitnodigen om eens een vergadering bij te wonen


Het verslag van de ouderraad staat reeds na te lezen op de website
FCV. Het voorstel werd geopperd om dit verslag sowieso rond te
mailen.
o
Doelstelling moet zijn om een grotere betrokkenheid te bereiken bij de
ouders en hen door verdere duiding van de werking van de vereniging
eventuele bezorgdheden direct te kunnen duiden en counteren.
o
Voor een betere voeling van wat er leeft en bruist in de verschillende
groepen heeft Emmanuel zich voor zover mogelijk reeds aangesloten in de
facebookgroepen van de verschillende ploegen.

2. Algemeen:

Trainingpakken:
-

De spelers die vorig jaar geen trainingspak kregen en de nieuw aangesloten spelers
worden van een training voorzien. Jurgen meldt dat de procedure hierrond werd
aangepast en dat dit in een vlottere aanlevering zal resulteren.

Truitjes:
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-

Er werd gekeken voor een volledige nieuwe uitrusting voor alle jeugdploegen voor dit
seizoen. Truitjes zijn ondertussen toegekomen.
Algemene indruk: iedereen zeer tevreden met de nieuwe uitrusting. Wel wat aan de
grote kant. Graag er op letten dat er steeds voldoende truitjes, broeken en kousen
per ploeg beschikbaar zijn in de bakken.

Aanleveren materiaal voor wedstrijd zaterdag:
-

Bepaalde ploegafgevaardigden merken op dat het tijdig verkrijgen van de boxen met
uitrustingen voor de zaterdagwedstrijden soms moeilijk gaat. Is er een mogelijkheid
om bijkomende sleutels te voorzien van het kleine vergaderlokaal zodat de uitrusting
kan afgehaald worden op het moment dat het de ploegafgevaardigde past?

Terugbetaling bonnetjes op verplaatsing:
-

-

Het terugbetalen van de door de ploegafgevaardigde voorgeschoten drankbonnetjes
voor wedstrijden op verplaatsing blijft te lang duren. (er wordt gemeld dat tot 2
maanden gewacht wordt met een effectieve terugbetaling).
Graag dringend actie of procedure aanpassen zodat sneller kan terugbetaald worden.

Ploegafgevaardigden:
-

-

Ploegafgevaardigden zijn de eerste aanspreekpartner van ouders naar de vereniging.
Men wenst iets sneller of beter geïnformeerd te worden indien zich bepaalde zaken
of problemen zich in een bepaalde leeftijdscategorie hebben voorgedaan.
Kan er nogmaals een vriendelijke oproep gelanceerd worden om ook de
ploegafgevaardigde volledig te informeren?
Ploegafgevaardigden helpen er op toezien dat ouders zich tijdens de wedstrijd als
een enthousiaste twaalfde man gedragen en niet als tweede trainer. Zij geven zelf
het goede voorbeeld en helpen bijsturen waar nodig.

Communicatie tussen trainers en ouders:
-

Momenteel verloopt de communicatie tussen de trainers en hun ploegen ofwel via
facebookgroepen of per sms.
Van tijd tot tijd laten ouders ons weten dat ze niet of te laat van bepaalde wijzigingen
in uurrooster of selectie werden ingelicht.
Is er een mogelijkheid om:
o Eventueel met officiële kanalen (voorgesteld door de club) trainingsuren en
selecties per leeftijdsgroep door te geven aan de ouders?
o Er de trainers nogmaals op te wijzen
 dat eventuele wijzigingen of selecties tijdig worden doorgegeven aan
de ouders

FCVeldegem Ouderraad

verslag vergadering 1 seizoen 2018 - 2019

05/09/2018

4


dat er wordt op toegezien dat ook alle ouders via deze
boodschappen bereikt worden?

3. Activiteiten:

Rommelmarkt:
-

Er werd aan de ouderraad gevraagd om een permanentie te voorzien voor de
bediening van de bar op de rommelmarkt.
Dank aan de aanwezige ouders die er mee voor zorgden dat het een succesvolle
namiddag werd.

Mosselsouper:
-

Begin oktober is er terug mosselsouper.
Blaadjes voor de inschrijvingen worden via Servaas aan de ploegafgevaardigden
bezorgd. Ploegafgevaardigden zorgen voor de inschrijvingen.

4. Sponsoring:
-

-

Met het geld van de caps collection en de sinterklaasactie werden vorig jaar reeds
enkele broodnodige zaken gekocht.
Ondertussen werd tijdens het tussenseizoen overgegaan tot de aankoop van heel
wat nieuw trainingsmateriaal voor de verschillende jeugdploegen. Dit werd tijdens de
introductievergadering reeds uitvoering toegelicht.
Welke sponsoracties kunnen op poten gezet worden voor verdere uitbouw van de
uitrusting jeugdploegen?
o
o

o

Een nieuwe ronde van de caps collection opstarten?
Het idee van de geboortelijst is vorig jaar finaal niet uitgevoerd. Idee
opnieuw opstarten?
Verder te bespreken op de volgende vergadering ouderraad. (feedback
vanuit bestuur is welkom)

-

Herneming vorig seizoen: Er wordt de vraag gesteld of er niet kan gekeken worden
voor EHBO-set per jeugdploeg? Eventueel te laten sponsoren via de gemeente?

-

Herneming vorig seizoen: Er wordt tevens de vraag gesteld of het voorstel gedaan
om begin volgend seizoen een korte EHBO-cursus te organiseren voor trainers en
deleguées? Ook eventueel via sponsoring?

5. Evaluatie spelertjes:
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-

Na een eerste aanzet vorig jaar werd bevestigd dat er dit jaar 2 volwaardige
evaluaties georganiseerd worden: 1 voor het einde van het kalenderjaar, een tweede
naar het einde van het seizoen. Tevens wordt een oudercontact georganiseerd voor
kort overleg tussen trainer en ouder.

-

Geeft ouders het gevoel dat hun zoon/dochter persoonlijk wordt opgevolgd en bijgestuurd
Soort oudercontact organiseren met trainer en de jeugdcoördinator.
Eventueel te combineren met uitreiken van een diploma.

6. Wedstrijden zaterdag:
- Er is een oplossing voor de scheidsrechters op de jeugdwedstrijden op zaterdag.

7. Overleg met Vincent, trainer van het eerste elftal:
Hernemen vorig seizoen:
-

Trainer Vincent was vorig jaar aanwezig op de vergadering ouderraad om enkele
zaken te overleggen en enkele voorstellen te doen:
o Toelichting aanduiding scheidsrechters: zie hierboven
o Voorstel om voor elke jeugdploeg een peter aan te duiden bij de spelers van
het eerste elftal. Kan de wisselwerking jeugd – eerste elftal versterken
 Speler eerste elftal is 1 maal per maand op training van de
jeugdploeg aanwezig
 Jeugdploeg speelt voorwedstrijdje voor de wedstrijd van het eerste
elftal
o Wenst het eerste elftal te betrekken in de organisatie van de activiteiten en
wenst hiertoe een wisselwerking met de ouderraad. Enkele voorstellen die
reeds werden geopperd (eventueel verder uit te werken):
 Organisatie kwis (zie hierboven)
• Trainer Vincent wenst vanuit het eerste elftal eveneens een
kwis te organiseren in de loop van volgend jaar. Er wordt
voorgesteld om een samenwerking op te zetten met de
ouderraad.
•
•
•
•
•
•
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Voorstel voor een kwis reeds voorgesteld aan de trainers. Lijkt er door te komen.
Later verder uit te werken.
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

KUBB-tornooi 18/08 (voor iedereen, maximum 32 ploegen): reeds
gebeurd. Was een succes.
Streekbierenavond
Kaas –en wijnavond
Kinderfuif
Haloweentocht (kinderen) en fuif (ouders)
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Afgesproken met Vincent dat hij aanwezig is op de volgende vergadering van de ouderraad
om bovenstaande activiteiten verder te bespreken en uit te werken.

Volgende vergadering:
Medio oktober. Uitnodiging volgt nog.

Voor de ouderraad
Emmanuel Rainchon
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