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FCVeldegem Ouderraad verslag vergadering 2 seizoen 2018 - 2019 06/11/2018 

 

Fcveldegem: Ouderraad: seizoen 2018 - 2019 

Verslag vergadering 2: 

 06/11/2018 

Aanwezig: 

Jurgen Vermaut,  jeugdcoördinator 

Emmanuel Rainchon, voorzitter 

Kenny Notredame, ploegafgevaardigde U7 

Sharon Pynenbrouck, ploegafgevaardigde U8 

Kelly Vaneenooghe, ploegafgevaardigde U9 

Kristof Keerman, ploefafgevaardigde U10 

Davy de Boevere, ploegafgevaardigde U13 

Servaas Verhaeghe, ploegafgevaardigde U15, bestuurslid 

 

Stand van zaken: 

Tweede vergadering 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 
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o Terug te vinden op de website. 

 

 

Verslag: 

1. Installatie ouderraad: 

 

 

- Korte herneming van de positie van de ouderraad in de vereniging en hoe de 

wisselwerking met de ouders versterken. De ouderraad, haar bestaan en haar functie 

zijn onvoldoende bekend. 

- Volgende voorstellen werden besproken: 

o Blaadje laten rondgaan in de verschillende ploegen 

o Voor de volgende vergaderingen van de ouderraad de ouders aanspreken 

(facebook, What’s App) en actief uitnodigen om te bespreken punten door te 

geven of aanwezig te zijn op de vergadering. 

 

2. Algemeen: 

 

Trainingpakken: 

- Jurgen meldt dat de trainingspakken besteld werden op 03/10. De definitieve 

levering aan de spelers gebeurt 6 tot 8 weken later. Dus voor de winterstop alle 

trainingen te bezorgen aan de spelers. 

Truitjes: 

- Er wordt vanuit de verschillende ploegen (U7 tem U10) gemeld dat de sokken aan de 

kleine kant zijn. Is erg vervelend op zaterdag om de spelertjes aan te kleden. 

o Kan dit nog bijgestuurd worden?  

o Zou de overkoepelende sponsor van de uitrusting bereid zijn om bijkomende 

sokken van een maat groter te leveren of moet er gekeken worden om een 

actie op poten te zetten om zelf tot aanschaf van grotere sokken over te 

gaan? Overleg met de verantwoordelijken gewenst. 

- De broekjes zijn dan weer aan de grote kant. 

o De lintjes zijn rondom aan elkaar gelast. De lintjes doorsnijden om broekje 

strakker te binden kan/mag blijkbaar niet. 

o Oplossing bestaat er in om bolletjes aan te schaffen waarmee het lintje 

verder kan toegesnoerd worden. Na te zien of dit kan aangeschaft worden.  

Aanleveren materiaal voor wedstrijd zaterdag: 

- Bepaalde ploegafgevaardigden beschikken nog steeds niet over een sleutel van het 

vergaderzaaltje achter de kantine en kunnen dus moeilijk de uitrusting voor de 

zaterdag ophalen.  
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- Jurgen kijkt na om 5 sleutels bij te maken en te verdelen onder die 

ploegafgevaardigden die nog een sleutel ontbreken. 

- Er wordt gemeld dat er van tijd te weinig uitrusting in de boxen aanwezig is. Kan het 

systeem bijgestuurd worden? Voorstel: 

o Lijsten klaarleggen met de inhoud van de boxen 

o Verantwoordelijke aanstellen die de boxen vult en controle uitvoert of de 

box wel compleet is 

o Bij tekort, de boxen aanvullen vanuit een reservevoorraad en het tekort 

melden aan de betrokkenen 

o Nazien dat er steeds voldoende reserve beschikbaar is 

 

Terugbetaling bonnetjes op verplaatsing: 

- Jammer genoeg wordt er opnieuw gemeld dat de terugbetaling van de bonnetjes op 

verplaatsing te lang duurt. Dit leidt tot grote ergernis bij de verschillende 

ploegafgevaardigden. 

- Kan de procedure tot terugbetaling bijgestuurd worden? Blijkbaar is er geen 

eenduidig systeem.  

- Voorstel van de ouderraad: 

o Bonnenboekje vanuit de vereniging te voorzien voor de verschillende 

ploegafgevaardigden 

o Per uitwedstrijd laten de ploegafgevaardigden een bonnetje met de betaalde 

prijs aftekenen in de kantine van de tegenstander 

o Bonnetje wordt wekelijks binnengebracht in de kantine. 

o De vereniging zorgt ervoor dat de centen de week erop in de kantine 

aanwezig zijn zodat deze aan de ploegafgevaardigde kunnen afgegeven 

worden. 

o Overleg nodig met het bestuur. 

� 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. 

 

Communicatie tussen trainers en ouders: 

- In de vorige vergadering werd reeds aangehaald dat de officiële communicatie in de 

verschillende ploegen te divers verloopt. 

o Is er een mogelijkheid om per ploeg een officieel communicatiekanaal te 

lanceren? 

o Alle communicatie, wedstrijduren, wijzigingen trainingen of veranderingen 

dan telkens per kanaal te communiceren. 

o Overleg met verantwoordelijke gewenst. 

- Voor de ploegen U8 en U 9 worden de ouders te laat op de hoogte gebracht van de 

selectie en de uren van de wedstrijd. Overleg werd gepland met de betrokkenen om 

dit te bespreken en bij te sturen. 
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3. Activiteiten: 

 

Mosselsouper: 

- Evaluatie mosselsouper: 

o kwaliteit van de geleverde eten was zeer goed 

o bij te sturen:  

� wachttijden voor de aanwezige eters waren veel te lang. Bepaalde 

mensen zijn voortijdig vertrokken. 

� Gebrek aan bijkomende zaalorganisatie/aansturing van de zaal 

o Graag rekening mee houden voor de volgende editie 

Sinterklaasactie: 

- Voorstel om de chocolade-actie met sinterklaas op te schuiven naar Pasen. 

- Vrijwilligers doen voorstellen en lanceren ideeën voor de volgende vergadering. 

Wedstrijd Club Brugge bijwonen:  

- Mogelijkheid om met de jeugdspelers een wedstrijd van Club Brugge bij te wonen 

wordt moeilijk dit jaar. Quasi geen wedstrijden te beschikking waar dit nog mogelijk 

is. Na te kijken of er een alternatieve actie kan voorzien worden. 

Bezoek Sint aan FCV: 

- De Sint komt op bezoek op zondag 02/12 voor jeugdploegen tem U10. 

- De ploegafgevaardigden hebben hiertoe reeds blaadjes verspreid onder de ploegen. 

Kerstmarkt:  

- Zelfde format als vorig jaar. Servaas heeft toegelicht. 

- Gaat door op zaterdag 15/12. 

- Ouderraad wordt verzocht om terug steentje bij te dragen per leeftijdscategorie. 

- Servaas stuurt mailing rond. 

- Wordt in aparte werkgroep verder uitgewerkt. 

 

4. Sponsoring: 

 

- 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. Overleg met Vincent, trainer van het eerste elftal: 

- Trainer Vincent aangesproken om hetgeen we vorig jaar hebben besproken in 

praktijk om te zetten. 

- Vincent uit te nodigen op de volgende vergadering van de ouderraad. 

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. 

• 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) 

 

Volgende vergadering: 

Eerste helft december. Uitnodiging volgt nog. 

Voor de ouderraad 

Emmanuel Rainchon 


