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Fcveldegem: Ouderraad: seizoen 2018 - 2019
Verslag vergadering 4:
22/01/2019
Aanwezig:
Jurgen Vermaut, jeugdcoördinator
Emmanuel Rainchon, voorzitter
Kenny Notredame, ploegafgevaardigde U7
Sharon Pynenbrouck, ploegafgevaardigde U8
Kelly Vaneenooghe, ploegafgevaardigde U9
Alain Missine, ploegafgevaardigde U 12

Stand van zaken:
Vierde vergadering
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. Algemeen:

Trainingpakken:
-

Trainingen allemaal verdeeld.

Truitjes:
-

Nazien voor bolletjes om de broeken dicht te knopen. Liever niet doorsnijden en
gewoon knopen. Koorden raken dan verloren. (Actie Emmanuel)
o

De broekjes zijn dan weer aan de grote kant.

De lintjes zijn rondom aan elkaar gelast. De lintjes doorsnijden om broekje strakker te binden
kan/mag blijkbaar niet.

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:
-

Sleutels bijgemaakt.

Terugbetaling bonnetjes op verplaatsing:
-

Nieuw terugbetalingssysteem voor bonnetjes geëvalueerd. Allen positief.

Communicatie tussen trainers en ouders:
-

Communicatie blijft een punt dat aandacht moet krijgen.
o
o
o

-

Trainers organiseren zelf de communicatie onder hun ploegen.
Erop toezien dat zij tijdig en volledig betrokken berichten en in het bijzonder de ploegafgevaardigden op
de hoogte brengen van trainingen en wedstrijden, aanpassingen, …
Bij voorvallen, partijen er op een constructieve manier over aanspreken, aanzetten tot verbeterde
communicatie (Actie iedereen)

Bij afwezigheid van trainers, deleguées, andere verantwoordelijken: de overblijvers
goed informeren en aansturen en informeren van wat er precies moet gebeuren en
klaargezet worden tijdens de wedstrijden. Voldoende helpende handen, maar niet
altijd klare sturing.

Trainers gezocht:
-

Voor volgend seizoen nog tal van nieuwe jeugdtrainers nodig. Wil iedereen alle
mogelijke kanalen aanspreken.
o
o

Nog steeds trainers gezocht voor de verschillende jeugdploegen
Een oproep te lanceren via de verschillende communicatiekanalen en rapporteren aan Jurgen. (Actie
iedereen)

Scheidsrechters jeugdwedstrijden:
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-

Voor de eerste wedstrijddag na het verlof op zaterdagvoormiddag 3
thuiswedstrijden. Op geen enkele wedstrijd was een scheidsrechter aanwezig.
Oproep aan de eerste ploeg + bestuur: graag hier nodige aandacht aan geven en
graag spelers eerste ploeg motiveren.

Fiches voetbalbond online invullen:
-

De opmerking wordt gemaakt dat de fiches voor de thuiswedstrijden te laat
ingediend geraken. Er wordt gemeld dat de ploegafgevaardigden hiervoor ook
afhankelijk zijn van de tegenpartij en dat daar meestal het schoentje wringt. Te
bekijken hoe we dit kunnen oplossen.

Warme dranken achter de wedstrijd:
-

Er wordt nogmaals opgeroepen om de verkoop van warme dranken te organiseren
tijdens de wintermaanden na de wedstrijden: ofwel soep, ofwel warme chocomelk.
UPDATE: Joachim laat weten dat “warme chocomelk kan voorzien worden via
delegee in de koude maanden (januari of februari) ter vervanging van de frisdrank.
De kosten hiervoor worden terugbetaald.”

2. Activiteiten:
Sinterklaasactie:
-

Actie verplaatst naar Pasen (21/04)
o Reeds voorstel ontvangen via Sharon.
o Afgesproken om tegen 01/03 af te ronden en volgende vergadering
ouderraad te beslissen.

-

Actie verplaatst naar Pasen.
o
Voorstel voor chocoladeverkoop, geen eierenraap.
o
Tegen volgende vergadering concrete voorstellen te lanceren.
o
Doelstelling is om een 200-tal zakjes te kunnen verkopen. Graag hiermee rekening houden in de
voorstellen.

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:
-

Geen goedkope tickets meer beschikbaar. Prijzen pas vanaf 15 €. Te duur. Voorlopig
on hold.

Kerstmarkt:
-

Evaluatie kerstmarkt: terug een groot succes.
Moet er nog uitgeleend materiaal terug afgehaald worden?

Warmste Wedstrijd:
-

Evaluatie: mooie activiteit met mooie herinneringen voor de spelertjes: TOP
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3. Evaluatie spelertjes:
-

Blijft blijkbaar moeilijk om de overblijvende evaluaties te laten uitvoeren. Weinig tot
geen middelen om dit af te dwingen. Jammer.
o
o
o

Eerste evaluaties zijn reeds uitgevoerd.
Worden positief onthaald door de ouders.
Resterende volgen eerstdaags nog net na verlof. Jurgen volgt verder op.

4. Overleg met Vincent, trainer van het eerste elftal:
- Trainer Vincent nog niet op de ouderraad gekregen. Steeds vergadering als training
eerste ploeg is. Volgende vergadering op maandag te organiseren zodat Vincent
aanwezig kan zijn.
o
o

Trainer Vincent uit te nodigen voor de volgende ouderraad (Actie Emmanuel)
Ernaar streven om toch nog 1 activiteit samen te organiseren dit jaar

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:
Maandag 25 februari 2019 om 19.00 u
Voor de ouderraad
Emmanuel Rainchon
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