
Verslag  1ste ouderraad dd. 21 oktober 2013 

Aanwezigheid: 

Van Tieghem Diedrik  

Rogiers Kris u12 

Depypere Kris  u14 

Kimpe Kris u11 

Debou Koen  bijz u8 

Cornille Christophe  u9 & u13 

Verontschuldigd: 

Van Gele Yves 

Vergadering: 

*Aanstelling en goedkeuring door de leden voorzitter van ouderraad=>  voorzitter:  Diedrik Van Tieghem  

*Aanstelling en goedkeuring door de leden secretaris van ouderraad=> secretaris: Christophe Cornille gekozen 

*De voorzitter heeft de bedoeling , taken ,aandachtspunten en algemene zaken van de ouderraad te bespreken  met  

de leden. Leden kregen hiervan allen een blad met de modaliteiten. 

Besproken agendapunten: 

*Op 21/12 zal de ouderraad aanwezig zijn op de match van de 1ste ploeg(tegen Bornem) om lotjes te verkopen tvv de 

jeugdwerking. Ook de datum werd besproken om een zelfde aktie te doen tijdens de thuismatch op 22/03 tegen FC 

Izegem. 

*Tijdens een activiteit van het jeugdbestuur bv. Nieuwjaarsfeest  zou er eventueel gewerkt worden met een vaste 

ploeg van ouders , met ieder jaar een andere jeugdploeg die verantwoordelijk is. Dit iniatief werd positief onthaald. 

Verdere uitwerking moet nog besproken worden. 

*Hotdogverkoop op zaterdag. Niemand staat te springen om tijdens wedstrijden hot-dogs te verkopen .Mogelijkheid 

bekijken om iemand die niet betrokken is bij een spelende ploeg hot-dogs te doen verkopen. Idee moet nog 

uitgewerkt worden. 

*Vraag werd gesteld indien het zou mogelijk zijn om trainingen beter te laten aansluiten aan de schooluren. 

*Is er een algemene richtlijn naar de trainers toe indien er examens  zijn en een speler  niet kan trainen  =>speelt de 

speler de zaterdag dan geen match? Wat is het standpunt van het jeugdbestuur hieromtrent? 

*Kan er duidelijkheid gegeven worden aan ouders in het begin van seizoen welk systeem de trainer wil spelen? Dit 

om duidelijkheid en misverstanden te voorkomen bij de supporters die nog het systeem van vorig seizoen gewoon 

zijn en verwachten. 1 spelsysteem gedurende de volledige cyclus van de jeugd? 

*Is er een vast ophaalpunt voor verloren spullen zoals trainingen, truitjes,…. 

*In onderbouw een beurtsysteem waardoor spelertjes vaak moeten thuis blijven. Kan daar iets aan gedaan worden? 

*Graag afspraak over de ploegen heen betreffende taak van de keepers: meevoetballen of niet. 



*Vastlegging afspraak volgende vergadering ouderraad:  maandag 27 Januari 2014 om 18.30u in de Velodroom.  

 


