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AGENDA BESPREKING - BESLUITVORMING OPVOLGING 

Overlopen verslag vorige 
vergadering 

 21/12 verkoop lotjes 1ste ploeg => succes volgende verkoop lotjes 22/03 Fc 
Izegem 
 

 Medewerking activiteiten => koppelen aan een ploeg => ieder jaar andere ploeg 
activiteiten = eindeseizoensbbq, paastornooi, nieuwjaarsfeest, jeugddag 

 
 

 Hotdog verkoop dit seizoen niet meer haalbaar 
 

 Trainingen beter aansluiten op schooluren 
 Er wordt rekening gehouden met accommodatie, extra pleinen (wijnendale, 
 rozenveld), beschikbaarheid trainers (werk) 

 

 Richtlijn examens training 
 Als kern volledig is wordt er gekeken naar trainingsopkomst ; soms moeilijk een 
 lijn trekken ; trainen = spelen ; niet trainen = niet spelen. Tijdens examens 
 speciaal trainingsregime 1 à 2x/week 
 
 
 
 
 
 

Ook volgende verkoop lotjes 
22/03 door ouderraad 
 
Rondvraag bij andere 
ouders. Wat denken zij 
ervan? 
 
Volgend seizoen? 
 
Sportieve commissie 
 
 
 
Sportieve commissie 
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 Vraag ouders: Duidelijkheid systeem aan ouders begin seizoen? 
Bijkomende vraag: Maandthema’s bekend maken bij ouders? 
Concept 1-4-3-3 met meevoetballende keepers. meer duidelijkheid zal gegeven 
worden bij ploegen 11-11. Bij U10-U11 worden verschillende aspecten van 
voetbal geoefend. Nu wordt er gewerkt volgens jaarplan & maandthema. Er 
wordt gewerkt om 1 spelsysteem te hebben gedurende volledige cyclus. 
 

 Ophaalpunt verloren spullen 
 Is er niet ; nu sportstadion = toezichter ; wordt aan gewerkt om centraal 
 ophaalpunt op te richten. 

 

 Beurtsysteem jeugdspelers 
 Oplossing = extra matchen U11&U9. U11-ploeg bestaat uit U10 & U11 spelers. 
 U9-ploeg bestaat uit spelers U7, U8 & U9 voor spelers die niet meedoen 

 

 Volgende stap na ouderraad = spelersraad oprichten indien behoefte er is 

Wordt voorgelegd aan 
sportieve commissie. 
 
 
 
 
 
DB 
 
 
 
Kris Defreyne 
 
 
 
Diedrik Van Tieghem 
 

Overlopen avond sociale media 
 

 Hoe omgaan met sociale media als club => FB pagina KM, nieuwe trends zoals 
snapchat, gevaren en sterkte van FB pagina. Mr E.TAETS zal voordracht geven. Er 
worden medewerkers gevraagd bij ouderraad voor promotie en het laten slagen 
van avond, zoals barbediening, inkom, enz … => ok ouderraad helpt. Die avond 
geen training. Geen kinderen aanwezig tijdens voorstelling. Ouderraad zoekt 
sponsoring.  

 

Ouderraad 
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Varia  Sportkampen (clinics) => eventueel mogelijkheid creëren ‘s morgens voor belegde 
broodje te bestellen bij picollootje voor middagmaal 
 
 

 Is er een leidraad bij pesterijen?  
 
 

 Is er een protocol voor gsm, psp, enz op de bus? 
 
 
 
 

 Volgende vergadering 31/03/2014 

Voorleggen aan organisatie / 
verantwoordelijken 
sportkamp 
 
ombudsman + Kris Defreyne, 
Johan Coudyser 
 
Neen. Vroeger werd gebruik 
gestimuleerd om tijd van de 
verplaatsing rustig te kunnen 
blijven 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


