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AGENDA BESPREKING - BESLUITVORMING OPVOLGING 

Goedkeuring vorig verslag en 
opvolging 

Verslag wordt goedgekeurd. 
 
Opvolging: 

 Medewerking activiteiten (zie verder puntje) 

 Er zal duidelijkheid gegeven worden rond spelsysteem. Hoe dit gecommuniceerd 
wordt, moet nog bekeken worden. 

 Info-avond sociale media was succesvol. Helaas nog steeds geen presentatie 
ontvangen. 
 

 

Medewerkers ouders Het bestuur wilt meer ouders inschakelen als medewerker bij grote happeningen zoals 
paastornooi en bbq. 
Hoe kunnen we zoiets realiseren? 
Belangrijk is dat mensen aangesproken worden om te komen helpen zodat het werk niet 
altijd bij dezelfde mensen terecht komt. 
Rond vragen binnen de ploeg wie van de ouders bereid is te komen helpen. 
 

Leden ouderraad 

Kledijpakket 2014-2015 Pasdagen zaterdagen 10 en 17 mei 2014. Zelfde systeem als vorig seizoen. 
 
Kledijpakket 2014-2015 betaat uit T-shirt ; polo ; regenjas ; wedstrijdkousen. 
Ouders vinden dat kledijpakket minimaal is in vergelijking met andere ploegen en ook 
t.o.v. lidgeld. 
 
 

 
 
DB 
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Varia  Ouderraad blijft volgend seizoen, maar uur vergadering graag wat later. 
Vermelden op startvergadering met voorstellen van leden ouderraad. 
Graag ouderraad uitbreiden. Andere ouders aanspreken. 
Werking ouderraad voorstellen op startvergaderingen in juni. 
 

 Wat gebeurt er met het lidgeld van de jeugd? Gaat dit naar de eerste ploeg? 
Bij KM zijn er 2 afzonderlijke vzw’s: eerste ploeg en jeugd. 
Van de inkomsten van de jeugd gaat er een deel naar de eerste ploeg. Daarmee 
wordt huur velden, bondstaksen, verzekering spelers … betaald. 
Omgekeerd krijgt de jeugdwerking ook opleidingsvergoeding van de eerste ploeg 
voor jeugdspelers die doorgestroomd zijn. 
Maar de jeugdwerking is er niet om de eerste ploeg boven water te houden. 
 

 Volgende vergadering maandag 25 augustus 2014. 
 

Diedrik 
 
Leden ouderraad 
Diedrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


