
INFOVERGADERING
WOLFSDONK SPORT
5 SEPTEMBER 20145 SEPTEMBER 2014
DEZE INFOAVOND GAAT +/- 2 H DUREN.
NA +/- 1 H GAAT ER EEN PAUZE ZIJN VOOR DE 
DORSTIGEN EN DE ROKERS ONDER ONS. GELIEVE 
DUS NIET TIJDENS DE VOORSTELLING DRINKEN TE 
KOMEN HALEN OF GAAN TE ROKEN.
DRANK IS VOORZIEN AAN 1€, GELD IN POTJE 
LEGGEN (COLA, MAX, WATER EN PILS)

INFOVERGADERING
WOLFSDONK SPORT

1 H GAAT ER EEN PAUZE ZIJN VOOR DE 
EN DE ROKERS ONDER ONS. GELIEVE 

DUS NIET TIJDENS DE VOORSTELLING DRINKEN TE 

, GELD IN POTJE 



� Aanwezige leeftijden:

� Iedereen een invulblad?

Uitleg over blad.

Ploegen
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12U12
U13
U15 Fut
U15 
U17
U21
Dames
Heren

Ploegen Ouders Trainer Afgev.
4 2
4 1
2 1
8 1 2

U10 3
U11 1
U12 8 1U12 8 1
U13 8 2
U15 Fut 4 1
U15 
U17 6 1
U21
Dames
Heren 1



� Te bespreken items van vandaag:

� Overzicht ploegen

� Interprovinciaal voetbal

� Kunstgrasveld of extra veld?

� Extra pasdag

� Betaling Techniektrainingen

� GC + ziekenfonds

Bestuur� Bestuur

� Nieuwe voorzitter

� Verkoopactie

� Oudercomité

� Tappers in de week

� Verantwoordelijkheden van de ouders

� Medische en mentale begeleiding spelers



� Overzicht van de ploegen:

� U6:

� Veld : breedte 12,5m – lengte 18m

� 2 tegen 2

� 4 matchen tegelijk, 2 begeleid 

door trainers, 2 door afgevaardigde

� Doorschuifsysteem.

� 6 wedstrijden van 2 x 3 minuten

� Indribbelen vanaf doellijn – tegenstander

aan eigen doellijn

Indribbelen vanaf zijlijn – tegenstander op 3m

ZEKER BIJ DEZE LEEFTIJD, OUDERS IS HET ZÉÉR BELANGRIJK DAT ALLE 
TIJD AANGESLOTEN ZIJN BIJ DE CLUB. INDIEN DIT NIET IN ORDE IS, K
GEEN WEDSTRIJDEN SPELEN !!!!
ZIE OOK DAT HET LIDGELD BETAALD IS EN DAT UW KIND NAAR DE EXTRA 
KOMT INDIEN HIJ/ZIJ NOG NIET GEWEEST IS.

� Indribbelen vanaf zijlijn – tegenstander op 3m

� Geen hoekschop

ZEKER BIJ DEZE LEEFTIJD, OUDERS IS HET ZÉÉR BELANGRIJK DAT ALLE KINDEREN OP 
TIJD AANGESLOTEN ZIJN BIJ DE CLUB. INDIEN DIT NIET IN ORDE IS, KAN UW KIND 

ZIE OOK DAT HET LIDGELD BETAALD IS EN DAT UW KIND NAAR DE EXTRA PASDAG



� Overzicht van de ploegen:

� U7A (gew) en U7B (gew)

� Deze ploegen spelen gewoon 5x5

� 4 x 15 minuten

� Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij het 
begin van het 2de en het 4de kwartier dienen alle wisselspelers in het veld 
gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best afgesproken 
worden met de trainer van de tegenstander.  Zeker in de winterperiode 
is het niet aan te raden om een kwartier stil langs de kant te staan.

� Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET 
meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af te spreken met 
de tegenstander

� Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3

� Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit beurt 
om beurt.

Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij het 
kwartier dienen alle wisselspelers in het veld 

gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best afgesproken 
worden met de trainer van de tegenstander.  Zeker in de winterperiode 
is het niet aan te raden om een kwartier stil langs de kant te staan.

Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET 
meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af te spreken met 

Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3de kwartier.

de middenstip afgetrapt, en dit beurt 



� Overzicht van de ploegen:

� U8A (prov) + U8B (prov)+ U9A (prov) + U9B (

� Deze ploegen spelen gewoon 5x5

� 4 x 15 minuten

� Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij het 
begin van het 2de en het 4de kwartier dienen alle wisselspelers in het veld 
gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best afgesproken 
worden met de trainer van de tegenstander.  Zeker in de winterperiode 
is het niet aan te raden om een kwartier stil langs de kant te staan.

� Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET � Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET 
meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af te spreken met 
de tegenstander

� Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3

� Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit beurt 
om beurt.

) + U9B (prov)

Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij het 
kwartier dienen alle wisselspelers in het veld 

gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best afgesproken 
worden met de trainer van de tegenstander.  Zeker in de winterperiode 
is het niet aan te raden om een kwartier stil langs de kant te staan.

Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, mag NIET 
meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af te spreken met 

Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3de kwartier.

Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit beurt 



� Overzicht van de ploegen:

� U10A(Prov) + U10B(gew) + U11A(Prov) + U11B( gew

� Deze ploegen spelen 8x8

� 4 x 15 minuten

� Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  
Bij het begin van het 2de en het 4de kwartier dienen alle 
wisselspelers in het veld gebracht te worden.  Dit is niet 
verplicht en kan best afgesproken worden met de trainer van 
de tegenstander.

� Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, 
mag NIET meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook 
weer af te spreken met de tegenstanderweer af te spreken met de tegenstander

� Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3
kwartier.

� Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, 
en dit beurt om beurt.

Kleiner veld als vorig jaar

gew)

Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  
kwartier dienen alle 

wisselspelers in het veld gebracht te worden.  Dit is niet 
verplicht en kan best afgesproken worden met de trainer van 

gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, 
mag NIET meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook 

Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3de

Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, 



� Overzicht van de ploegen:

� U12A (prov) + U12B (gew) + U13A (prov) +U13B (gew

� Deze ploegen spelen 8x8 (niet 11x11)

� 4 x 15 minuten

� Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij 
het begin van het 2de en het 4de kwartier dienen alle wisselspelers 
in het veld gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best 
afgesproken worden met de trainer van de tegenstander.

� Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, 
mag NIET meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af 
te spreken met de tegenstander

� Het is mogelijk dat er een officiële scheidsrechter wordt 
aangesteld bij U11 en U12.  Indien een officiële scheidsrechter, 
Het is mogelijk dat er een officiële scheidsrechter wordt 
aangesteld bij U11 en U12.  Indien een officiële scheidsrechter, 
dan MOET er gewerkt worden met de verplichte wissels en geldt 
de regel van een gekwetste speler !!!

� Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3
kwartier.

� Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit 
beurt om beurt.

Kleiner veld als vorig jaar

gew)

Er wordt aangeraden om niet te wisselen tijdens het kwartier.  Bij 
kwartier dienen alle wisselspelers 

in het veld gebracht te worden.  Dit is niet verplicht en kan best 
afgesproken worden met de trainer van de tegenstander.

Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens het kwartier, 
mag NIET meer deelnemen aan de wedstrijd !!!  Dit is ook weer af 

Het is mogelijk dat er een officiële scheidsrechter wordt 
aangesteld bij U11 en U12.  Indien een officiële scheidsrechter, 
Het is mogelijk dat er een officiële scheidsrechter wordt 
aangesteld bij U11 en U12.  Indien een officiële scheidsrechter, 
dan MOET er gewerkt worden met de verplichte wissels en geldt 

Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3de

Na elk kwartier wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit 



� Overzicht van de ploegen:

� U15 Fut A + U 15 Fut B+ U 15A (prov) + U15B (

� Deze ploegen spelen gewoon 11x11

� 4 x 20 minuten

� Bij het begin van het 2de en het 4de quarter
veld gebracht te worden.  Dit zijn verplichte wissels.  Bij aanvang van het 3
quarter zijn er geen verplichte wissels.

� Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens � Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens 
deelnemen aan de wedstrijd !!! 

� Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3

� Na elke quarter wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit beurt om 
beurt.

) + U15B (gew) + U17A (prov) + U17B (gew)

quarter dienen alle wisselspelers in het 
zijn verplichte wissels.  Bij aanvang van het 3de

Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens een quarter, mag NIET meer Een gekwetste speler die gewisseld wordt tijdens een quarter, mag NIET meer 

Er wordt enkel van kant gewisseld bij aanvang van het 3de quarter.

wordt er steeds op de middenstip afgetrapt, en dit beurt om 



� Overzicht van de ploegen:

� U21 prov

� Deze ploeg speelt gewoon 11x11

� 2 x 45 minuten !!!

� Gewoon vliegende vervangingen.

� Gekwetste speler die gewisseld wordt, mag NIET meer 
deelnemen !!!
Gekwetste speler die gewisseld wordt, mag NIET meer 





� Interprovinciaal voetbal.

� 1ste: Kunnen we label halen?

� 2de: Willen we het spelen?



� 1ste: Kunnen we het halen?

� Ja, we hebben een pré- audit laten uitvoeren en daaruit is 
gebleken dat we het interprovinciaal label zouden kunnen halen 
moesten we dit aanvragen. (mits enkele veranderingen: 
scouting, medisch,…)

audit laten uitvoeren en daaruit is 
gebleken dat we het interprovinciaal label zouden kunnen halen 
moesten we dit aanvragen. (mits enkele veranderingen: 



� 2de : Willen we het spelen?

� Nog 2 extra ploegen bij U12 en U13 (Interprovinciaal moet je 2 
ploegen inschrijven van deze leeftijd)

� Geen U21 meer, maar U19

� Zijn het mooie reeksen???.....� Zijn het mooie reeksen???.....

Nog 2 extra ploegen bij U12 en U13 (Interprovinciaal moet je 2 



� Reeksen:

� D reeks

1 Berchem 2 2 0

2 Rupel Boom 2 2 0

3 Wilrijk 2 1 0

4 Hoogstraten 2 1 1

5 Kapellen 1 0 0

6 De Kempen 2 0 1

7 Bornem 2 0 1

8 Turnhout 1 0 1

9 Lyra

0 0 7/1 6

0 0 3/0 6

0 1 6/3 4

1 0 2/1 3

0 1 1/1 1

1 1 2/4 1

1 1 3/8 1

1 0 0/1 0



� Reeks E: 

1 Dilbeek 0 0 0

1 V. Dender 0 0 0

1 Grimbergen 0 0 0

1 Diegem 0 0 0

1 Wolvertem 0 0 0

1 Londerzeel 0 0 0

1 Overijse 0 0 0

1 Ternat 0 0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0



� Reeks F: 

1 Hades 0 0 0

1 Tongeren 0 0 0

1 Bocholt 0 0 0

1 KSK Hasselt 0 0 0

1 Leopoldsburg 0 0 0

1 Tienen 0 0 0

1 FC Landen 0 0 0

1 Wellen 0 0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0

0 0/0 0



� Ons lijken deze reeksen niet zo interessant.

� Verre verplaatsingen en geen mooie reeksen.

� Ons lijkt het dus meer interessant om het Provinciale luik verder uit 
te bouwen en te verbeteren op sportief ,medisch en 
organisatorisch vlak.

STEMMEN GRAAG: GROEN PROVINCIAAL, 
ROOD INTERPROVINCIAAL  
VOOR PROVINCIAAL VOETBAL

� Reacties??

Ons lijken deze reeksen niet zo interessant.

Verre verplaatsingen en geen mooie reeksen.

Ons lijkt het dus meer interessant om het Provinciale luik verder uit 
te bouwen en te verbeteren op sportief ,medisch en 

STEMMEN GRAAG: GROEN PROVINCIAAL, 
ROOD INTERPROVINCIAAL  UITSLAG 100% 

VOOR PROVINCIAAL VOETBAL



Kunstgras veld of extra veld?

Nadelen kunstgrasveld:

� Hoge kostprijs, zware investering.

� Eigendommen club verkopen aan investeerder.

� We spelen niet graag op kunstgras, eerste ploeg zeker niet.

Voordelen kunstgrasveld:

� Altijd bespeelbaar.

� Extra trainingsveld.

� Extra inkomsten door meer voetbalkampen laten door te gaan.

Eigendommen club verkopen aan investeerder.

We spelen niet graag op kunstgras, eerste ploeg zeker niet.

Extra inkomsten door meer voetbalkampen laten door te gaan.



� Extra veld:

� Navraag gedaan bij de bevoegde diensten om de juiste 
kadasterplannen vast te krijgen van de omliggende gronden om 
juist te zien wie de eigenaars zijn om dan te kunnen polsen of het 
mogelijk is om gronden bij te huren of te kopen om zo een extra 
veld aan te leggen.veld aan te leggen.

Navraag gedaan bij de bevoegde diensten om de juiste 
kadasterplannen vast te krijgen van de omliggende gronden om 
juist te zien wie de eigenaars zijn om dan te kunnen polsen of het 
mogelijk is om gronden bij te huren of te kopen om zo een extra 







� Wie is er voorstaander om de investering te doen in 
kunstgrasveld? GROENE KAART (OK)/ RODE KAART(niet OK)

� Wie is er voorstaander dat club eigendommen behoudt, en 
probeert zo de financiële middelen te vinden om eventueel een 
extra veld aan te leggen. GROENE KAART (OK)/ RODE KAART(niet 
OK)

� Wie wil het laten zoals het nu is op gebied van infrastructuur.� Wie wil het laten zoals het nu is op gebied van infrastructuur.

Groene kaart.

UITSLAG 75% KUNSTGRAS

Wie is er voorstaander om de investering te doen in 
kunstgrasveld? GROENE KAART (OK)/ RODE KAART(niet OK)

Wie is er voorstaander dat club eigendommen behoudt, en 
probeert zo de financiële middelen te vinden om eventueel een 

GROENE KAART (OK)/ RODE KAART(niet 

Wie wil het laten zoals het nu is op gebied van infrastructuur.Wie wil het laten zoals het nu is op gebied van infrastructuur.



� Extra pas dag:

� Deze zal normaal doorgaan op Woensdag 2 Oktober om 18h30.

Het probleem dat het zo laat is, komt door J
op vakantie, komt terug op 16/09 en wordt dan geopereerd.  Is pas terug op vakantie, komt terug op 16/09 en wordt dan geopereerd.  Is pas terug 
beschikbaar op 2/10.

Onze excuses hiervoor, wij hopen alle kledij die dan besteld wordt te kunnen 
uitleveren tegen eind Oktober.

Deze zal normaal doorgaan op Woensdag 2 Oktober om 18h30.

Jartazi. Onze contactpersoon is nu 
op vakantie, komt terug op 16/09 en wordt dan geopereerd.  Is pas terug op vakantie, komt terug op 16/09 en wordt dan geopereerd.  Is pas terug 

Onze excuses hiervoor, wij hopen alle kledij die dan besteld wordt te kunnen 



� Betaling Techniektrainingen : U10A 

u13A prov

� Normaal gezien moeten alle ploegen nu doorgekregen hebben welke spelers er 
geselecteerd zijn om TT trainingen te volgen.

� Deze selectie is opgemaakt tot December, het is best mogelijk dat spelers die nu 
niet geselecteerd zijn, wel geselecteerd worden eind December voor de TT 
Trainingen vanaf Januari.Trainingen vanaf Januari.

� De kosten voor deze TT trainingen zijn € 25 p.p.

� Betalingen dienen te gebeuren op rekening 

met vermelding ploeg en spelersnaam.

Betaling Techniektrainingen : U10A prov, U11A prov, U12 A prov en 

Normaal gezien moeten alle ploegen nu doorgekregen hebben welke spelers er 
geselecteerd zijn om TT trainingen te volgen.

Deze selectie is opgemaakt tot December, het is best mogelijk dat spelers die nu 
niet geselecteerd zijn, wel geselecteerd worden eind December voor de TT 

25 p.p.

Betalingen dienen te gebeuren op rekening nr: BE 92 7340 2608 4723



� Betaling VSV-trainingen : U15 Fut A, U15A 

� Normaal gezien moeten alle ploegen nu doorgekregen hebben welke spelers 
er geselecteerd zijn om de VSV trainingen te volgen.

� Deze selectie is opgemaakt tot December, het is best mogelijk dat spelers die 
nu niet geselecteerd zijn, wel geselecteerd worden eind December voor de TT 
Trainingen vanaf Januari.Trainingen vanaf Januari.

� De kosten voor deze VSV trainingen zijn €

� Betalingen dienen te gebeuren op rekening 

met vermelding ploeg en spelersnaam.

: U15 Fut A, U15A prov en U17A prov

Normaal gezien moeten alle ploegen nu doorgekregen hebben welke spelers 
er geselecteerd zijn om de VSV trainingen te volgen.

Deze selectie is opgemaakt tot December, het is best mogelijk dat spelers die 
nu niet geselecteerd zijn, wel geselecteerd worden eind December voor de TT 

15 p.p.

Betalingen dienen te gebeuren op rekening nr: BE 92 7340 2608 4723



Leeftijd TT Trainingen Aansluiting

Voor 1/04 Na 1/04

U6 NVT Inbegrepen

U7 NVT Inbegrepen

U8 150 € 170 € NVT 25 €

U9 150 € 170 € NVT 25 €

U10 150 € 170 € 2* 25 € 25 €

U11 150 € 170 € 2* 25 € 25 €

Lidgeld

100 €

130 €

U12 150 € 170 € 2* 25 € 25 €

U13 150 € 170 € 2* 25 € 25 €

U14 150 € 170 € NVT 25 €

U15 150 € 170 € NVT 25 €

U16 150 € 170 € NVT 25 €

U17 150 € 170 € NVT 25 €

U21 150 € 170 € NVT 25 €

RES 80 € 80 € NVT Inbegrepen

A Ploeg 150 € 90€/90€ NVT Inbegrepen

Aansluiting

Broekje/ Kousen Training + naam* Voetbaltas

Inbegrepen Inbegrepen 40 € 30 €

Inbegrepen Inbegrepen 40 € 30 €

25 € Inbegrepen 40 € 30 €

25 € Inbegrepen 40 € 30 €

25 € Inbegrepen 40 € 35 €

25 € Inbegrepen 40 € 35 €

Kledij

25 € Inbegrepen 40 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

25 € Inbegrepen 45 € 35 €

Inbegrepen Inbegrepen

Inbegrepen Inbegrepen Pakket 100 € (afrekening 50/50)³

Pakket 80 € (gratis)²



� GC + Ziekenfonds:

� Zoals de meeste mensen onder jullie wel weten is onze 
Gerechtelijk Correspondent André Deboel overleden.

� Voor de mensen die interesse hebben, er is een rouwregister 
geopend in de kleine kantine die nadien overhandigd wordt aan 
de weduwe.

� Alle taken worden overgenomen door Mevr. Anne Fastré

Voor meer details, gelieve U te wenden tot de afgevaardigde van 
de ploeg, die hebben vorige week de volledige uiteenzetting 

VERGEET NIET UW “DOCUMENT TUSSENKOMST LIDGELD 
SPORT” VAN HET ZIEKENFONDS BINNEN TE BRENGEN, JE 
KAN HIER AFHANKELIJK VAN WELK ZIEKENFONDS EEN 
AARDIGE CENT VAN TERUGKRIJGEN.

de ploeg, die hebben vorige week de volledige uiteenzetting 
meegekregen.

Zoals de meeste mensen onder jullie wel weten is onze 
Gerechtelijk Correspondent André Deboel overleden.

Voor de mensen die interesse hebben, er is een rouwregister 
geopend in de kleine kantine die nadien overhandigd wordt aan 

Alle taken worden overgenomen door Mevr. Anne Fastré

Voor meer details, gelieve U te wenden tot de afgevaardigde van 
de ploeg, die hebben vorige week de volledige uiteenzetting 

VERGEET NIET UW “DOCUMENT TUSSENKOMST LIDGELD 
SPORT” VAN HET ZIEKENFONDS BINNEN TE BRENGEN, JE 
KAN HIER AFHANKELIJK VAN WELK ZIEKENFONDS EEN 

de ploeg, die hebben vorige week de volledige uiteenzetting 



Bestuur:

We missen nog extra mensen in ons jeugdbestuur. Er zijn zaken die nog veel 
beter kunnen als nu, indien we 3-4 extra mensen zouden hebben die 
bepaalde taken op zich zouden kunnen nemen.

Extra woordje uitleg hierover.

Dit kan je invullen op je papier indien je jezelf kandidaat stelt.

MOMENTEEL 1 INSCHRIJVING

We missen nog extra mensen in ons jeugdbestuur. Er zijn zaken die nog veel 
4 extra mensen zouden hebben die 

bepaalde taken op zich zouden kunnen nemen.

Dit kan je invullen op je papier indien je jezelf kandidaat stelt.



� Nieuwe Voorzitter:

� Zoals de meeste mensen al wel weten, is Chris Feyaerts van dit jaar 
niet meer de voorzitter van de club (momenteel nog wel op papier 
tot er een nieuwe verkozen is.)

� Hiervoor kan iedereen zich kandidaat stellen. Speciale kennis is 
hiervoor niet noodzakelijk, de enige voorwaarde is een volledige 
toewijding voor de club, goede uitstraling.

� Vele mensen gaan ervan uit dat ik dat zou moeten doen, maar ik 
vind dit niet evident. Ik kan niet méér doen dan wat ik momenteel 

OOK DIT KAN JE INVULLEN OP JE PAPIER. OP DE WEBSITE ZAL EEN 
STEMFORMULIER VOORZIEN WORDEN MET ALLE KANDIDATEN (DIE 
GESELECTEERD WERDEN). WIE NA 2 WEKEN DE MEESTE STEMMEN HEEFT, ZA
VERKOZEN WORDEN TOT VOORZITTER. (1 STEM PER OUDER)
MOMENTEEL 0 INSCHRIJVINGEN

vind dit niet evident. Ik kan niet méér doen dan wat ik momenteel 
doe, het zou dus beter zijn als iemand anders dit doet want dan is er 
een extra kracht bij om te helpen organiseren.

Zoals de meeste mensen al wel weten, is Chris Feyaerts van dit jaar 
niet meer de voorzitter van de club (momenteel nog wel op papier 

Hiervoor kan iedereen zich kandidaat stellen. Speciale kennis is 
hiervoor niet noodzakelijk, de enige voorwaarde is een volledige 

Vele mensen gaan ervan uit dat ik dat zou moeten doen, maar ik 
vind dit niet evident. Ik kan niet méér doen dan wat ik momenteel 

OOK DIT KAN JE INVULLEN OP JE PAPIER. OP DE WEBSITE ZAL EEN 
STEMFORMULIER VOORZIEN WORDEN MET ALLE KANDIDATEN (DIE 
GESELECTEERD WERDEN). WIE NA 2 WEKEN DE MEESTE STEMMEN HEEFT, ZAL 
VERKOZEN WORDEN TOT VOORZITTER. (1 STEM PER OUDER)

vind dit niet evident. Ik kan niet méér doen dan wat ik momenteel 
doe, het zou dus beter zijn als iemand anders dit doet want dan is er 
een extra kracht bij om te helpen organiseren.



� VERKOOPSACTIE:

In de voorbije jaren hebben wij steeds in Oktober een 
wafelverkoop gedaan. (Opbrengst club +/-

Aangezien er problemen zijn met de verkoop van de Belgische 
peren hadden wij dit jaar eventueel een verkoop van peren willen 
organiseren. (1 kg 2€, 3kg 5€, 5 kg 7,5€, 10 kg 13
50 €)

WAT DENKEN JULLIE?
ROOD VOOR WAFELVERKOOP
GROEN VOOR PEREN
UITSLAG 100% VOOR DE WAFELS

50 €)

Als 300 kinderen 10 kg verkopen dan is de verkoop 3000 kg, winst 
+/- 3000 €

In de voorbije jaren hebben wij steeds in Oktober een 
- € 3,000)

Aangezien er problemen zijn met de verkoop van de Belgische 
peren hadden wij dit jaar eventueel een verkoop van peren willen 

, 10 kg 13€, 25 kg 30 €, 50kg 

ROOD VOOR WAFELVERKOOP

Als 300 kinderen 10 kg verkopen dan is de verkoop 3000 kg, winst 



�OUDERCOMITE:

Er is een vraag gekomen van sommige ouders om meer betrokken te worden 
met de club, dit in de vorm van een oudercomité waar ze dan voorstellen 
konden doen naar de club. Dit lijkt ons een zeer interessant voorstel. Graag 
hadden wij dan gezien dat er min. 1 persoon per ploeg of leeftijd zich zou 
inschrijven voor dit comité.

Ook dit kan je invullen op je papier. De voorzitter van dit comité zou in 
rechtsreeks contact staan met de jeugdvoorzitter (Michel Pollet) en deze kan 
dan de voorstellen bespreken in het hoofdbestuur. Andere constructies ook 

ZIJN HIEROP REACTIES?
MOMENTEEL 0 REACTIES

dan de voorstellen bespreken in het hoofdbestuur. Andere constructies ook 
steeds mogelijk, doe maar voorstellen.

Dit comité zou minimum 4-5 keer per jaar moeten samenkomen (bv derde 
donderdag van de even maanden??)

Er is een vraag gekomen van sommige ouders om meer betrokken te worden 
met de club, dit in de vorm van een oudercomité waar ze dan voorstellen 
konden doen naar de club. Dit lijkt ons een zeer interessant voorstel. Graag 
hadden wij dan gezien dat er min. 1 persoon per ploeg of leeftijd zich zou 

Ook dit kan je invullen op je papier. De voorzitter van dit comité zou in 
rechtsreeks contact staan met de jeugdvoorzitter (Michel Pollet) en deze kan 
dan de voorstellen bespreken in het hoofdbestuur. Andere constructies ook 

ZIJN HIEROP REACTIES?

dan de voorstellen bespreken in het hoofdbestuur. Andere constructies ook 

5 keer per jaar moeten samenkomen (bv derde 



� Tappers tijdens de week:

� Zoals je wel weet, moeten er elke weekavond twee kantines 
opengehouden worden. Wolfsdonk en Averbode

� Er zijn nog avonden dat dit niet geregeld is.

� Ook dit kan je invullen op je papier, planning staat op de achterkant. 
Laat ons duidelijk zijn, geen ouders om te tappen….kantine dicht!!

Mensen die min. 10 avonden tappen, krijgen ook hun 

DE KNOP “IK WIL HELPEN” WORDT GOED GEBRUIKT, MAAR ZOU NOG 
BETER KUNNEN. GELIEVE DEZE STEEDS NA TE KIJKEN VOOR ACTIVITEITEN
DIE GEPLAND STAAN EN WAAR JE ZOU KUNNEN HELPEN.
ENKELE INSCHRIJVINGEN

� Mensen die min. 10 avonden tappen, krijgen ook hun 
(Gelieve dan niet te stoppen na 10 avonden)

Zoals je wel weet, moeten er elke weekavond twee kantines 
Averbode.

Er zijn nog avonden dat dit niet geregeld is.

Ook dit kan je invullen op je papier, planning staat op de achterkant. 
Laat ons duidelijk zijn, geen ouders om te tappen….kantine dicht!!

Mensen die min. 10 avonden tappen, krijgen ook hun € 30 teruggestort. 

DE KNOP “IK WIL HELPEN” WORDT GOED GEBRUIKT, MAAR ZOU NOG 
BETER KUNNEN. GELIEVE DEZE STEEDS NA TE KIJKEN VOOR ACTIVITEITEN
DIE GEPLAND STAAN EN WAAR JE ZOU KUNNEN HELPEN.

Mensen die min. 10 avonden tappen, krijgen ook hun € 30 teruggestort. 
(Gelieve dan niet te stoppen na 10 avonden)



� Voor de ouders hebben we de volgende afspraken :

� - Enkel aanmoedigen, het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer

� - Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter, dit geldt 

� - Stimuleren is de boodschap

� - Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestatie kritisch te analyseren

� - Ook de keepers dienen zelfstandig te leren voetballen. Aan de ouders 
achter het doel plaats te nemen.

� - De filosofie van onze opleiding is : de wedstrijd is voor de spelers, de training 

� - Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden � - Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden 

� - Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien 
tussenbeide komen.

� - Problemen van de ouders met de trainer moeten in eerste instantie via 
nadien pas met de trainer samen met de jeugdcoördinator
en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen. De trainer wordt dan 
reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal 
staan. Het is de spelers zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen 
beleefde manier.

� - Gedrag bij wedstrijden : wees sportief en respecteer leiding en tegenstrevers.

� - Wangedrag kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen en hierdoor kan

je ook je zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.

hebben we de volgende afspraken :

Enkel aanmoedigen, het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer

Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter, dit geldt ook voor de trainers

Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestatie kritisch te analyseren

Ook de keepers dienen zelfstandig te leren voetballen. Aan de ouders van de keepers vragen we om niet 

De filosofie van onze opleiding is : de wedstrijd is voor de spelers, de training is voor de trainers

Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerdOpmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd

Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig zal de clubleiding 

Problemen van de ouders met de trainer moeten in eerste instantie via de trainer opgelost worden en 
de jeugdcoördinator. De besprekingen gebeuren enkel op afspraak 

voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen. De trainer wordt dan ook opgelegd om niet te 
steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te 

steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een 

Gedrag bij wedstrijden : wees sportief en respecteer leiding en tegenstrevers.

kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen en hierdoor kan

ook je zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.



�Gedrag ouders t.o.v. Afgevaardigden.
Beste ouders, graag zouden wij bereiken dat de ouders een beetje meer 
respect tonen voor de afgevaardigden. Dit zijn vrijwilligers die zich 
opofferen om uw zoon/ dochter te begeleiden voor, tijdens en na de 
wedstrijden. Ze zorgen voor de communicatie tussen bestuur en ouders. 
Delen papieren uit en ontvangen deze ook terug.

Ze kuisen de kleedkamers uit na de matchen…. en/ of trainingen

Als ze dan een beetje hulp vragen bij sommige zaken, gelieve ze dan ook 
te helpen. Als ze vragen om papieren terug ingevuld binnen te brengen, 
doe dit dan ook……

Ook bij onderbouw, het is niet de bedoeling dat de afgevaardigde de Ook bij onderbouw, het is niet de bedoeling dat de afgevaardigde de 
wedstrijden fluit. Dit gebeurd door de ouders. Gelieve in het begin van het 
seizoen door te geven aan de afgevaardigde wie de wedstrijden kan 
fluiten, de doelen op zijn plaats te zetten, terug weg te halen na de 
wedstrijd. De afgevaardigde kan dit niet allemaal alleen doen.

Natuurlijk zijn er ook wedstrijden die gefloten worden door spelers van de A 
kern, maar dit zijn maar 20 spelers die 4 wedstrijden moeten fluiten, dit zijn er 
dus 80 per jaar. Ze fluiten er al +/- 20 met het tornooi, 20 met het kerst 
tornooi, 20 met de Hageland cup,… dit betekent dat er nog 20 met de 
competitie… en we hebben er 14 ploegen aan 14 thuismatchen = 196 
matchen!!

Gedrag ouders t.o.v. Afgevaardigden.
Beste ouders, graag zouden wij bereiken dat de ouders een beetje meer 
respect tonen voor de afgevaardigden. Dit zijn vrijwilligers die zich 
opofferen om uw zoon/ dochter te begeleiden voor, tijdens en na de 
wedstrijden. Ze zorgen voor de communicatie tussen bestuur en ouders. 
Delen papieren uit en ontvangen deze ook terug.

Ze kuisen de kleedkamers uit na de matchen…. en/ of trainingen

Als ze dan een beetje hulp vragen bij sommige zaken, gelieve ze dan ook 
te helpen. Als ze vragen om papieren terug ingevuld binnen te brengen, 

Ook bij onderbouw, het is niet de bedoeling dat de afgevaardigde de Ook bij onderbouw, het is niet de bedoeling dat de afgevaardigde de 
wedstrijden fluit. Dit gebeurd door de ouders. Gelieve in het begin van het 
seizoen door te geven aan de afgevaardigde wie de wedstrijden kan 
fluiten, de doelen op zijn plaats te zetten, terug weg te halen na de 
wedstrijd. De afgevaardigde kan dit niet allemaal alleen doen.

Natuurlijk zijn er ook wedstrijden die gefloten worden door spelers van de A 
kern, maar dit zijn maar 20 spelers die 4 wedstrijden moeten fluiten, dit zijn er 

20 met het tornooi, 20 met het kerst 
cup,… dit betekent dat er nog 20 met de 

competitie… en we hebben er 14 ploegen aan 14 thuismatchen = 196 



�Nog mededelingen:

� Mosselen worden terug door ons zelf bereid.

� Carwash door Dames volgend weekend.� Carwash door Dames volgend weekend.

� Camera gaat geïnstalleerd worden op veld 3 om matchanalyses uit te 
voeren na wedstrijden van jeugd en eerste ploegen.

Mosselen worden terug door ons zelf bereid.

Carwash door Dames volgend weekend.Carwash door Dames volgend weekend.

Camera gaat geïnstalleerd worden op veld 3 om matchanalyses uit te 
eerste ploegen.



�Vorig jaar had zich een sponsor aangeboden 
om een AED te sponseren. Deze heeft zich 
terug getrokken, moesten er geïnteresseerden 
zijn om deze sponsoring over te nemen, 
gelieve dit bij mij te melden.gelieve dit bij mij te melden.

�Bedankt voor uw aandacht, nu gaan 
we over naar het Medische luik.

Vorig jaar had zich een sponsor aangeboden 
om een AED te sponseren. Deze heeft zich 
terug getrokken, moesten er geïnteresseerden 
zijn om deze sponsoring over te nemen, 
gelieve dit bij mij te melden.gelieve dit bij mij te melden.

Bedankt voor uw aandacht, nu gaan 
we over naar het Medische luik.


