Verslag Ouderraad 26 oktober 2018:



Welkomstwoord Peter Kabel (TVJO) die ook de andere mensen aan tafel voorstelde: Andries
Vanhoof (Voorzitter), David Pannis (Sportief Manager + T1 1ste elftal) en Ad Stevens (Coördinator
Bovenbouw). Coördinator midden- en onderbouw hebben zich verontschuldigd. Alle ploegen
waren vertegenwoordigd op U6 en U21 na.
o

De Ouderraad is een spreekbuis voor de ouders omdat de club rekening wil houden met
hun mening en die moet gehoord worden.




Evaluatie van voorbereiding en start seizoen:
o

Peter haalt aan dat we een moeilijke start van de voorbereiding gehad hebben door
vele afwezigheden tijdens de vakantie en onzekerheid over het aantal spelers die
opnieuw aansluiten.




Ouders: aanwezige ouders gaven aan dat ze het zeer op prijs stellen dat ze
uitgenodigd zijn.

Ouders: trainer eerder in contact brengen met zijn ploeg via Whatts.app, Doodle
etc. Planning ruimer vooraf zou beter zijn voor de ouders.

o

Peter wijst erop dat de club heel erg afhankelijk is van de Voetbalbond maar noteert
opmerking.

o

Sportief gezien voorbereiding niet gemist

o

Vrees voor IP niveau bij veel leeftijden ongegrond

Infrastructuur
o

Votvinken


Veld – verlichting: Voorzitter geeft uitleg over situatie verlichting. Verzoek aan
gemeente om verlichting van de Hutte te verhuizen naar de Votvinken is enkele
maanden geleden gedaan. Schepencollege heeft dit goedgekeurd maar gelijk
gevraagd om 3 prijsoffertes die weer vertraging betekenen. Wij hopen voor de
start 2e helft van het seizoen dit in orde te hebben



Kleedkamers / douches – wij zijn op de hoogte van de staat van de kleedkamers
en douches. Er wordt nu iedere week schoongemaakt maar dit werkt alleen als
iedereen zijn verantwoording neemt en de zaken schoon achterlaat. Hier is werk
voor de trainers, afgevaardigden en ouders om de spelers hierop te wijzen.
Kleine verbeteringen zijn noodzakelijk maar er moet eerst een kosten baten
berekening gemaakt worden of het wel de moeite waard is om nog te
investeren in de Votvinken als we uiteindelijk deze site wensen af te breken.




Peter rectificeert dit omdat wij ons realiseren dat het soms voor ouders veel
praktischer is om thuis te douchen.






Op de vraag om hulp in de kantine tijdens de wedstrijddag van een ploeg wordt positief
gereageerd. De e-mail geadresseerd aan de trainers met details over wanneer welke
ploeg aan de beurt is komt niet altijd tot bij de ouders.

Catering
o

Drankje + wafel voor IP-ploegen.

o

drankkaart van € 20 ... enkel wedstrijddagen


Beide punten werden uitgelegd en het bestuur vraagt feedback aan de ouders
die bevestigen dat niet alle tegenstanders hetzelfde doen maar dat het wel
geapprecieerd wordt. De club kijkt niet naar andere en gaat door met het geven
van deze kleine attentie en zal dit eind december evalueren.

Huren facititeiten Zeype
o



David Pannis legt uit wat de problemen zijn bij het bestellen van kledij via
Voetbalshop maar benadrukt dat we in harde onderhandelingen zijn om het
beste uit de “deal” te krijgen.

Engagement vrijwilligers
o



Voorzitter haalt aan dat we nu afhankelijk zijn van de gemeente voor het
maaien omdat onze maaier afgeschreven is en dat de netten in de doelen van
het A-veld pas vervangen zullen worden als de verlichting er staat.

80% van onze Jeugd traint in Nike. 100% zullen we nooit halen maar dat is niet erg.
Uiteraard mag de Nike uitrusting van vorig jaar ook gedragen worden.




Ouders: gras te lang en netten in doelen kapot

Trainingskledij
o



Ouders: e-mail over straffen als er niet gedoucht wordt niet terecht

De ouderraad wordt erop gewezen dat de faciliteiten aan de Zeype te huur zijn voor
feesten en partijen nu er een nieuwe keuken geplaats is.

Allerlei



Ouders: niet binnen rijden met de auto goede beslissing maar kan dit
ook gelden voor de hondenschool

Spijtig genoeg kunnen wij hun niet dwingen maar is er wel de afspraak dat
alleen hun trainers en bestuursleden binnen mogen rijden




David legt uit dat we de Valencia en Madrid stage evalueren maar dat we daar
waarschijnlijk niet meer mee doorgaan omdat wij vinden dat de kwaliteit
daarvan terug loopt (veel blessures en ongemotiveerde trainers) en de club er
bijna niets aan overhoudt. Naar alternatieven wordt gezocht.




Ouders: voorstel om de 1e ploeg meer met de Jeugd te laten werken
d.m.v peterschap, aanwezigheid bij trainingen enz.

Wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.




Ouders: vraag om stages in de vakanties – streetsoccer en dergelijke

Ouders: actie om Jeugd spelers vanaf U15 wedstrijden bij de onderbouw
te laten fluiten wordt als zeer positief gezien.

Peter bevestigt dat we hiermee doorgaan.

