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1. Scheidsrechters
De scheidsrechters blijven nog steeds een probleem en dit vooral bij onderbouw.
Dikwijls komen de aangeduide spelers niet opdagen.
→ Er zal telkens 1 U17 speler en 1 U 19 speler aangeduid worden om de matchen (5
tegen 5) te fluiten. Elke keer 4 spelers aanduiden om te fluiten is teveel.
→ Elke ploeg zal zelf iemand moeten aanduiden van de (groot)ouders die een match
fluiten indien ze geen scheidsrechter hebben.
→ De spelers van U19 die niet komen opdagen voor het fluiten van de match mogen
de volgende match zelf niet spelen. Het is niet duidelijk of deze regel ook bij U17 wordt
toegepast.

2. Douchen
Er wordt vooral bij onderbouw te weinig gedoucht. Ongeveer slechts 20% bij U8 en
30‐40% bij U9.
→ Douchen is nog steeds verplicht. Het zal nog eens duidelijk vermeld worden op de
infoavond en meegedeeld worden aan de trainers en afgevaardigden.
→ De kleedkamers zijn herschikt om ervoor te zorgen dat er meer plaats is zodanig dat
iedereen kan douchen. Ook de trainingen in zaal zorgen ervoor dat er meer
kleedkamers ter beschikking komen op Ter Wilgen.
Er werden aftrekkers aangekocht, maar deze zijn verdwenen.
→Jos (terreinverzorger en maakt de douches proper) wil niet dat er aftrekkers staan.
Hij wil de douches liever zelf proper maken.

3. Afgelastingen
Er wordt gemeld dat er bij afgelastingen geen vervang programma is voor de regionale
ploegen.
→ Afgelopen jaar was er slechts 1 algemene afgelas ng. Bij de andere afgelas ngen
speelden de IP ploegen altijd. Dit werd beslist door de voetbalbond. Er werd door alle
IP ploegen op het synthetisch veld gespeeld, aangezien het andere veld niet
bespeelbaar was. Hierdoor werden de uren van de matchen aangepast. Er was geen
ruimte meer om ook nog andere ploegen te laten spelen op het synthetisch veld . De
enige mogelijkheid was om op verplaatsing een match te spelen, maar de andere
voetbalclubs hebben bij slecht weer ook niet veel velden ter beschikking en slechts 1
synthetisch veld.
→Bovendien worden de afgelas ngen zeer laat gecommuniceerd door de
voetbalbond.

4. Keepertraining
Dit jaar verliep de communicatie bij de keepertrainingen niet vlot. Ze startten op
andere uren dan gecommuniceerd. Trainingen van maandag werden naar woensdag
verplaatst en nadien weer naar maandag. Soms duurde de training slechts 30 min.
→ Het bestuur laat weten dat de communicatie bij de keepertrainingen volgend jaar
beter zal zijn aangezien er herschikkingen zullen gebeuren.

5. Data tornooien
De ouderraad vindt dat data van tornooien sneller moeten doorgegeven worden.
→De vaste tornooien zullen sneller meegedeeld worden zoals o.a. de thuis tornooien,
Bierbeek, Dender, Overijse, Beigem, Borgt,…
→Niet alle tornooien worden onmiddellijk meegedeeld omdat sommige tornooien
nog veranderen van data ofwel van ploeg. Ze proberen ervoor te zorgen dat elke ploeg
ongeveer 5 à 6 tornooien speelt verspreid over het hele seizoen. Soms kan het zijn dat
een tornooi waar normaal gezien een IP ploeg naar toe gaat, dit jaar zal gespeeld
worden door een regionale ploeg aangezien een IP ploeg al teveel tornooien heeft of
omgekeerd.

6. Oefenmatchen tegen sterkere ploegen
Alle ploegen spelen eens graag tegen een sterke ploeg. Vorige jaren speelden sommige
ploegen eens tegen RSCA Anderlecht, KAA Gent , SK Lierse, Waasland‐Beveren, OHL,
KV Mechelen,… Afgelopen voetbalseizoen is dat niet of nauwelijks gebeurd.
→Er zal geprobeerd worden dat de ploegen van onderbouw en ook U10‐U11 1 x in de
heenronde en 1 x in de terugronde tegen een sterke ploeg kunnen spelen.
→Het is niet mogelijk om dit te realiseren voor alle ploegen aangezien de match
meestal gespeeld wordt ter vervanging van een training en er dan geen ruimte meer
is voor de andere ploegen om te trainen. Indien er op verplaatsing kan gespeeld
worden, zou dit wel mogelijk zijn.

7. Evaluatie
De laatste evaluaties zijn bijna overal van start gegaan.
→Elke speler van elke ploeg moet een evaluatie krijgen.
→Een standaard evaluatieformulier voor de ouders wordt voorlopig niet opgesteld
aangezien het mondeling wordt meegedeeld. Hier en daar geeft misschien een trainer
een formulier mee. De ouders/kinderen mogen steeds noteren wat er door de trainer
gezegd wordt.
→Het bestuur benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is dat zowel het kind als één of
beide ouders aanwezig zijn op de evaluaties. Het is belangrijk dat het kind ook weet
wat zijn sterke punten zijn en zijn werkpunten.

8. Aangifte sportongeval
Op de ouderraad is voorgesteld om het aangifteformulier van een sportongeval op de
website te plaatsen.

→Dit is reeds gebeurd. Je kan het aangifteformulier terug vinden onder de rubriek:
club→ongeval

9. Visie club
In het begin van het seizoen is de visie van de club voor onder‐ en middenbouw
duidelijk uitgelegd. Er wordt vastgesteld dat de visie nog niet wordt opgevolgd door de
trainers. Er worden wel carrousel trainingen gegeven (onder ‐en middenbouw), maar
de spelers blijven in hun ploeg en schuiven zo door van de ene trainer naar de andere.
Er is geen echt doorschuifsysteem waarbij spelers van C naar B gaan en omgekeerd of
van A naar B en omgekeerd (onderbouw). De trainer speelt meestal met de spelers dat
hij verkiest.
Indien IP ploegen te weinig spelers hebben, worden er alleen spelers van IP‐ploegen
van een lagere leeftijd genomen en nooit spelers van de regionale ploegen van
dezelfde leeftijd.
→Aangezien er op vrijdag 20/5 een infoavond is, wil het jeugdbestuur dit uitgebreid
aan bod laten komen op deze avond waar jullie vragen kunnen stellen aan de TVJO
Tom Delaey en aan het jeugdbestuur.

10.Welke ploegen en welke trainers?
Op vrijdag 20/5 zal gecommuniceerd worden welke trainers welke ploegen trainen
voor zover dit reeds vast staat.
Op de eindevaluatie moeten de spelers te horen krijgen in welke ploeg ze volgend jaar
zullen spelen.

11.Trainingen en verdelingen velden.
Sommige ploegen (U9‐U10‐U11) trainen altijd op het synthetisch veld en U16IP slechts
1x waarbij meestal slechts ¼ veld beschikbaar is.
Bovendien wordt er vastgesteld dat het niet mogelijk is om goed te trainen in de zaal
met 30 kinderen.
→Het bestuur is reeds bezig met het zoeken naar oplossingen voor volgend seizoen
zodanig dat iedereen ongeveer evenveel op het synthetisch veld kan trainen en
voldoende ruimte heeft.
→Ze willen dat ploegen van dezelfde leeftijdscategorie tezamen trainen om
gemakkelijker te kunnen doorschuiven.
→De sportieve cel zal bekijken hoe ze het probleem zullen oplossen van de
zaaltrainingen.

12. Communicatie
De communicatie is duidelijk verbeterd door te werken met nieuwsbrieven en een
verbeterde website die up‐to‐date is.

13. Nederlandstalig karakter
Iedere ouderraad komt dit punt te sprake. Het is absoluut noodzakelijk dat het bestuur
erover waakt dat de club Nederlandstalig blijft. De “voetbalwoordenboeken” zijn nog
steeds niet uitgedeeld. Misschien kan het bestuur dit doen bij de inschrijvingen van
het nieuwe voetbalseizoen. Iedereen moet wel welkom zijn in onze club, maar zou
Nederlands moeten begrijpen.

14.Kledij
Dit jaar is de club gestart met kledij afspraken om uniformiteit te creëren. In het
kledijpakket zat een extra short en T‐shirt met lange mouwen. De T‐shirt met lange
mouwen is niet handig om te trainen in zaal.
→De tenue voor volgend seizoen moet nog gekozen worden, maar ze zullen misschien
kiezen voor een T‐shirt met korte mouwen.

15.Varia
→Er zal voor gezorgd worden dat er geen zaaltraining is op het steak‐en pastafestijn.
→Tijdens de examens moeten de kinderen slechts 1x komen trainen. Het school gaat
nog altijd voor boven de voetbal.

