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1. Douche 
Dit voetbalseizoen zijn er heel veel problemen geweest met het warm water van de 
douchen. 

→De firma Cofely is langs geweest en heeft vastgesteld dat er een technisch 
probleem was met de mengkranen in de kleedkamers 1,2,5 en 6. Dit probleem 
is nu opgelost. In de toekomst (2019?) zal er een extra boiler geplaatst worden. 

 
2. Kleedkamer 

Normaal gezien is er geen overlapping tussen de verschillende ploegen in 1 
kleedkamer. Dit zou per uitzondering wel eens kunnen gebeuren indien er op een 
bepaalde dag in de week een voetbalwedstrijd georganiseerd wordt. Men zal in de 
toekomst hiermee rekening houden. 
 

3. Kledij wedstrijd 
Vanaf volgend voetbalseizoen zouden er nummers gedrukt worden op de shorts van 
alle ploegen van midden- en bovenbouw.  
Begin september zullen alle spelers opnieuw een zwarte polo ontvangen. 
Nieuwkomers kunnen nu nog een zwarte polo vragen aan Alain. Alle maten zijn wel 
niet meer beschikbaar.  
 

4. Ballen 
Er wordt gemeld dat de kwaliteit van de bal niet OK is. Kan er in de toekomst een Select 
bal aangekocht worden? 
→Het bestuur vindt dat de kwaliteit van de ballen wel goed is. Ze vinden dat niet 
iedereen voldoende zorg draagt voor de ballen. Volgend voetbalseizoen worden er 
geen nieuwe ballen uitgedeeld. Bij verlies van een bal of bij kapotte ballen zal 
individueel bekeken worden of de bal vervangen zal worden door een nieuwe. De 
ballen van spelers die met een grotere bal moeten spelen zullen omgeruild worden. 

 
5. Kantine 

Volgende punten in verband met de kantine werden aangehaald op de ouderraad: de 
bediening is OK, de verse soep in de winter is heel lekker en een leuk initiatief, vele 
stoelen zijn stuk, de foto’s zijn niet meer up-to-date, de rangschikking klopt niet, de 
akoestiek is slecht, het scherm van de computers is niet goed zichtbaar als de zon 
schijnt, als de zon schijnt is het heel warm in de kantine. 
→Het bestuur zal zorgen voor nieuwe stoelen 
→De oude foto’s zullen weg genomen worden. Bij het nieuwe voetbalseizoen zullen 
opnieuw ploegfoto’s getrokken worden en dan zullen deze foto’s opgehangen worden. 



→De borden waarop de rangschikkingen staan, zullen weggenomen worden 
aangezien de rangschikking voor het bestuur niet belangrijk. De rangschikking kan 
bovendien geraadpleegd worden via de APP van de voetbalbond. 
→Aan de computers zullen panelen gezet worden zodanig dat men daar ook meer 
privacy heeft en dat het scherm beter zichtbaar is bij zonnig weer. 
→Er zal navraag gedaan worden of er een goede mogelijkheid bestaat om de akoestiek 
in de kantine te verbeteren. 
→Aan een te warme kantine bij zonnig weer zal er voorlopig nog niets gedaan worden. 
 

6. Gezonde snack na wedstrijden 
Kunnen de kinderen na een voetbalmatch iets gezond krijgen i.p.v. wafels, cakejes, 
koekjes,…? 
→Nee: Vroeger werd door de ouderraad gevraagd om de bonnetjes om  te ruilen naar 
een wafel en dat iedereen (regionale en interprovinciale ploegen) na de match 
hetzelfde zou krijgen. Sinds enkele jaren wordt dit nu toegepast. Indien er sandwiches 
zouden gesmeerd worden dan denkt het bestuur dat de kinderen die sandwiches niet 
gaan opeten en dat er dan veel verlies zal zijn.  
→Elke ploeg mag wel op eigen initiatief voor een andere snack zorgen. 

 
7. Accommodatie naast voetbalvelden 

Er wordt gevraagd of er eventueel banken, stoelen of tribune kan voorzien worden 
rond voetbalveld.  

→Een tribune zal er niet komen. 

→Eventueel is er wel een mogelijkheid om een stuk of 3 houten picknick tafels te 
plaatsen, maar die moeten gesponsord worden. Ouders die geïnteresseerd zijn om een 
tafel te sponsoren mogen dit altijd laten weten. 

→De verlichtingspalen worden allemaal vervangen tegen volgend voetbalseizoen. 

8. “No go zone” 
De “no go zone” (geen ouders rond voetbalveld tijdens training) is alleen van 
toepassing op woensdag en vrijdag en enkel voor onderbouw. 
Het bestuur zal bekijken of deze regel volgend voetbalseizoen zal gehandhaafd 
worden. 
 

9. Parking 
De rijrichting op de parking wordt nog steeds niet door iedereen gevolgd. 
Kan er eventueel een “kiss and ride” zone voorzien worden op de parking? 
Op de ouderraad wordt gemeld dat er veel mensen hun auto parkeren naast de 
voetbalvelden. 
→Er zal opnieuw op de website gevraagd worden om de juiste rijrichting te volgen op 
de parking. 



→De parking is niet groot genoeg om een “kiss and ride” zone aan te leggen. Er 
parkeren ook veel auto’s op het grasveld en anders moeten deze parkeerplaatsen 
opgeofferd worden. 
→Alleen bevoegden mogen zich parkeren aan de voetbalvelden. Dit zijn slechts een 
drietal personen. Er zal aan iedereen gevraagd worden om zich te parkeren op de 
parking (ook aan trainers, coördinatoren en leden van jeugdbestuur).  
 

10. Voetbalkamp 
Kan er een korting gegeven worden aan spelers van de club tijdens de voetbalkampen? 
→Het jeugdbestuur beslist om momenteel geen clubkorting te geven. Indien ze 
korting geven aan spelers van KSC Grimbergen vinden ze dat ze ook een korting 
moeten geven aan spelers van FC Beigem. En moeten ze aan bijna iedereen korting 
geven. 
 

11. Tornooien en vriendschappelijke wedstrijden 
Sommige tornooien en vriendschappelijke wedstrijden worden te laat meegedeeld. 
→Normaal gezien worden alle tornooien onmiddellijk op de site geplaatst  van zodra 
de club de info heeft gekregen.  
→Soms worden vriendschappelijke wedstrijden niet lang op voorhand gepland en 
daarom worden ze laat meegedeeld. 
 

12.Pedagogische aanpak trainers 
Niet alle trainers hanteren een goede pedagogische aanpak. 
→ Het jeugdbestuur beseft dat dit een probleem is. De trainers zullen hierover 
aangesproken worden.  
→Het jeugdbestuur zal ook 2 sessies organiseren voor de trainers omtrent pedagogie 
gegeven door een gespecialiseerde persoon. 
  

13. Jeugdcoördinator middenbouw en jeugdbestuur 
Er is een gevoel dat de jeugdcoördinator middenbouw en het jeugdbestuur minder 
aanwezig is. 
→Het jeugdbestuur en de jeugdcoördinator zijn wel veel aanwezig, maar zijn veel  in 
vergadering in de keuken, containers of elders. Zij kunnen ook niet elke dag aanwezig 
zijn. Bovendien zijn er te weinig mensen in het bestuur. Mensen die interesse hebben 
om deel uit te maken van het jeugdbestuur mogen zich steeds melden. 

  
14. Speelgelegenheid spelers U6 

Bij U6 hebben niet alle spelers evenveel speelgelegenheid gekregen. 
→Dit klopt inderdaad. Volgend voetbalseizoen wordt er een voetbalspeeltuin 
opgericht voor U5 en U6. Zij zullen geen wedstrijden spelen. 
→Voor de andere ploegen zal er een systeem op poten gesteld worden zodanig dat 
het gemakkelijk is om statistieken te trekken van het aantal speelminuten van elke 



speler. Elke speler moet het aantal speelminuten spelen dat in het begin van het 
voetbalseizoen vooropgesteld is. Dit zal ook gecontroleerd worden. 
 

15.Varia 
- In het begin van het voetbalseizoen moeten de gegevens van de spelers goed 

ingevuld worden in Soccer online. 
- Voorlopig zal het afval nog niet gesorteerd worden. 

 

DINSDAG 22/5 om 20u laatste ouderraad van dit voetbalseizoen!!!! 

 
 
 


