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1. Kleedkamers
De kleedkamers zijn nog steeds niet proper. Er ligt vuil, aarde, blikjes op de grond. De
kleedkamers zijn ook niet proper op zaterdagmorgen. Dit is echt belangrijk dat de
kleedkamers goed gekuist worden.
→Het bestuur zal ervoor zorgen dat de kleedkamers proper zijn op
zaterdagochtend. Ofwel zullen ze gepoetst worden door Jos ofwel komt er een
beurtrol voor elke speler.

2. Beurtrol was
De was van de spelersoutfits wordt in de meeste ploegen gedaan door de spelers. Er
wordt een beurtrol opgesteld. Op het einde van het seizoen krijgt elke ploeg
100Euro/ploeg indien ze de was zelf hebben gedaan. Dit geld kan gebruikt worden om
met de hele ploeg een leuke activiteit te doen. Indien de was slechts door enkele
personen gedaan wordt dan mag het geld onder hen verdeeld worden. Elke
afgevaardigde mag dit geld vragen aan Werner.

3. Infrastructuur
Er is opnieuw een vraag gekomen van een ploeg om bij onderbouw bankjes te plaatsen
langs de zijlijn zodanig dat de invallers op de bank kunnen zitten.
→Het bestuur is niet van plan om bankjes te kopen. Ze vinden dat dit niet nodig is en
dat de spelers zich moeten warm houden aan de zijlijn en niet op een bank zitten.

4. Talent academy
Er zijn 2 trainingen geannuleerd en er zijn geen nieuwe data voorgesteld. Komen er
nog inhaaltraining data of wordt een deel van het inschrijvingsgeld teruggestort?
Wordt er in het tweede semester een nieuwe sessie voorzien?
→Zoals jullie hebben kunnen vaststellen is er geen sessie gekomen in het tweede
semester, maar zijn er wel inhaaltrainingen.

5. Pre‐post formatie voor U13/U14/U15
Wat is het nut van de pre‐post formatie? Wat is de toegevoegde waarde? Er zijn veel
gekwetsten na een match van de pre‐post formatie?
De antwoorden van Geert Chryspeels ivm pre‐post formatie kan je hieronder lezen.

Vragen ouderraad betreffende de prépostformatie:
WAT ?
De “Pré-Postformatie” is een vorm van differentiatie. Er wordt nl.
gedifferentieerd naar niveau.
DOEL ?
De betere (= waar de club op termijn misschien doorstromingskansen in
ziet) en spelers van het moment worden samengebracht. Met hen worden
trainingen en oefenwedstrijden afgewerkt.
Voor deze groep wordt de lat net wat hoger gelegd. We stellen vast dat er
aan een hoger tempo (algemeen) gewerkt kan worden, dat de kwaliteit
daar ook nog wat omhoog gaat t.o.v. de eigen spelersgroep. Ook kunnen
er in wedstrijden bepaalde opdrachten gegeven worden die je met de
eigen spelersgroep nog niet kan verwezenlijken.
Spelers nemen dit mee als extra bagage bij de eigen ploeg. (Iedereen
wordt hier dus beter van.)
SELECTIE ?
We benadrukken dat dit geen ‘elitair’ groepje is. Selectie kan steeds
wijzigen. Dat is zelfs al meermaals gebeurd. Uiteraard gaat het dan niet
om 15 andere namen … want dan zouden we zomaar iets doen ( er staat
steeds een structuur ).
Zaken die een invloed hebben op selectie:






Talent (Maar dat alleen is niet voldoende!)
Ingesteldheid / motivatie / aanwezigheid / betrokken zijn bij je club
Coachbaar zijn (leergierig zijn)
Afspraken naleven
Blijk tonen van je wil om je opleiding bij KSC Grimbergen te blijven
volgen, daar we als club ook extra investeren in de opleiding van
deze talenten.

WIE SELECTEERT ?
Zowel de “postformatie” als “pre-postformatie” heeft een
verantwoordelijke trainer/coach.
Selectie gebeurt echter na overleg tussen hem en de jeugdcoördinatoren,
in samenspraak met de Sportief Manager. Zij zien de spelers aan het werk
tijdens trainingen en wedstrijden met de eigen groep. Ook ploegtrainers

geven de nodige informatie door vb.: ziekte, blessure, aanwezigheden,
ingesteldheid, enz.
TOEGEVOEGDE WAARDE ?
Zie doelen.
Spelers die niet worden geselecteerd, worden niets ontnomen.
Groepstrainingen gaan nog steeds door. Soms 2 groepen samen.
Dit seizoen gebeurt het bijvoorbeeld regelmatig dat U14 en U15 dan
samen trainen. (Dat hangt elk seizoen af van het trainingsprogramma
natuurlijk.)

BELASTING EN BLESSURES ?
Spelers die geselecteerd worden voor de ‘postformatie’ of ‘prepostformatie’ worden vrijgesteld van een ander trainingsmoment bij de
eigen groep.
M.a.w. de belasting blijft gelijk.
Ook de combinatie van U13/U14/U15 vormt helemaal geen probleem. Bij
trainingen wordt er helemaal niet gewerkt aan krachtontwikkeling,
conditionele opbouw, enz.
Aspecten die verder uitgebouwd worden zijn eerder voetbaltechnisch:
kwaliteit in combinatie met handelingssnelheid, tactisch (looplijnen,
blokvorming, onderlinge dekking, omschakeling, enz. )

TE ZOVEEL BLESSURES ? (= helemaal niet)
 Tot nu toe slechts 1 spierblessure (een speler van U15: dus al zeker niet omwille van
het spelen tegen ‘oudere’ ploegen … )
 Andere blessure: 1 U14 aan de rug bij een kopduel. (kan op eigen training of wedstrijd
ook gebeuren)
 1 x speler met krampen tijdens de wedstrijd: Het is net dat waar we naartoe willen.
Dit gebeurde bij een wedstrijd op hoog niveau en aan een zeer hoog tempo. Dit is wat
wennen. (Krampen hebben wil trouwens niet per se zeggen dat je een blessure
hebt. Het is een signaal vh lichaam dat de energievoorraad uitgeput is.)

BELANGRIJK:
De club wil aan spelers en ouders via de “postformatie” en “prepostformatie” het signaal geven dat aan de doorstroming veel belang

gehecht wordt en wil talentvolle spelers nog krachtiger aan zich
verbinden.
Dit project is een speerpunt van wat onze jeugdopleiding te bieden heeft
en moet onze jeugdwerking in de kijker zetten. We mogen best wat
trotser zijn naar de buitenwereld toe i.p.v. het eigen werk te
minimaliseren of te gaan vergelijken met andere clubs.
Ook door ‘Footpass’ werd bij de vorige audit aangegeven dat
‘doorstroming’ een stevig werkpunt is van de club. Dit is iets wat je niet
op 1 seizoen kan corrigeren, rechttrekken en verwezenlijken. Het is een
proces van jaren dat moet ingezet worden. Dit project is eigenlijk een
eerste stap om aan te tonen dat het de club menens is. Via een
geleidelijke opbouw trachten we het einddoel ( = A ploeg ) te bereiken.
Het ligt in de bedoeling van de club om zulk specifiek opleidingsplan naar
de toekomst toe misschien nog verder uit te bouwen door bijvoorbeeld
reeds te starten met een “ basisformatie bij U10 – U11 – U12 “, zo wordt
het mogelijk om de eigen jeugd meer kansen aan te reiken.

6. Trainingsoutfit
Spelers moeten 3x/week trainen in KSC outfit. Mogen de spelers 1x/week op een
bepaalde dag een andere vrije keuze outfit aandoen?
Voor de trainingen zijn er bepaalde richtlijnen dat de spelers tijdens de wintermaanden
moeten trainen in een lange broek. Zijn er ook bepaalde richtlijnen voor de match?
→Nee, eventueel een blauwe shirt kan en is ook aangegeven. Maar wordt bij de
meeste groepen (behalve U16‐U17) goed opgevolgd.
→Voor de match zijn geen echte richtlijnen en zijn spelers iets meer vrij. Dit kan
naar volgend seizoen wel eens bekeken worden.

7. Rookbeleid op de club
Er wordt gevraagd of de club kan aanraden om niet te roken langs het veld en rond de
kleedkamers. Eventueel plaatjes omhoog hangen en een sensibilisering op de site. Om
eventueel de asbak niet aan de inkom te plaatsen maar op een andere plaats.
→We zijn niet van plan om iets te plaatsen op de site. De meeste onder ons zijn niet‐
rokers, maar geen anti‐rokers. Je moet de rokers nog de mogelijkheid bieden om te
roken. En idd de asbak staat aan de inkom, maar de asbak plaatsen op een andere
locatie is ook zeer moeilijk.

8. Kantine
Er werd een voorstel gedaan om te werken met “bier van de maand”. In maart: La
Chouffe blond, in april: Cornet en mei: Chimay
Er zijn affiches gemaakt. Het bier van de maand is een groot succes.
→De club vindt dit een super goed idee.
Hapjes aanbieden en soep in de winter?
→Er zal gevraagd worden aan de nieuwe uitbaters om 1x/maand op een vrijdag hapjes
aan te bieden in de kantine. Vanaf volgend seizoen zal er eventueel af en toe warme
soep aangeboden worden.
Kunnen er panelen aan het plafond gehangen worden om de akoestiek te verbeteren?
→Dit is te kostelijk voor de club.
Mag er muziek gespeeld worden in de kantine?
→Dit is geen enkel probleem.

9. Tornooien
Kunnen de data van de tornooien zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden? Hoe
rapper, hoe beter zodanig dat de data kunnen vastgelegd worden in de agenda’s van
de ouders. Kan de locatie en info omtrent tornooi ook snel meegedeeld worden?
→De data van de tornooien staan op de website. De locatie en de info omtrent de
tornooien staan er meestal nog niet bij. De info zal op de site komen indien de club de
info ontvangt.
10. Nederlandstalig karakter
Er is een verbetering, alhoewel sommige jongens nog steeds Frans spreken hoewel ze
al lang in Grimbergen spelen.
De trainingen gebeuren bij zo goed als alle ploegen bijna uitsluitend in het Nederlands
aangezien de trainers Nederlands spreken.
Bij de inschrijving van nieuwe spelers zal er ook gekeken worden of de spelers
Nederlands kunnen spreken.

11. Afgelastingen
De afgelastingen voor trainingen en matchen worden via SMS of per email
doorgestuurd. Toch blijkt dat sommigen geen SMS krijgen. Misschien moet er een
update gebeuren van gegevens van zowel GSM nummer als emailadres.

12.Kwaliteit paasstage
Sommigen zijn van mening dat de paasstage meer opvang is dan de zomerstage. Ze
vinden de stage te duur gezien de kwaliteit.
Het bezoek van bekende spelers op de stage is wel zeer tof en geeft dan weer iets extra
aan de stage.
→ Paasstage is niet meer een opvangkamp dan de zomerstage. Zelfde
verantwoordelijke, zelfde trainers, zelfde begeleiders, zelfde trainingsschema's.

Sommige ouders willen kwaliteit, dat vangen we op door ze in aparte groepen te
zetten. Maar we vinden wel dat een stage moet opengesteld worden voor iedereen.

13. Stretching
Is stretching noodzakelijk na training en na de match? Niet alle ploegen stretchen na
een match of een training? Er zijn veel gekwetsten bij bovenbouw. Hoe komt dit?
→De streching wordt zeker gestimuleerd, maar op heden niet verplicht we zullen dit
naar volgend seizoen bekijken.
Aantal gekwetsten in bovenbouw zijn samenloop van omstandigheden.
=> Toeval
=> Groeiziekte (kunnen we niet veel aandoen) => te kleine kern in bepaalde
leeftijdgroep waardoor er spelers soms te snel hervatten of met kleine kwetsuren
toch spelen

14.Ploegfoto’s en foto’s spelers
In het begin van het seizoen worden er ploegfoto’s getrokken. Kunnen deze niet
verkocht worden? Kunnen er geen foto’s getrokken worden van de spelers individueel
en deze dan ook verkopen? Eventueel sleutelhangers? Dit kan een nieuwe bron van
inkomsten zijn.
→We zi en al met veel events om de kas te spijzen. Dus nog een extra event zien we
niet zitten. Of het moet zijn dat een ouder zich daarvoor wil inzetten. Indien iemand
graag zijn schouders wil zetten onder de verkoop van foto’s mag hij/zij dit altijd laten
weten aan het bestuur.

15.Varia
‐
‐

Er zal in de toekomst een spelersraad opgericht worden. Men is op zoek naar
iemand met een pedagogische achtergrond die de spelersraad wil leiden.
Er zullen voor de nieuwjaarsreceptie voor 2018 affiches op gehangen worden in de
kantine zodanig dat iedereen op de hoogte is.

