
 

Verslag vergadering ouderraad KFC De Kempen 09/03/2022 

 

Aanwezig: Jessy Van Aert, Wendy Vos, Britt Van Tongerlo, Bie Van Eyck, Pieter Vissenberg, Ann 
Schuermans, Hans Van Ballaer, Saskia Verduyn 

Verontschuldig: Jo Dillen, Jean-Pierre Van Eijck, Kelly Hoefnagels, Tim Goossens 

Niet aanwezig: // 

 

Start vergadering 

1. Voorstellen van de groep 
 Wie is wie 
 Ouder van welke ploeg 
 Motivatie om bij ouderraad te gaan 

 Algemene motivatie: ouders willen zich graag engageren voor de club. 
 

2. Mail lidgeld 
 Jaarlijkse mail met vraag naar betalen lidgeld is uitgestuurd.  
 Door aantal betalingen weten we hoeveel voetballers er dit seizoen zullen zijn, dus ook 

hoeveel trainers er nodig zijn. 
 Taak ouderraad: ongeruste ouders meegeven dat betaling nodig is om aantal trainers te kunnen 

voorzien en niet betaling laten afhangen of er al dan niet een trainers aangesteld is. 
 

3. Info over IP-label en audit 
 Wat is een IP-label 

o Om als club in aanmerking te komen voor de provinciale of interprovinciale 
jeugdcompetitie, dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. 

 Audit 2022 momenteel niet gehaald 
o Wat zijn de tekorten en hoe kunnen we deze ophalen 
o Wat ondertussen al gedaan aan te korten 

 Info door Jiri 
 

4. Kantinedienst 
 Ouders merken dat het moeilijker wordt om steeds volk te zoeken, zelfs in hun eigen team. 
 Voorstellen: 

o Jaarplanning opmaken/mailen in het begin van het seizoen? 
o + maandelijks aan iedereen doorgeven/mailen welke ploeg wanneer kantinedienst 

heeft, niet enkel aan de trainers 
o Tijdig op schermen aangeven en via andere kanalen 

 

 

 



5. Activiteiten 
 Ook bij activiteiten willen ouders een jaarkalender vooraf, en maandelijks een reminder 
 Soms bereikt info te laat 
 Bij jaarkalender kan ouder dit tijdig inplannen 

o Bv wanneer oplopen eerste ploeg 
o Tijdig op schermen aangeven en via andere kanalen 

 
6. Opmaken nieuwsbrief? 

 Kan handige tool zijn om jaarplanning uit te leggen, activiteiten aan te kondigen, 
maandelijkse briefing, ..  

 Eventueel kunnen hier foto’s inkomen van ploeg van de maand 
 Voetvalverslagen weergeven 
 Info kantinedienst 
 

7. Oplopen 1e ploeg 
 Tijdig aangeven wanneer wie mag oplopen, bv jaarplanning, maandelijkse briefing, .. 
 Wat verwacht men van kledij: jogging, wedstrijd tenue 
 Wie zorgt voor kledij 

o Duidelijke afspraken 
 

8. Fandag 1e ploeg? 
 Kleinste voetballertjes kijken enorm op naar de eerste ploeg, kunnen we een soort fandag 

inlassen? 
 Eerste ploeg training geven aan kleintjes? 
 Oefenmacht kijken? Training kijken?  

 
9. Info door huidige trainer bij overstap volgend seizoen 

 Wat te verwachten bij volgend seizoen 
o Hoe spelen (bv 3 tegen 3), spelregels 

 Intro kan/mag ook door coördinator? 
 

10. Foto’s en verslag van voetbalkampen 
 Bv WhatsApp maken met deelnemende ouders en op geregelde tijdstippen foto’s en een 

verslag doorsturen 
 Of via een FB-pagina (gesloten groep) verslag en foto’s uitbrengen 

o Ouders zijn graag op de hoogte  
 

11.  Ploegfoto’s 
 Opnieuw collage maken en uithangen 

 

12.  Hamburgerkraam 
 Uitbaten door externe eetkraam en inkomsten delen? 

o Geen zorgen, geen inkopen, per verkochte burger bv 1 EURO 

 

Volgende vergaderdata: maandag 02/05/2022 



 


