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Beste Ouders, 
 
Dank voor uw inzet tijdens de eerste ouderraad van donderdag 10/10/2019. Mijn excuses dat het 
verslag wat op zich heeft laten wachten (ik was het even kwijt). 
 
Actiepunten: 

• N/A 
 
Verslag 10/10/2019 
 
• Algemeen 

o Wat verwachten jullie van de club ? 
o Betrekken in visie/oriëntaties van de club 
o Afstemmen van initiatieven van de club met visie van de ouders (Panini fotoboek, …) 

• Kalender? 
• Als fotoboek, dan beperken tot U12 waar ze nog actief verzamelen 

o Voorbereiden van infomomenten 
o Hoe ver betrekken in sportieve oriëntaties (bijvoorbeeld selecties) 
o Hoe ver betrekken in de werking van de kantine (bijvoorbeeld aanbod, …) 
o Allerlei thema’s bespreken waar de mening van de ouders belangrijk is 
o Afspraken maken over charters, verwacht gedrag, omgaan met materiaal en kleedkamers 

(ouders in de kleedkamers), … 
• Administratie & informatie 

o Informatievergadering Ouders 
• Vragen aan Bram 
• Infomoment november (na de vakantie) 
• Infomoment tijdens de trainingen 

o Ongevallenverzekering 
o GDPR 
o Feedback / meldpunt / spreekbuis  Probleembespreking, probleemoplossing (tussen spelers, 

ouders, …) 
• Délégué ? 



• Communicatie bestuur en trainers moeten op dezelfde golflengte zitten ; uitleg bij 
ETT, beter omkaderen, … 

• Communicatie via whatsapp 
• Doodle 

o Transparantie 
o Spreekbuis/reclame naar andere ouders toe 
o Feedback over werking van de club 

• Naast het plein 
o Vervoer 

• Fietsen naar de training 
• Op weg naar, ben je verzekerd  

o Fair Play aanmoedigen … 
o Roken 

• KVV SDS rookvrij, 1 rookzone aan tuinhuis  
o Reclame voor initiatieven KVV SDS 
o ETT sessies (fair play, sportouders, …) 
o SO 

• Komt terecht in SPAM filter !!! 
o Lotjes / Prijzen 
o Helpende handen: evenementen, tornooien 

• Op het plein 
o Properheid 

• Opruimdag, Gents grote kuis ! 
• Strenge regels? 

o Broodjes 
• Per team 
• Broodjes voor tegenpartij  bij jeugdcup: op initiatief van de ouders. 

o EHBO 
• Opleiding ? 
• Set kopen met geld opgehaald door vorige ouderraden? 

o Recruteren van délégués 
• Principes ? 
• Vroeger elke maand délégué-vergadering 

o Kleedkamerregels 
• Kuisen (vegen op verplaatsing), kleren, douches, alles onder banken  
• Douches na de training ? 
• Teammoment ? 
• Nabespreking na training / match 
• Enkel match, ook trainingen … 
• Discipline vanaf U6 
• Nog eens duidelijke commuiceren, verplicht te douchen na de westrijd … 
• Ouders aan de lijn 

 
 


