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Verslag Dagelijks Bestuur van maandag 3 april 2017 
 
Aanwezig : Tom Vandamme, Kathleen De Decker, Dominique Préat, Iris Goethals, Diederik 
De Lentdecker, Jeroen Sobrie, Antoine Martens, Viviane Geeraert, Sven Inghelbrecht 
Verontschuldigd : Antoine Martens, Viviane Geeraert 
Afwezig :  
Uitgenodigd :  
 
 
1. Aanvraag Thomas L. voor een voetbalschool 

- Thomas geeft toelichting bij zijn plannen om een project onder de vorm van een 

voetbalschool te organiseren op SKV Oostakker. 

- De vergadering bedankt in eerste instantie Thomas voor zijn enthousiasme en 

bereidwilligheid om het technisch kunnen van de jonge spelertjes naar een hoger niveau 

te willen brengen. Ze verklaart zich na overleg ook principieel akkoord om dit vanaf 

oktober 2017 te voorzien. 

- De modaliteiten hoe één en ander praktisch moet worden georganiseerd worden 

besproken en overeen gekomen. Thomas krijgt de opdracht dit nu nog verder uit te 

werken en op één van de eerstkomende vergadering opnieuw voor te leggen. 

 

2. Inschrijvings- en pasdagen 

- De vergadering stelt 3 mogelijke data voor om de inschrijvings- en pasdagen voor seizoen 

2017-2018 te organiseren. Antoine contacteert de vertegenwoordiger van JAKO om te 

horen wat mogelijk en haalbaar is. 

- Om de inschrijvingen op de dagen zelf vlotter en efficiënter te laten verlopen wordt een 

extra laptop en scherm voorzien. Er wordt ook een ID-kaartlezer voorzien voor eventuele 

nieuwe KBVB aansluitingen. 

 

3. Paasstage 

- Afgaande op de reacties van de deelnemers zijn de eerste indrukken positief. 

 

4. Organigram nieuwe versie 

- Sven en Jeroen hebben het organigram geactualiseerd aan de bestaande situatie. De 

vergadering keurt de nieuwe versie goed en stemt er mee in om dit op de infovergadering 

te duiden aan de SKVO-leden (zie ook verder). 

- In dat verband geeft Sven ook duiding bij het gesprek dat er is geweest met dr. Stefaan 

Van Baeveghem. 
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5. Vergoedingen trainers seizoen 2017-2018 

- De vergadering legt de laatste hand aan de vergoedingen voor de jeugdtrainers voor 

volgend seizoen. Er wordt afgestapt van het vaste maandelijkse bedrag, en overgegaan 

naar een vergoeding per prestatie. Hoogte van het bedrag is afhankelijk van de behaalde 

kwalificatie (geen diploma, opleidingstraject ETT, C-diploma, B-diploma, ….). Een prestatie 

=  training, wedstrijd, tornooi. 

- De vergoeding voor de nieuw aan te werven trainer 1e elftal wordt ook vastgelegd. Hier 

wordt ook uitgegaan van een prestatievergoeding maar is ook afhankelijk van het 

wedstrijdresultaat. 

- Sven, Kathleen en Jeroen lichten ook het geautomatiseerde systeem toe dat vanuit de 

management console vanaf volgend seizoen in werking zal treden. Een dubbele controle 

door Antoine wordt nog voorzien om misverstanden te vermijden. 

 

6. Vacature Jeugdcoordinator (OB/MB) 

- Sven deelt mee dat 2 personen de functiebeschrijving en job inhoud hebben opgevraagd. 

Eén persoon heeft een vrijblijvend gesprek aangevraagd. Sven volgt dit verder op. 

 

7. Competitie 2017-2018 

- De vergadering evalueert de resultaten van de bevraging naar de intenties van zowel 

trainers als spelers voor volgend seizoen. 

- In functie daarvan wordt een eerste preliminaire lijst op gemaakt van ploegen met 

daaraan toegewezen hun trainer. In een aantal geval (oa bij overgang OB naar MB, 

herverdeling op basis van aantallen spelers, …) is overleg nodig met betreffende trainers. 

De vergadering besluit om zo spoedig mogelijk de nodige gesprekken te voeren met 

betrokkenen om onnodige (al dan niet foute) geruchten/verhalen de ronde te laten doen. 

 

8. Infovergadering seizoen 2017-2018 

- De vergadering beslist om woensdag 3 mei 2017 (uur nog te bepalen) een infovergadering 

voor al haar leden te voorzien. Inhoud van het verhaal is oa. : 

 Voorstelling organigram 

 Toelichting bedrag lidgeld 

 Toelichting van de strategisch ondersteunende cellen binnen SKVO 

 Toelichting belang van evenemententeam – sponsoring 

 Sportieve doelstelling Jeugdvoetbal SKVO seizoen 2017-2018 

 … 

9. Kastoestand 

- De kastoestand wordt besproken en geëvalueerd. Er worden geen problemen in dat 

verband gemeld en wordt bijgevolg goedgekeurd. 
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10. Evenementen 

- De vergadering zal op vraag van het evenemententeam een ruimte (kast) voorzien waar 

ze hun materiaal kunnen stockeren. 

- Er wordt een stand van zaken gegeven voor de organisatie van het tornooi. Tot nu toe zit 

alles op schema. De vergadering beslist ook definitief over de opstelling van alle velden en 

bijhorende nodige faciliteiten. Wijzigingen tov vorig seizoen zijn : op het nieuwe veld zal 

een tent worden voorzien voor stockage van de sporttassen. Terrein 2A wordt het 

middelpunt voor catering en extra kantineruimte (onder de vorm van grote tent). 

 

11. Ouderraad 

- Jeroen volgt de vorderingen op en probeert nog dit seizoen een vergadering bijeen te 

roepen. 

 

12. PWA  

- De huidige PWA medewerkster heeft een andere standplaats bekomen. Kathleen en 

Antoine volgen verder op om een nieuwe medewerk(st)er aan te werven. 

 

13. STAVAZA actiepunten vergadering 6/3/17 

- Jeroen heeft eind april nog een afspraak met een firma die automatische kassasystemen 

aan de man brengt. 

 

14. Strategisch seminarie 

- De vergadering keurt het voorstel van Sven goed om in de loop van juni (ev. Begin juli) 

een strategisch seminarie te voorzien voor de bestuursleden. Bedoeling is om op basis 

van de clubmissie en –visie een aantal nieuwe lange en korte termijndoelstellingen te 

formuleren. Hij krijgt de opdracht hiervoor een SWOT analyse te houden bij de 

stakeholders en een enquête te organiseren bij de leden. 

 

15. Vakantieperiodes bestuursleden 

- De aanwezige leden laten weten wanneer hun verlofperiode valt in juli en augustus. Er 

worden geen knelpunten verwacht. 

 

16. Afsluitend overlegmoment en receptie trainers/afgevaardigden/clubmedewerkers 

- De vergadering beslist om 3 mei een overlegmoment te houden met 

trainers/afgevaardigde/clubmedewerkers. Om alle mensen te bedanken voor hun inzet 

voorziet het bestuur na afloop een kleine receptie. 

 

17. Varia : 

- Senseball : er wordt gekeken wat haalbaar en betaalbaar is. Volgende vergadering wordt 

dit verder besproken 
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- ETT : Jeroen geeft een korte stand van zaken van een aantal beslissingen en komende 

events 

- AED : Er wordt beslist deze op te hangen binnen aan de ingang van de kantine. Jeroen 

doet het nodige. 

 

Datum volgende vergadering : 3 mei 2017 
 


