Supportersraad vergadering : 23/01/2014
Aanwezigen Bestuur: Claude Pluym - Thierry Lieckens - Nick Bequet - Brigitte Van Het Hof- Glenn van de
Putte - Peter Op de Beeck
Supportersgroep: Jef Bernaerts - Ivo Janssens - Kenny Sijmons - Kevin Sijmons - Paul De Veuster - Gilbert
Van Looy

Uiteenzetting Visie van de Club:
•

De club van de regio Katelijne met een familiaal en sociaal karakter

•

Financieel gezonde club

•

Een goede jeugdwerking is de sleutel tot succes

•

De resultaten van de eerste ploeg moeten de barometer zijn van onze jeugdopleiding:
•

1/3 eigen jeugd

•

1/3 talentrijke jongeren/beloften uit de omgeving

•

1/3 doelgerichte transfers ter ondersteuning en begeleiding vd jongeren

Uiteenzetting Visie van de Jeugd:
•

Een gezellige warme voetbalclub waar het kind centraal staat

•

Iedere speler krijgt speelkansen: doorstroming en plezier, provinciaal of gewestelijk

•

Een jeugdwerking die opvoeding en discipline hoog in het vaandel draagt: “Respect”

•

Opleidingsplan voor de jeugd i.v.m. techniek en vaardigheden

•

Opleiding of bijscholing ook voor de trainers

•

Doorgroeimogelijkheden naar de grote ploegen of onze eerste ploeg

Praktisch besproken punten:
Organigram : zie site onder club / bestuur
Eerste ploeg (mindere resultaten ) + transferbeleid (scoutinggroep gevormd)+ doorgroei jeugd
Hoe het Contact en de Sfeer met eerste ploeg verbeteren??
Waarom Voetbalploegen het Financieel moeilijker hebben in 2014!
(Belasting , BTW ,SABAM ,voedsel en brandweer inspectie, eisen Bond, ... geen
gemeente subsidies in SKW, achterstallige subsidiering gemeente voor bijbouw
kleedkamers)
Toestand velden + Afdak en bereikbaarheid rond het B veld
Voorzieningen rekken voor sportzakken.
Muziekinstallatie + foto’s jeugdploegen kantine in orde brengen.

Wasbak voorzien voor voetbalschoenen.

Actiepunten volgende vergadering:
Woordje uitleg over de Huidige werking eerste ploeg door trainer Marc Behiels.
Toekomst perspectief door voorzitter Bart Huysmans.

Supportersraad organiseert een Brunch op 30/3/2014:
Laatste match eerste ploeg thuis tegen Herentals
BE THERE!

