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Verslag Beheerraad en Dagelijks Bestuur van maandag 6 maart 

2017 
 

Aanwezig: Tom, Antoine, Viviane, Iris, Kathleen, Diederik, Sven, Dominique (verslaggever) 

Verontschuldigd: Jeroen 

Afwezig:  

Uitgenodigd:  

 

Korte samenvatting uit de vergadering 

 
1. Nieuwe leden dagelijks bestuur 

Mr. Robert Lefèvre en Mr. Jan De Potter hebben hun kandidatuur gesteld voor het dagelijks 

bestuur. De vergadering gaat er unaniem mee akkoord en aanvaardt de kandidaatstelling. 

Beide heren worden vanaf volgende bijeenkomst uitgenodigd. 

2. Taakverdeling 

Dominique stelt zijn kandidatuur om in de toekomst als verslaggever op te treden. De 

vergadering gaat akkoord. Hij zal in die hoedanigheid ook opnieuw worden opgenomen in 

het organigram van de club alsook via een blauwe kaart worden aangesloten bij de KBVB. 

3. Wedstrijd SA: SKVO – T . Melle (dd. 5/3/2017) 

Ongeacht dat de wedstrijd verloren werd door een klacht van T Melle, heeft het bestuur 

beslist om de premie uit te betalen aan de hand van het wedstrijdresultaat na 90 minuten 

(gelijkspel). 

4. Seizoen 2017-2018: Senioren B en U21 

Op basis van het beschikbare spelerspotentieel en eigen observaties beslist de vergadering 

om volgend seizoen geen senioren B in competitie te brengen en om slechts 1 ploeg U21 in 

te schrijven. 

5. A – kern 

De vergadering lijst de verwachtingen op voor volgende seizoen, zowel op als naast het veld. 

Deze zullen door een bestuur delegatie ASAP worden bekend gemaakt aan de betrokken 

personen. 

6. Disciplinaire maatregel 

Het bestuur beslist een disciplinaire maatregel op te leggen aan een jeugdspeler wegens 

herhaaldelijk foutief gedrag en schorsingen van KBVB. 

7. E Kick-Off 

Kathleen laat weten dat – in geval van onbeschikbaarheid – Sven nu ook over de nodige 

toegangsrechten beschikt om in E Kick-off te werken. 

8. Lidgeld seizoen 2017-2018 

De beheerraad legt de modaliteiten vast voor het lidgeld van seizoen 2017-2018. Deze 

worden ter goedkeuring voorgelegd op de eerstkomende Algemene Vergadering. 
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9. Update organigram 

Het organigram van de club wordt geactualiseerd. Volgende vergadering wordt dit verder 

uitgewerkt en gefinaliseerd. 

10. Aanwerving jeugdcoördinator (onder/midden) bouw 

Op basis van het nieuwe organigram wordt duidelijk dat er op alle niveaus nood is aan 

sportief coördinatoren. Er wordt beslist om een vacature uit te sturen voor een 

jeugdcoördinator (onder/midden) bouw. Sven doet het nodige. 

11. Ouderraad 

Arent Meirhaeghe is niet langer werkzaam bij het project Elk Talent Telt van vzw Voetbal in 

Stad. Hij begeleidde in onze club oa. het traject ouderparticipatie dat in oktober jl. aanleiding 

gaf tot de installatie van de ouderraad. Gezien Arent zijn vervanger nog niet beschikbaar is, 

maar we de inspanningen van de ouderraad heel erg appreciëren wordt beslist om deze 

mensen ASAP opnieuw samen te roepen om de werkzaamheden te hervatten. Jeroen doet 

het nodige. 

12. AED-toestel – EHBO-cursus 

a. Er wordt beslist om een AED-toestel aan te kopen (investeringskost: 1200 euro) 

b. Maandag 27 maart wordt een EHBO-cursus gegeven door de firma Alert. Doelgroep 

is de trainers en afgevaardigden. Sven stuurt de uitnodigingen uit. 

13. ICT 

De vergadering gaat ermee akkoord dat een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien voor de 

ICT-medewerker. 

14. Voetbalschool 

Sven vraagt een bedrijfsplan op voor de vraag die is gekomen naar een voetbalschool op 

SKVO. 

15. ETT 

a. ETT – ondersteuningsfonds. Jeroen vult ASAP de nodige formulieren in waarna we 

deze de volgende vergadering kunnen finaliseren en opsturen. 

b. ETT – voorbereidingstornooi: SKVO zal met alle categorieën (duiveltjes en 

preminiemen) deelnemen aan dit voorbereidingstornooi (timing: normaal laatste 

weekend van augustus 2017) en is bereid als organisator op te treden voor een 

duiveltjescategorie. Jeroen brengt ETT op de hoogte van de beslissing. 

16. Stavaza actiepunten vorige meeting 

a. Jeroen volgt verder de offertes op voor de geautomatiseerde kassasystemen en geeft 

het dagelijks bestuur op de volgende bijeenkomst een update. 

b. Een aanzet is gegeven voor de betalingsmodaliteiten van de prestatievergoedingen 

voor de sportieve medewerkers voor seizoen 2017-2018. Dit wordt volgende 

vergadering verder behandeld en gefinaliseerd. 

c. Paasstage: Sven contacteert Foot Academy voor het contract 

17. Varia 

a. De vergadering beslist om geen einde seizoen barbecue te voorzien omwille van een 

tekort aan medewerkers. 

 


