INTERNE AFSRAKENNOTA LEDEN JEUGDBESTUUR SKVO
Algemene deontologie





Leden van het jeugdbestuur onderschrijven de doelstellingen en de reglementen van de club SKVO.
Leden van het jeugdbestuur worden verondersteld de besluiten van het jeugdbestuur te
respecteren en te verdedigen naar buiten uit. Persoonlijke opvattingen zijn hieraan ondergeschikt.
De plaats voor overleg en discussie omtrent het jeugdbeleid van SKVO is op de vergadering van het
jeugdbestuur, geenszins daarbuiten.
Leden van het jeugdbestuur zijn bereid collectieve verantwoordelijkheid te dragen en hebben een
diplomatische ingesteldheid.

Opdracht en bevoegdheidsafbakening
 Het jeugdbestuur heeft als opdracht om de jeugdwerking (duiveltjes, preminiemen, miniemen,
knapen, scholieren en juniors) binnen de club SKVO zo goed mogelijk kwalitatief en structureel uit
te bouwen.
 De bevoegdheid van het jeugdbestuur is beperkt tot de jeugdwerking. Het beloftenelftal en de 1ste
ploeg vallen buiten deze bevoegdheid.
 De ploegafgevaardigden vallen onder de bevoegdheid van het jeugdbestuur.
 Het jeugdbestuur moeit zich in principe niet met het sportieve beleid van de jeugd (o.a.
trainingsmethodes, opstelling van spelers, wedstrijdtactiek, coaching …). Dit vormt de rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator in nauw overleg met de trainers.

Lidmaatschap




Nieuwe leden kunnen enkel toetreden tot het jeugdbestuur na een gemotiveerde aanvraag ten
aanzien van de voorzitter. Bestaande leden kunnen ook nieuwe kandidaat leden aanbrengen mits
motivering ten aanzien van de voorzitter.
Een lid van het jeugdbestuur kan ontslaan worden uit zijn mandaat indien de interne afspraken bij
herhaling worden overtreden.

Werking
 Het jeugdbestuur vergadert met een frequentie van éénmaal per maand.
 De agenda voor de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter. Alle leden kunnen
agendapunten aanbrengen maar moeten deze ten laatste 10 dagen voor de vergadering aan de
voorzitter bezorgen.
 De uitnodiging voor de vergadering wordt minstens 1 week op voorhand verspreid onder de leden
door de secretaris.
 Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en verspreid onder de leden.
 In het kader van een goede communicatie met het hoofdbestuur wordt het verslag van elke
vergadering verspreid aan de secretaris van het hoofdbestuur.
 Er is altijd een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur aanwezig op de vergadering van het
jeugdbestuur.







Beslissingen binnen het jeugdbestuur worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien er echter
geen consensus kan bekomen worden, kan er desgevallend gestemd worden. Elk aanwezig lid heeft
één stem. Afwezige leden kunnen geen volmacht verlenen aan aanwezige leden. Bij stemming
wordt een beslissing pas goedgekeurd bij meerderheid van stemmen (= de helft + 1). Bij gelijkheid
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Leden van het jeugdbestuur ontvangen geen vergoeding van SKVO voor het uitvoeren van hun
mandaat. Leden van het jeugdbestuur krijgen wel gratis toegang tot de wedstrijden van de 1ste
ploeg van SKVO.
Leden van het jeugdbestuur kunnen in functie van hun taken gratis gebruik maken van de telefoon
van het secretariaat van SKVO.
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