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Ouderavond SKVO 28/10/2016 

Werkpunten van SKVO: 

- Link A ploeg en jeugd is zwak: daarom stellen de ouders volgende potentiële initiatieven 

voor. 

o Peterschap nieuw leven in blazen 

 Bij thuiswedstrijden afwisselend een jeugdploeg mee laten oplopen op het 

veld met de A ploeg. De ouders moeten tevens beseffen dat men op 

seizoensbasis 1 wedstrijd van de A-kern tegen betaling zal bijwonen.  

 Iedere speler van de A kern wordt opnieuw peter van jeugdploegje.  

Hij woont minimaal 3 wedstrijden van de jeugdploeg bij of geeft af en toe 

een training. De speler in kwestie wordt aan het begin van het seizoen 

voorgesteld en er kan eventueel een groepsfoto genomen en opgehangen 

worden. Om deze band te versterken zien we een rol weggelegd voor de 

trainer van de A-kern en de trainer/afgevaardigde van de betrokken 

jeugdploeg. 

 Aan het begin van het seizoen een opendeurdag met daaraan de voorstelling 

van de A-kern gekoppeld.  

 Opnieuw Panini stickerboek ontwerpen met de eigen ploegen en spelers van 

SKVO. Dit zorgde voor een band binnen de club. Het had ook als extra effect 

dat er ruilavonden werden georganiseerd, wat de banden binnen de club nog 

sterker aanhaalde.  

 Galamatch 1ste ploeg tegen trainers, jeugd vs ouders, trainers onderling of 

een mix van trainers en 1ste ploeg.  Hiervoor dienen afspraken gemaakt te 

worden tussen de JC en trainer 1ste ploeg. Om hierop volk te krijgen zal een 

ruimere bekendmaking cruciaal zijn onder de ouders.  

 

-  Nood aan meer helpende handen.  

o In de kantine kunnen zeker extra mensen helpen op woensdag, vrijdag en zaterdag, 

met als zwaartepunt de zaterdagen.  

Optie: 

  die de ouders naar voren schuiven: vaste cantinière die met winstmarge 

werkt. Er kan gewerkt worden met een aparte kassa voor 1ste ploeg.  

 Het voorzien van een automaat zodat op rustige momenten geen vrijwilligers 

dienen voorzien te worden.   

    

o Telefoonnummer op website: wordt vaak niet opgenomen. Kan dit niet afgeschaft 

worden?  

o Kantine : losse medewerker die kan aangesproken worden voor verkoop 

hotdogs/croques/soep/ fruit :  

Zaterdag wordt verse soep voorzien door Iris.  

Voorstel: Per ploeg een ouder aanspreken om soep te maken door de afgevaardigde 

en dit wordt 2 weken op voorhand gecommuniceerd. De opbrengst naar de club. 

Idem voor het voorzien van croques of hot dogs.  
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Ouders kunnen dit op voorhand maken.  

Per ploeg vragen of een ouder dat wil opnemen.  

 

Vragen ouders: 

- Kan JC niet meer personen zijn? Kunnen we deze taak niet verdelen over een aantal mensen? 

Taken opsplitsen en beschrijven.  

- Trainer/afgevaardigde ouderraad bekend maken bij ouders om betrokkenheid te verhogen.  

- Communicatie moet meer gebundeld, zeker wat de mails betreft.  

- Idee volgende keer uit te werken: plek voor zakken ergens te kunnen plaatsen. Een 

verzamelrek/punt.  


