Agenda Dagelijks Bestuur SKV Oostakker
Datum : 06 augustus 2018
Aanwezig : Dominique Préat, Kathleen De Decker, Jeroen Sobrie, Iris Goethals, Tim Van
Houte, Martial Van Den Bossche, Ludo Van Den Bossche, Thomas Lataer, Diederik De
Lentdecker (verslaggever)
Afwezig met kennisgeving : Sven Inghelbrecht
Afwezig : Tom Van Damme
Uitgenodigd :

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering
- Er waren geen opmerkingen mbt het vorig verslag.

2. Accommodatie en kantine
- Jeroen geeft een stand van zaken betreffende de infrastructuurwerken. Alles zit nog op
schema. Trainingen kunnen starten op 20 augustus. Communicatie dient in dat geval te
worden opgestart.
- Er wordt een voorlopig schema opgemaakt voor de kantinebezetting in de week van 20
en 27 augustus. Kathleen finaliseert en stuurt nog een maail door naar betrokkenen voor
extra hulp.
- Een inventaris van de stock dient nog te worden uitgevoerd voor 30/8 en doorgestuurd.
- Er moet nog een alternatief gezocht worden om een wedstrijd van de A-kern te spelen
i.k.v. Hofmancup.

3. Kastoestand
- De kastoestand wordt besproken. Er worden geen problemen gemeld in dat verband.
- Alle betalingen zijn op het ogenblik van de vergadering voldaan.
- Kathleen geeft een stand van zaken betreffende de sponsoring. Een tweetal facturen voor
nieuwe sponsor moeten nog worden opgemaakt.

4. Tuchtcommissie
- De procedure in geval van negatief gedrag (spelers, begeleiders, supporters) wordt
besproken. Rode kaarten dienen via trainer te worden gemeld aan betrokken coordinator
en zo aan het bestuur. Deze laatste bekijkt dan samen of er verdere actie dient te worden
ondernomen. Richtlijnen in dat verband moeten nu verder worden uitgeschreven en
bekend worden gemaakt.
- Het bestuur is tevens van mening dat het zich dit seizoen ook meer wil focussen op
algemeen gedrag en zeker ook het positieve wil benadrukken (bvb een speler of team dat
niet ingaat op negatief gedrag/uitdagingen van tegenstrever mag in dat verband ook wel
eens positief worden benaderd).

5. Sportief
- Onderbouw :
 Er is een infovergadering geweest op 20 augustus waarop alle ouders U6 tem U9 zijn
uitgenodigd en toelichting hebben ontvangen betreffende de werking voor seizoen
2018-2019.

 Er is vraag naar een charter onderbouw, maar dit wordt voorlopig on hold gezet
aangezien er een algemeen charter in opmaakt is.
- Middenbouw :
 Trainingsuren U10B worden definitief vast gelegd.
- Bovenbouw:
 Er zijn diverse aanvragen binnen gekomen voor nieuwe spelers bovenbouw. We
kunnen deze niet weerhouden aangezien de kernen gevormd zijn en er voldoende
spelers zijn voor alle leeftijden.
 Enkele spelers moeten nog de betaling en aansluiting in orde brengen.
 Er staat op 30/8 een overleg gepland tussen trainers U21 en SB/SA in functie van
werking seizoen 2018-2019. Voor de U15 en 17 staat dit gepland in september.
- Senioren
 Een materiaalhok voor oa ballen zal normaliter in december ter beschikking zijn en zal
ook verwarmd zijn.
 Er is vraag naar een groot verplaatsbaar doel. Dit is reeds besteld.
 Er worden verdere afspraken gemaakt omtrent trainingsballen, wedstrijdtruitjes en –
broekjes.
 Catering na de wedstrijd wordt goedgekeurd.
 Verzorging (oa ijs, water) zijn reeds aanwezig.

6. Elk Talent Telt
- Robby Verspeelt zal de taak van contactpersoon Elk Talent Telt opnieuw op zich nemen
ter vervanging van Jeroen. De communicatie daaromtrent mag worden opgestart.

7. Evenementen
- Het evenementen team is op het ogenblik van de vergadering nog niet samen gekomen.

8. Opvolging SD en OD
- Agendapunt werd niet behandeld.

9. Varia
- Kathleen geeft een uitgebreide toelichting met betrekking tot de nieuwe wetgeving
betreffende het vrijwilligers- en verenigingswerk. Ze zoekt momenteel verder uit wie van
de bestaande medewerkers in welk statuut past.
- Aangezien de A kern dit seizoen op zaterdagavond thuis speelt zal dit zijn impact hebben
op de kantinebezetting en de planning in dat verband. Een aantal afspraken in dat
verband worden al gemaakt.

