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HET STARTTE MET EEN OUDERRAAD 

Eind 2019 is de ouderraad gestart. Als raad zijn wij een schakel 
tussen ouders, jeugdspelers, bestuur en sportieve cel. Ons doel 
is om van iedere ploeg minstens 1 ouder in onze groep te 
hebben zodat de voltallige KVC-familie vertegenwoordigd is.  

Met de ouderraad zetten we ook evenementen voor de jeugd 
op poten. Zo hadden we in december een succesvolle nieuwe 
formule voor het sinterklaasfeest en komt er binnenkort ook een 
paasontbijt met paaseierenraap aan! (hierover verder meer) 

EN TOEN KWAM DE AUDIT 

Misschien heb je nog nooit van ‘de audit’ gehoord. In het kort is 
dit een doorlichting van een jeugdvoetbalploeg die elke drie 
jaar plaatsvindt. Afhankelijk van de resultaten van de audit kan 
een ploeg de volgende drie seizoenen met de jeugd 
gewestelijk, provinciaal of hoger spelen.  

In de eerste ouderraad van 2020 kwam de TVJO Bram Lucker 
toelichten hoezeer de audit veranderd (lees maar: verstrengd) 
is en wat er allemaal nodig was om zoveel mogelijk punten te 
verzamelen. Een kerngroep verzamelde zich daarop rond Bram 
en heeft keihard gewerkt om een goed dossier in te kunnen 
dienen. 

De komende weken kunnen de auditeurs nog langskomen om 
trainingen en wedstrijden te observeren. Over enkele maanden 
krijgen we dan ons ‘rapport’. We danken hierbij iedereen die 
bijgedragen heeft en we zijn ervan overtuigd dat we een mooi 
dossier hebben ingediend. 

INFOBROCHURE 

Tijdens de voorbereidingen van de audit kwam er heel wat 
informatie naar boven die we ook met jullie willen delen. Als 
bijlage vind je de infobrochure voor de jeugd van KVC 
Wingene vol nuttige info. 

 

Er is de laatste weken 

achter de schermen heel 

hard gewerkt voor de 

jeugd van KVC Wingene.  

Voor jou, als ouder, speler, 

trainer, supporter… is het 

belangrijk te weten 

waarmee we precies 

allemaal bezig geweest 

zijn.  

Er is ook heel belangrijk 

nieuws vanuit het bestuur: 

lees zeker verder! 

 

 

 

 



BELANGRIJK NIEUWS: OPRICHTING VAN EEN JEUGDBESTUUR  

Tijdens de afgelopen weken zijn we niet enkel bezig geweest met het voorbereiden van 
evenementen en de audit, maar minstens evenveel met de voorbereidingen van het volgend 
seizoen. Zoals het hoofdbestuur al gecommuniceerd heeft, gaan we volop voor een kwalitatieve 
jeugdwerking. In dat kader zijn we blij om jullie te melden dat er een nieuw jeugdbestuur is gestart.  

Onze belangrijkste taak: verdergaan op de goede weg die de jeugdwerking dit seizoen al heeft 
ingezet en deze nog versterken en verbeteren. 

Lees zeker het voorwoord van de interim-jeugdvoorzitter Stefaan Verhelle in de infobrochure! 

 EERSTVOLGENDE EVENEMENTEN 

 Paaseierenactie 

Bestellen kan nog tot en met vrijdag 13 maart. We hebben ze al 
voorgeproefd en ze zijn heerlijk!  
Voor wie niet kan wachten: de zakjes met kleine eitjes (400gr) 
zijn al te koop in de kantine! 
 
 Paasontbijt met paaseierenraap 

Inschrijven kan nog tot en met 4 april.  
We garanderen een heerlijk buffet en veel lachende gezichtjes. 
We voorzien aparte zones per leeftijd zodat iedereen evenveel 
plezier heeft!  

OPROEP 

Zoals jullie konden lezen, leeft de jeugd bij KVC Wingene!  

Heb je zin om af en toe een handje te helpen, wil je eens een vergadering van de ouderraad 
bijwonen of heb je interesse in het jeugdbestuur? We horen het graag! 

Contacteer ons via: jeugd.kvcwingene@gmail.com of spreek gewoon een lid van de ouderraad (zie 
infobrochure) of van het jeugdbestuur aan! 

Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Bram Lucker                                                                                               
Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme  

 

 

 

 

 


