Actieplan 2015-2016
1. Communicatie
a. Er wordt een communicatieplan opgesteld.
b. Er wordt gericht gecommuniceerd over verschillende aspecten van de club,
via verschillende fora o.a. infomomenten (voor ouders, trainers,
afgevaardigden), via de vernieuwde website, via de lokale scholen, via
mailings naar spelers/ouders, …
c. Het jeugdbeleidsplan krijgt een plaats op de website, waardoor het steeds
beschikbaar is voor alle participanten van de club.
d. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over de ploegindeling. De ouders worden
hiervoor uitgenodigd op een infomoment.
e. De website wordt up-to-date gehouden.
2. Vrijwilligerspoule
a. Er wordt een vrijwilligerspoule opgericht (hierin worden betrokken ouders,
maar ook andere vrijwilligers opgenomen).
b. Deze vrijwilligers kunnen gecontacteerd worden, om hun steentje bij te
dragen bij allerhande activiteiten van de club (festiviteiten, tornooien,
klusdagen, …).
3. Sportief
a. Er wordt een bijkomende TVJO aangesteld. Deze zorgt voor de sportieve
aansturing van de trainers en volgt de trainers en de spelers op.
b. De trainers worden blijvend gestimuleerd om opleidingen te volgen.
c. Er wordt nog actiever gezocht naar gemotiveerde en competente trainers.
d. Alle spelers dienen voldoende kansen te krijgen om hun talenten te
ontwikkelen. Tevens dienen alle spelers voldoende speelkansen te krijgen
tijdens de wedstrijden.
4. Respect
a. De trainers en alle andere medewerkers van de club hebben een sterke
voorbeeldfunctie. Ze dragen dit uit in hun functioneren binnen de club.
b. Het respect-charter wordt op verschillende manieren onder de aandacht
gebracht.
c. Spelers, clubmensen en ouders dienen dit respect-charter na te leven en uit
te dragen.

5. Database
a. Er wordt een database aangemaakt, waarin de persoonlijke gegevens van de
spelers worden opgenomen, hun sportieve prestaties (resultaten testen, …),
hun sportieve groei, blessures, …
b. Deze database kan gebruikt wordt, indien objectieve maatstaven nodig zijn
(vb. bij de ploegindeling, …).
6. Infrastructuur
a. De kwaliteit van de terreinen wordt verbeterd. Er wordt een
onderhoudscontract afgesloten, waardoor systematisch onderhoud en
verbetering op langere termijn kan worden gegarandeerd.
b. Een aantal kleedkamers worden geschilderd.
c. Het sanitair wordt overal vernieuwd.
d. Een gedeelte van de toog wordt vernieuwd.
e. Via het aanstellen van poetspersoneel kan een beter onderhoud van de
gebouwen gegarandeerd worden.
f. Er worden onderhandelingen met de gemeente gevoerd over hhet onderhoud
van het D-terrein en over bijkomende ruimte voor het aanleggen van kleine
terreintjes.
g. Via de vrijwilligerspoule worden er klusdagen georganiseerd om de
infrastructuur op te knappen en te onderhouden.
7. Extra-sportief
a. De nevenactiviteiten van de club (barbecue, Sinterklaasfeest, …) worden
verbeterd waar nodig.
b. Deze activiteiten zijn, indien ze goed georganiseerd worden, een meerwaarde
voor de club en zorgen mee voor het familiaal karakter van de club.

