HOOFDBESTUUR

JEUGDBESTUUR KFC EPPEGEM
jeugdVoorzitter

Patrick deswarte
zit de jeugdvergadering voor en stelt agenda op controleert
en coördineert de werking van de cellen coördineert de
onderlinge en externe communicatie fungeert als contactpersoon
bij allerhande problemen.
Maakt deel uit van het hoofdbestuur

SPORTIEF BELEID

COMMUNICATIE

FINANCIEEL-LOGISTIEK-VGM

ondervoorzitter

evenementen

TJVO

Stef
colens

dimitri
van crombruggen

ALGEMENE WERKING

alain verelst
J-P VAN VAERENBERGH

Walter de kok

LAURENT mArcelis
ondervoorzitter

Maakt deel uit van het
hoofdbestuur
en sportieve cel club.

Werkt samen met:
• coördinator bovenbouw
• coördinator middenbouw

Werkt samen met:
• website beheerder
Johan Fluit		

• coördinator onderbouw

• financieel:
Pol Panis & Jan Vanasbroeck
• logistiek + VGM:

• secretaresse sportieve cel

Wim Verstraeten

• scoutingscel

Marc Roefflaer

• medische cel

• Jan Van Asbroeck
• kledij:
Leen Willems
• G.C.:

Werken samen met:
• cel organisaties HB:
Marc Roefflaer
Leen Willems
Dirk Baetens

Benny Van Eycken

Dirk Baetens

		

TAKENPAKKET

Werkt samen met:

Werkt samen met:

TAKENPAKKET

		

		

		

TAKENPAKKET

TAKENPAKKET

TAKENPAKKET

• Bepaling ploegen + indeling

• Website jeugd

• Uitwerken budget jeugd

• Etiek bij de jeugd

• Eppiedag+ catering

aanstelling trainers, opvol-

• Sociale media

• Opvolging budget jeugd

• Ombudsdienst

• Sinterklaasfeest

ging sportief aanspreekpunt

• Informatiestroom

• Inning lidgelden

• Spelersraad

• Italiaans Eetfestijn

• Ouderraad

• Eindeseizoensactiviteit

• Doorstroming jeugd

• Socceronline

• Eigen tornooi

• Internationaal tornooi

• Aanvullende sponsoring

• Internationaal tornooi

• Eigen tornooi catering

• Inschrijving tornooien

• Communicatie naar

• Eigen tornooi

• Peterschap 1ste ploeg

• Kantinedienst

• Veiligheid, gezondheid en

• Bestraffing overtredingen

• Wafelverkoop

• Kantinedienst

• Liefdadigheidssteun

• Internationaal tornooi
• Kalender wijzigingen

afgevaardigden

e.a. bijdragen

milieu

• Jeugdopleiding cursussen

• Opstellen jaarkalender

• Aanstelling afgevaardigden

• Organisatie hulp
eetfestijnen

• Organisatie trainingen
• Organisatie wedstrijduren

• Interactie 1ste ploeg-jeugd

• Indelingen kleedkamers

• Samenstellen kledijpakket

Sportieve cel jeugd
Secretariaat
Kathy Van Craen
JC Onderbouw
David Vermeere
JC Bovenbouw
Daniel Begijn
TC
Wesley Muyldermans
JC Keepers
Luc Usewils
Greg Vanderidt

• Ontwikkeling nieuwe ideeën

“zie lijst trainers en afgevaardigden”

