
NIEUWSBRIEF  7    JEUGD 
SEIZOEN 2014-2015 

1.   Oudercontact 
 
Ter voorbereiding van volgend seizoen organiseren wij op dinsdag 12 mei 2015 tussen 19 uur en 21 uur een 
oudercontact in de kantine van het Begijnhofstadion. U kan die avond, via dit volgende link 
http://goo.gl/forms/IwHa56YGah een gesprek aanvragen met trainer en jeugdcoördinator ten einde de evaluatie van 
uw zoon/dochter door te nemen. 
 
Tijdens de komende weken worden alle evaluaties afgewerkt met het oog op de doorstroming en optimale 
begeleiding van de spelers, of deze nu in de interprovinciale of gewestelijke ploegen uitkomen. 
 
Om de organisatie van dit oudercontact, bestemd voor de Tempo-spelers van volgend seizoen, vlot te laten verlopen 
vragen wij u de  vragenlijst te beantwoorden. U krijgt het definitieve uur van afspraak dan per mail doorgemaild. 
  

2. Recreantentoernooi  - zaterdag 6 juni 
 
Op zaterdagnamiddag 6 juni vindt het vierde recreantentoernooi plaats op op het kunstgrasveld van de Hagaard. Er 
wordt gespeeld 5 tegen 5, dus 1 doelman en 4 veldspelers (ploegen maximum 10 spelers). Naast de traditionele 
beker voor de winnaars is er een prijs voorzien voor elke deelnemer.  
 
Een zaterdagnamiddag in het teken van voetbal, fun en plezier. Inschrijven kan via geert.vanderstappen@telenet.be 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 €. Overschrijven doe je op volgend rekeningnummer : BE68 8805 4428 5134 of 
betaal ter plaatse. Let op: er blijven nog slechts 4 plaatsen over.  
 
Net als de vorige jaren ronden we het toernooi af met een BBQ.  Voor 15 € per persoon kan je al mee aanschuiven 
aan het uitgebreide BBQ-buffet, Gelieve het aantal personen ten laatste 5 dagen op voorhand te reserveren 
(0495/270461). De ideale afsluiter van het voetbalseizoen 2014-2015. 
 
 

3. Ouderinfoavond 
 
Graag geven we jullie nu al onze eerste afspraak met het oog volgend seizoen mee: onze ouderinfoavond.  
 
Op woensdag 24 juni ontvangen we jullie graag met alle nodige inlichtingen voor het seizoen 2015-2016. Noteer  
de datum alvast in jullie agenda.   
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4. Oprichting ouderraad jeugd Tempo Overijse 

Honderden ouders vertrouwen de voetbalopleiding van hun kinderen toe aan Tempo 

 Overijse. Daarom lijkt het ons logisch dat  deze ouders zich verenigen in een ouderraad. Het 

 is dan ook de ambitie van Forza Tempo om vanaf volgend voetbalseizoen (2015-2016)  

een ouderraad op te richten. Deze zou minstens vier keer per seizoen vergaderen en de  

punten bespreken die de ouders belangrijk vinden.  

De bedoeling is om een enthousiast team  te vormen dat zich inzet voor jeugdspelers en de club. Zo kan de ouderraad 
bijvoorbeeld een jaarlijkse vormingsavond organiseren over onderwerpen die onze jongeren en/of hun ouders 
aanbelangen (bvb. EHBO-cursus Veilig Voetballen, voeding bij voetballers, …) 

 

Hierbij dan ook een warme oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee Tempo te vormen... In de 
ouderraad ben je van harte welkom! Ben je geïnteresseerd om mee de ploeg van de ouderraad te versterken? Neem 
dan gerust contact op! 

 

Ouders die zich kandidaat willen stellen om te zetelen in de ouderraad nemen contact op met  Alan Pauwels via 
alan.pauwels@telenet.be of 0497/81.75.64 

  

Voor alle duidelijkheid...de ouderraad heeft geen sportief karakter.  

 

Hoe zien wij de werking van deze ouderraad ?  

 

Algemeen 

Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de jeugdleden en dient als klankbord. De ouderraad is 
een adviesorgaan voor het bestuur waardoor het belangrijk is dat er steeds een vertegenwoordiging is van zowel het 
bestuur met indien mogelijk een persoon van de sportieve cel.  

  

Doelstellingen  

  

De ouderraad :  

- behartigt de belangen van ouders en jeugdspelers;  

- wil een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en hierbij dienen als doorgeefluik aan bestuur en de 
jeugdcoördinator(en) ; 

- toetst het jeugdbeleid;  

- signaleert verbeterpunten en geeft deze door aan het bestuur; 

- geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de jeugdcoördinator(en) en het bestuur; 

- wil de communicatie tussen de club en de ouders verder optimaliseren; 

- wil ouders stimuleren om zich actief in te zetten.  
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Wijze van functioneren  
  
De ouderraad :  
 
- is samengesteld uit één of twee vertegenwoordigers van elke ploeg, bij voorkeur een  
andere persoon dan de afgevaardigde. Deze persoon vertegenwoordigt de ploeg, niet  
het persoonlijk belang; 
- komt minstens 4 maal per seizoen samen (september, december, maart en mei);  
- heeft, indien nodig, tussentijds overleg met het bestuur en jeugdcoördinator(en); 
- onderhoudt contacten met de andere ouders van de ploeg(en) . 
 
Mogelijke onderwerpen  
  
De ouderraad kan zich bezighouden met de volgende onderwerpen:  
  
- normen en waarden m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen; 
- verder optimaliseren van communicatie tussen club en ouders ; 
- stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouders als vrijwilliger ; 
- door jeugdleden, ouders en trainers aangedragen onderwerpen; 
- door het bestuur en jeugdcoördinator(en) aangedragen onderwerpen. 
 
 

6. Internationaal Duiveltjestoernooi ontvangt weer pak topclubs  
 
Op zaterdag 09/05 en zondag 10/05 zijn alle ogen weer gericht op de jongste voetballers. Voor de 16de  maal al 
organiseert onze club het Internationaal Duiveltjestoernooi. FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Feyenoord, 
Tottenham Hotspur, FC Southamptom, FC Utrecht en Celtic Glasgow zijn enkele van de grote namen die ook dit jaar 
weer present tekenen. Natuurlijk zijn ook alle Belgische toopclubs aanwezig. Thibaut Courtois en Dennis Praet 
toonden ooit hun eerste kunstjes tijdens ons toernooi.  
 
We hopen jullie in grote getale te mogen ontvangen dit weekend. Alle info vinden jullie via http://www.tempo-
overijse.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=173 
 
Het toernooi kan reeds jarenlang bogen op een zeer goede organisatie dankzij de steun en hulp van heel wat 
vrijwilligers. Daarom de volgende oproep: wie graag zijn steentje wil bijdragen bij de organisatie van het toernooi kan 
dit gerust laten weten aan Geert Vanderstappen via geert.vanderstappen@telenet.be. 

Namens het jeugdbestuur, 
Alan Pauwels 
0497/817564 
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