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1. Doel 

 

De sporttechnische commissie (= SC) is verantwoordelijk voor de bepaling en de uitwerking van de 

sportieve visie van de club , zowel qua jeugdwerking als eerste ploegen . Deze commissie is de 

denktank van de club die nadenkt over een aantal sportieve doelstelling in het kader van de missie 

en visie van de club .  

De SC wordt voorgezeten door de sportief verantwoordelijke (SV) en samengesteld uit  

bestuursleden , jeugdcoördinatoren onder – en bovenbouw en commissieleden met een visie op het 

voetbal  ( ex-spelers , trainer , ex – trainer ) en die de club een warm hart toedragen . 

De belangrijkste opdracht voor deze SC is het realiseren van en het waken over  een kwalitatieve 

jeugdwerking , met aandacht voor het familiale karakter van de club . De kapstokken van onze visie 

op de jeugdwerking zijn :  

- ontwikkelen van jeugdspelers op voetbaltechnisch – en tactisch gebied. 

- leren winnen / leren verliezen  Steeds sportiviteit ! 

- het fun-aspect mag nooit ver weg zijn . 

- respect voor medespelers, trainers ,arbiters , tegenstanders , supporters, vrijwilligers,… 

- respect voor de infrastructuur ( kleedkamers , terreinen …)en materialen  van de club  

- familiale karakter  iedere jongere moet zich welkom voelen bij de club ! 

- Discipline, engagement en een goede motivatie zijn belangrijke gedragscompetenties van 

alle jeugdspelers . 

We hebben de ambitie als club om op provinciaal niveau in onze regio een waardemeter te zijn 

w.b.t. onze jeugdwerking met het uiteindelijke doel om maximaal eigen jeugdspelers te laten 

doorstromen naar het fanion . Ons motto moet zijn : wij zeggen niet dat onze jeugd kansen krijgt 

om door te stromen , wij doen het ook ! 

Deze commissie heeft een adviserende rol aan de sportief verantwoordelijke en het bestuur en komt 

een 3-tal keer samen per voetbalseizoen. 

 De SV neemt de rol van voorzitter op zich en stelt de agenda samen en maakt een verslag voor elke 

vergadering . 
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2. Organigram  
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3. Leden 

    Gino Vermeren                                Danny Aerts                       Piet De Smedt 
Sportief Verantwoordelijke (SV)                         Voorzitter                               Jeugdverantwoordelijke  
                                                                                   Bestuurslid                                     Bestuurslid 

                                                                      

     gino.vermeren@eandis.be                 danny_aerts@skynet.be                piet.de.smedt@telenet.be 

               0478-45.39.55                                     0498-43.25.14                                  0486-95.20.21 

 

      Bartel Lorenz                               Bart Gruyaert                         
       TVJO Onderbouw                                           ex-trainer                                             
            Bestuurslid 

                                                                            

       Bartel.lorenz@telenet.be                 bart_gruyaert@telenet.be               

            0476-57.31.13                                       0475-45.93.66                                       

 

      Ivan Wijns                                           Harry Averhals 
         Oud-speler                                                     Sportief coördinator 
        Jeugdtrainer                                                             Scouting 

                                                     
 

 Wijnske1@hotmail.com                                harryaverhals2005@gmail.com 

      0477-33.84.15                                                      0476-95.09.27 
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4. Takenpakket 

1. Denktank : 
 

- Brainstormen over bepaalde thema’s . 

- Zorgen voor een frisse , objectieve kijk op bepaalde thema’s . 

- Aanreiken mogelijke oplossingen bij zowel sportieve als extra-sportieve “hete hangijzers”. 

- Het platform waar alles moet kunnen besproken worden in een “vertrouwelijk “ klimaat . 

- De te bespreken thema’s kunnen aangebracht worden door alle deelnemers . 

- Steeds in een klimaat van integriteit . 

2. Advies verlenen : 
 

- Op allerhande thema’s op vraag van het bestuur of de SV. 
- Profielen van de trainers ( A en B – ploegen , alsook jeugdtrainers) . 
- Mogelijke transfers van fanion-spelers. 
- Indeling jeugdreeksen , welke ploegen samengesteld worden . 
- Jeugdspelers : bvb . welke spelers doorschuiven naar hogere leeftijdscategorieën . 

3. Uitwerken : 
 

- Plan van aanpak om de sportieve doelstellingen om te zetten in de praktijk . 

- Bewaken en optimaliseren van de communicatie met trainers,afgevaardigden ,spelers, 

ouders en vrijwilligers van de club. 

- Bepalen van de doelstellingen per ploeg / speler . 

- Vastleggen van de ruggengraat en aandachtspunten van de trainingssessies . 

- Opstellen type-opwarmingen ( per ploeg)  voor wedstrijden . 

- Thematrainingen op maat van de doelgroepen / leeftijdsgroepen : bvb. Coördinatie-

oefeningen , theorie veldbezettingen , looptechnische trainingen , afwerkvormen … 

4. Objectieve thermometer : 
 

- Capteren van wandelganggeruchten , misverstanden binnen de club … van trainers ,spelers , 

ouders , vrijwilligers , supporters . 

- De vinger aan de pols houden hoe  de buitenwereld naar onze club kijkt ( inwoners van de 

gemeente , andere clubs …)  waken over de perceptie van de club ! 

- Over “het muurke “ kijken bij ander clubs, nieuwe tendensen ,… 


