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PLOEGEN in competitie 
 

1ste Elftal :  2de Provinciale  

  Trainer Ivo Bernaerts 

  Shirtsponsors :  TOYOTA GARAGE VANDUFFEL 

    HYUNDAI GARAGE LOVA 

    INSIDE PROJECTS 

    

Beloften :  Provinciale Reserven 

  Trainer Rudy Vanbaelen 

  Shirtsponsor :  INSIDE PROJECTS 

   

  Gewestelijke Reserven 

  Trainer Gert Nouwen 

  Shirtsponsor :  DILISSEN TRANSPORT 

 

U19-U21 :   Provinciale U19 

  Trainer Kurt Kuppens 

  Shirtsponsor  :  GEBOERS SPORT 

  Verantw. Sportieve Commissie : Peter Hellings  

 

U17 :  Provinciale U17 

  Trainer : Frank Leën 

  Shirtsponsor :  BAKKERIJ DE CARE 

   

  Gewestelijke U17 

  Trainer : Jef Eerdekens 

  Shirtsponsor :   TRAITEUR HILDE VAN GAAL 

  Verantw. Sportieve Commissie : Peter Hellings 

    
 

U15 :  Provinciale U15 

  Trainers : Nick Haex / Peter Kissen 

  Shirtsponsor :  VANGENEUGDEN NV 

 

  Gewestelijke U15 

  Trainer : Jasper Roelandts 

  Shirtsponsor :   DEN DROSSAERD 

  Verantw. Sportieve Commissie : Peter Hellings 

 

U13 :  Provinciale U13 

  Trainers: Boonen Bart/Abdullah Capan 

  Shirtsponsor :    

   

  Gewestelijke U13 

  Trainers: Frutos Jonathan, Geenen Niels 

  Shirtsponsor :  BNP PARIBAS FORTIS  

  Verantw. Sportieve Commissie : Ronald Poorters 

 

 
 



U12 :  Provinciale U12 

  Trainers: Stephan Geuns   

  Shirtsponsor  :  NV PELTRI 

   Verantw. Sportieve Commissie : Ronald Poorters 

 

U10/U11 :  Prov. U11 : Trainer : Bob Bergmans 

  Prov. U10 : Trainers : Vanbaelen Joris/Bavo Vanderfeesten 

   Verantw. Sportieve Commissie : Ronald Poorters 

 

Duiveltjes :   Shirtsponsor : AUTOCARS NEYENS (alle ploegen) 

 

Duiveltjes U9  Trainers : Ronald Poorters, Bob Spijers, Krimo Dahou 

Duiveltjes U8   Trainers : Gert Nouwen, Tom Brouwers 

Debutantjes U7   Trainers : Kenneth Vrijsen, Kenny Frutos 

Debutantjes U5/U6  Trainers : Lom Evens, Mirthe Vrijsen 

Verantw. Sportieve Commissie : Bart Boonen 

 
  
SPONSORS RECLAMEPANELEN, SHIRT-RECLAME, WEDSTRIJDBALLEN, enz. 
 
Van Hoof Schreurs Verzekeringen Café Luna  

Acaciahof Snoeckx Kurt  Peltri nv 

AA Drink  Bakkerij De Caré 

Inside Projects  Garage Toyota Vanduffel   

Garage Lova Vanduffel  Alken Maes   

Geboers Sport  KBC Lindel   

CV Boulisse (Drossaerd)   Belfius     

AEB Copycenter  BNP Paribas Fortis     

New Look Fashion  Slagerij Vreys   

Traiteur Hilde Van Gaal   Vossen Mannenkleding   

N.V. Dilissen Alfons  Autocars Neyens     

Garage Teeuwen  Begrafenissen Witters 

Bouwmaterialen Paesen  Plafonneringswerken Vangeneugden  

Proxy Delhaize Frederix  Café ‘t Misverstandt 

Jovado koffie  VIP Computers   

Begrafenissen Severens  Houthandel Rooyakkers 

DHZ Maurice  De Ballasthoeve 

Garage Braeken  Bouwpunt Kwanten 

Geys Electro  Grondwerken P. Geerts   

Ceepal  Keukens Goossens 

Aveve Sevens R.  ‘t Swinneke 

Ijzerhandel Desair  Ijzerhandel Vaesen 

Megacom  Deckers Tapijt & Wonen   

Garage Peerlings  Sevens Luc Brandstoffen   

Vanheugten M bvba  Firma Vanduffel Lommel   

Deblok Tuinmachines Lommel United Telecom 

Plessers Nick  Demetsenaere Koen   

 

 
 
 
 

 

Verantwoordelijke Sponsoring : 

Maes Carlo, Holvenstraat 161, 3900 Overpelt, tel. 011/64.62.86 



BEHEERRAAD 
 

Voorzitter 

Maes Carlo, Holvenstraat 161, 3900 Overpelt, tel. 011/64.62.86 

 
Secretaris 

Omer Jans, Hoevenstraat 164, 3900 Overpelt, tel. 011/64.88.45 

 

Penningmeester 

Maes Carlo, Holvenstraat 161, 3900 Overpelt, tel. 011/64.69.21 

 

Jeugdverantwoordelijke 

Claes Paul, Langstraat 17, 3800 Overpelt, tel 0477/329757 

 

Sponsoring & P.R. 

Maes Carlo, Holvenstraat 161, 3900 Overpelt, tel. 011/64.62.86 

 

Secretarissen 

Geerts Danny, Moldershoevenstraat 76, 3900 Overpelt, tel. 011/64.74.35 

Claes Tony, Kleinmolenstraat 76, 3900 Overpelt, tel. 011/64.56.48 

Monten Willy, Kroonstraat 8, 3900 Overpelt, tel. 011/64.34.79 

Thijs Gerard, Kastanjelaan, 3900 Overpelt, tel. 011/64.95.51 

Schildermans Guido,  3900 Overpelt, tel. 0494/37.35.47  

   

 

Trainers en begeleiders van LHVV 2012-2013 
 
Seniors: - Trainers: Bernaerts Ivo tel:   

  Vanbaelen Rudi (Prov. Res.) tel: 011663046 

           - Afgevaardigden:      Claes Tony (1ste Ploeg)     tel. 011645648 

  Brebels Jos (Prov. Res.) tel: 011649076 

  Walter Vanbaelen (Prov. Res.) tel: 0495772129 

 - Keeperstrainer :  Bob Bergmans tel: 0478371714 

 
 
 
 
 
 
  
Junioren (U19):  - Trainer: Kuppens Kurt tel: 0497487914  

 - Afgevaardigde: Claes Tony   tel: 0495248132 

 

 

U17: - Trainers: Leën Frank (Prov.) tel: 0475586353 

  Eerdekens Jef (Gew.) tel: 0499589363  

 - Afgevaardigden: Claes Paul (Prov.) tel: 0477329757 

  Schonkeren Erik (Prov.) tel: 011/801697  

  Polemans Dirk (Gew.) tel: 011/801697 

  Schouten Michel (Gew.) tel: 0476949960 

 

U15: - Trainers:  Haex Nick (Prov.)) tel: 0474572821 

  Kissen Peter (Prov.) tel: 0491224014 

   Roelandts Jasper (Gew) tel: 0471395366 

  Theuwis Pascal (Gew) tel: 0478599755 

                

MEDISCHE STAF :       Clubarts :   

                              Kinesist: Yvo Maussen tel: 011 644301 

                                 Verzorger:  Stijn Deferm tel: 011 664108 



   

 - Afgevaardigden:  Gijbels Stephan (Prov.) tel: 0479229293 

  Jans Kristof (Gew.) tel: 0475850909 

   

U13:  - Trainers: Boonen Bart (Prov.) tel: 0476486127 

  Capan Abdullah (Prov.) tel: 0488821765  

  Frutos Jonathan (Gew.) tel: 0471234293 

  Geenen Niels (Gew) tel: 0472448838  

 

 - Afgevaardigden: Jans Kristof tel: 0499557120 

  Vrijsen Bart (Gew.) tel: 0477247097 

  Dierckxsens Mathijs (Gew.) tel: 0494511887 

   

U12:  - Trainer: Stephan Geuns tel: 0477432203 

  Poorters Ronald tel: 0474646568 

 

 - Afgevaardigde: Peeten Andrea tel: 0494935540 

 

U11/U10:  - Trainers: Bergmans Bob (U11) tel: 0497443342 

  Vanbaelen Joris (U10) tel: 0472417119 

  Vandefeesten Bavo tel: 0479606558 

 

 - Afgevaardigden: Wuytjens Jurgen (U11 Prov.) tel: 0478371714 

  Verheyen Jos (U11 Prov.) tel: 0477521042 

  Linda Jaeken (Prov. U10) tel: 0496584233 

          

Duiveltjes & Debutantjes:  

 - Trainers: Poorters Ronald (U9) tel: 0474646568 

  Spijkers Bob (U9) tel: 0479919127 

  Dahou Krimo (U9) tel: 0478766328  

  Nouwen Gert (U8) tel: 0474490977 

  Fransen Wannes (U8) tel: 

  Brouwers Tom (U8) tel:   

  Vrijsen Kenneth (U7) tel: 0472013428 

  Frutos Kenny (U7) tel: 0473527847 

  Evens Lom (U6) tel: 0474904665 

  Vrijsen Mirthe (U6) tel: 0472013428 

 

 - Afgevaardigden: Wellens Roel (U9) tel: 0477775783 

  Van Och Kurt (U9) tel: 0478205093 

  Maris Rudi (U9) tel: 0474467727 

  Goossens Jorg) tel: 0497884195 

  Galicia Sam (U8) tel: 0475333132 

  Palmans Guy (U7) tel: 0476866539 

  Achten Niels (U7) tel: 0497501344   

  

Keepertrainers Jeugd: 

 - Scholieren/Kadetten/Miniemen/Preminiemen/Duiveltjes:   

Piganelli Pascal tel: 0473329791 

  Vanbaelen Walter tel: 0495772129 

    

 

  
Raadpleeg regelmatig onze website voor de recentste informatie : 

www.lindelhoevenvv.be 



Huishoudelijk reglement 
 
In een club met meer als 300 leden is het meer dan nodig dat iedereen weet waaraan hij zich te houden 

heeft. Wij zijn dan ook verplicht een aantal gedragsregels op te stellen die door ieder lid stipt moeten 

worden nageleefd. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en naleven van deze 

gedragsregels. Buiten dit algemene reglement kunnen de trainers per categorie nog een aantal 

specifieke regels opstellen . 

 

1. Gedragsregels voor de spelers : de speler ... 

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespeler in het 

veld. 

• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden. Ook meldt hij zich tijdig af bij de trainer of  

   begeleider als niet aan de training of aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. 

 ° voor de wedstrijden op zaterdag : voor vrijdag 17.00 uur 

 ° voor de wedstrijden op zondag : voor zaterdag 17.00 uur 

 ° Bij plotselinge ziekte dient men uiteraard zo snel als mogelijk te verwittigen.  

 ° Spelers die afwezig zijn zonder te verwittigen: 

  • op training: er wordt niet gespeeld in het weekend (*) 

  • voor wedstrijd : er wordt ook niet gespeeld in het daaropvolgende weekend ! (*)  

 ° Afwezigheden met een geldige reden worden beschouwd als aanwezigheid. Bij herhaaldelijke 

    geldige afwezigheden om onbenullige redenen staat het de trainers vrij om maatregelen te  

    nemen. 

 ° Hervatting van wedstrijden na een kwetsuur wordt door de trainer beslist na genezenverklaring.     

Indien niet kan worden getraind omwille van een kwetsuur, kan er ook niet gevoetbald worden 

    in het weekend (*).  

   (*) Mits dit geen ploegforfait voor gevolg heeft. 

 ° De spelers die omwille van kwetsuur of niet-selectie niet kunnen spelen of  trainen, worden 

   gevraagd toch op training of wedstrijd aanwezig zijn. 

 ° Gekwetste spelers wordt aangeraden op dinsdagavond (lokaal club) een bezoek te brengen aan 

    de kinesist. Zij dienen, in samenspraak met de trainer, de door de kinesist aangegeven rustperi-

    ode of richtlijnen op te volgen. 

• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig. 

• Draagt de clubuitrusting (training) voor en na elke wedstrijd (uit en thuis). 

• Is op de wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. 

• Heeft respect voor zijn tegenstander, de trainer, de begeleider en het publiek. 

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters ook al is de speler 

het daar niet mee eens. 

• Is zuinig met de materialen die hij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. 

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. 

• Dient na de wedstrijd en training te douchen. 

• Na de wedstrijd wordt van de spelers verwacht dat ze even samen zitten met hun 

ploegverantwoordelijken in de kantine. Er wordt daar ook drank voorzien. We gaan de  kantine binnen 

langs de achteringang. Voetbaltassen worden in het nieuwstee kantinegedeelte geplaatst. 

• Meldt aan de trainer, begeleider of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is. 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft ze in bewaring bij de trainer of 

begeleider. 

• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. 

 

2. Gedragsregels voor de begeleider : de begeleider ... 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 

• Heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. 

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

 



 

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. 

• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en de coaching van het team tijdens de wedstrijden. 

• Controleert de kleedkamers voor ingebruikname. Geeft eventuele beschadigingen, gebreken of 

defecten door aan de scheidsrechter (Eigen kleedkamer op verplaatsing en kleedkamer bezoekers 

thuis). 

• Zorgt bij thuiswedstrijden voor drank tijdens de rust en na de wedstrijd voor beide partijen 

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak, opwarmingstruien). 

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 

 

Van de begeleider wordt verder ook verwacht dat deze: 

• Geen alcohol en tabak gebruikt tijdens het begeleiden van het team. 

• Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventueel andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd. 

• Wangedrag en andere problemen rapporteert aan de desbetreffende verantwoordelijke van de 

vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht. 

 

3. Gedragsregels voor de trainers :  de trainer ... 

• Heeft respect voor spelers, ouders en begeleiders. 

• Ziet erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden 

• Brengt spelers passie bij voor het spel. 

• Is verantwoordelijk voor trainingsmateriaal (ballen, hesjes, pionnen, doelen,…). 

• Zorgt ervoor dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen. 

• Bepaalt de opstelling van het team. Houdt er hierbij rekening mee dat elke speler minstens 50 % 

speelkansen krijgt, tenminste als zijn trainingsaanwezigheid/-inspanning en zijn gedrag in orde 

zijn. 

 

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze: 

• Ook de clubuitrusting draagt bij elke wedstrijd van zijn team. 

• Geen alcohol en tabak gebruikt tijdens training of wedstrijd. 

• Deelneemt aan de trainersvergaderingen en eventueel andere overlegvormen, die binnen de 

vereniging worden georganiseerd. 

• Er op toe zien dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de 

daar bij passende kleding dragen. 

• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers. 

• Wangedrag en andere problemen rapporteert aan de desbetreffende verantwoordelijke van de 

vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht. 

 

 

4. Gedragsregels voor de ouders van de jeugdspelers:  de ouder ... 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om 

het veld. 

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. 

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders. 

 

Van de ouders wordt verwacht dat zij: 

• Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische aanwijzingen geven. 

• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

• Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd. 

• Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 

 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de 

desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. 

  



PRACTISCHE INFO EN AANBEVELINGEN 
 
•   Het lidgeld is voor het seizoen 2018-2019 bepaald op 160 euro (voor elke speler vanaf de duiveltjes 

t/m scholieren). Vanaf de 2de speler van hetzelfde gezin 150 euro.  Juniors en seniors 190 euro. 

Voor dit bedrag krijgt elk lid een KOUSEN, een BROEKJE (deze dienen enkel voor de wedstrijden, dus 

NIET om mee te trainen), een eigen TRAININGSBAL, een SPORTTAS of een REGENJASJE. Extra 

kousen en extra ballen worden NIET voorzien. (Kunnen wel persoonlijk worden aangekocht – zie verder) 

De debutantjes betalen 55 euro (- 5j. 30 euro) maar voor hen is dit materiaal niet inbegrepen. 

Wie zijn materiaal niet meebrengt naar training (bal) of wedstrijd zal niet kunnen spelen of trainen!  

Het is vanzelfsprekend zowel tas, jasje, kousen als bal van een merkteken te voorzien.  

• Voor de wedstrijden dringen we erop aan dat spelers (en trainers en begeleiders !) hun 

CLUBTRAINING en/of REGENJASJE dragen (in overleg met de trainers en afgevaardigden) 

• Regelmatig zullen de trainers onderling de vorderingen van de spelers evalueren en eventueel bekijken 

of bepaalde spelers voor enkele wedstrijden met een hogere categorie mogen meespelen. Een speler 

die dit weigert zal ook niet voor zijn eigen ploeg mogen aantreden. 

•  Roken en alcoholgebruik zal worden afgeremd. Het is voor iedereen verboden te roken binnen de 

gebouwen !  

 

• Problemen van welke aard ook worden in eerste instantie besproken met de trainers en/of 

afgevaardigden van de betrokken ploeg. 

Vindt men hier geen oplossing dan is er de KERNVERGADERING van het 

jeugdbestuur waarin de jeugdcoördinator(en) en een afgevaardigde van elke categorie 

zetelt. Deze vergadering vindt om de 14 dagen plaats. 

Deze personen zijn: 

- Debutantjes en duiveltjes Omer Jans, Palmans Guy, Achten Niels, Sam Galicia,   

- U10/U11:  Jurgen Wuytjens 

- U13:   Kristof Jans  

- U15:   Stephan Gijbels    

- U17:   Paul Claes  

- U21:  Tony Claes 

- Secretaris: Jan Houtman Jeugdvoorzitter: Vanhelden Ludo  

- Verantwoordelijke kalender/tornooien: Geert Hellings 

 

• De sportieve lijnen worden uitgezet door de SPORTIEVE COMMISSIE 

   De leden zijn : 

- Vanhelden Ludo (jeugdvoorzitter - Secretaris: Jans Omer 

- Hellings Peter (U21/U17/U15) - Carlo Maes (clubvoorzitter)  

- Geuns Stef (seniors) - Poorters Ronald (U13/U12)  

- Boonen Bart (U6 t/m U11) 

- Hellings Geert (kalenderverantwoordelijke)    

 

Wat moet u doen bij blessures? 
U moet een verzekeringsformulier laten invullen door de behandelende geneesheer of op de 

spoedafdeling. Dit formulier kan u bekomen bij de secretaris of via de afgevaardigden van uw ploeg. 

Wanneer dit papier is ingevuld dient u dit onmiddellijk binnen te brengen bij de secretaris (Theo Gielen: 

gegevens-zie beheerraad). Hij zal zorgen dat alles bij de verzekering van de KBVB wordt aangegeven. 

De verzekeringsmaatschappij stuurt u een nieuw formulier dat u moet invullen na genezing, en dit 

formulier dient u SAMEN MET DE ONKOSTENSTAAT van het ZIEKENFONDS weer aan de secretaris 

te bezorgen. Hierna volgt de afrekening via de club. 

Let op: een behandeling door een kinesist wordt enkel maar vergoed na toestemming van de 

verzekering. 

Zeer belangrijk: er mag pas terug gevoetbald worden nadat een dokter de speler genezen heeft 

verklaard. Indien u toch zou wensen te voetballen voor de genezenverklaring kunnen wij als club niet 

anders dan dit omwille van de verzekering te VERBIEDEN. 



 

Opnieuw 2 sterren voor onze jeugdwerking ! 
  
Via de nieuwe audit die werd uitgevoerd door Dexia Foot Pass werd onze clubwerking opnieuw als één 

van de weinige Limburgse clubs met 2 sterren bedeeld. 

Een mooie beloning voor het vele werk dat in onze club aan de jeugdwerking wordt besteed. 

Niet alleen het sportieve werd hiermee bekroond maar ook de accommodatie, de organisatie, kortom de 

volledige werking van onze club. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers. 

Dat betekent echter ook dat we tenminste moeten proberen te houden wat we hebben en als ’t kan nog 

verbeteren. Op sportief vlak betekent dit een verdere uitwerking van ons jeugdopleidingsplan waarbij de 

jeugdtrainers wordt opgedragen te trainen volgens een welbepaald programma en er gespeeld zal 

worden volgens éénzelfde systeem : het zonevoetbal. 

Dat dit niet bij alle ploegen op dezelfde manier kan worden doorgevoerd begrijpen we best, maar geef 

onze trainers de kans het te proberen ! 

De belangrijkste kenmerken van dit zonevoetbal zijn dat men in de defensie probeert op ‘één lijn’ te 

spelen (zonder laatste man) en dat de spelers in ‘een zone’ zullen bewegen en niet meer direct aan een 

directe tegenstander gebonden zijn. 

Dat het volgen van dit systeem (met zijn mogelijke variaties) de nodige gevolgen heeft, daar zijn we ons 

met zijn allen van bewust. We hopen dat iedereen het nodige geduld kan opbrengen en uiteindelijk zal 

inzien dat we op die manier proberen tot meer voetbal te komen. Uitslagen zijn niet altijd belangrijk wel 

de manier van voetballen ! 

 

Wat moet u doen als u vragen heeft omtrent materiaal dat door de club ter beschikking 
wordt gesteld? 
 
Als u vragen heeft ivm clubtraining, regenjasjes, kousen, voetballen, sporttassen..... kan u hiervoor 

terecht bij volgende personen : 

 - Claes Tony:   tel: 0495248132           

 - Danny Geerts  tel: 0478796738     

 - Claes Paul   tel: 0477329757 

  

Prijzen van extra te bestellen materiaal : 

 - Trainingspak: 40 €  - Presentatiepak : 50 €  

 - Regenjas: 20 €  - Soccerpalnetje : 4 € 

 - Kousen: 7 €  - Broek: jeugd 8 € - vanaf U19 : 12 € 

 - Bal nummer 3: 15 €  - Bal nummer 4 & 5 : 25 € 

 - Polo : 15 €  - Overgooier : 4 € 

 - Sporttas nieuw : 20 €   

 

Goed om te weten ! 
Wij proberen jullie kinderen en ale spelers zo goed mogelijk te begeleiden.  

Wij willen ook zo open mogelijk communiceren naar al de leden van deze vereniging.  

Een middel is onze website : www.lindelhoevenvv.be 

We proberen deze site zo actueel mogelijk te houden en via deze weg alle informatie zo snel mogelijk 

door te spelen. 

Er zijn ook diverse commissies in het leven geroepen om allerhande problemen (klein of groot) een 

snelle oplossing te geven (Kern jeugd, Sportieve Commissie, Spelersraad ...) 

Wij beseffen maar al te goed dat er fouten gemaakt worden of dat er misschien wel dingen kunnen 

verbeteren:  als u een idee hebt om de werking nog te verbeteren, om de club nog gezelliger te maken, 

om beter of efficiënter bepaalde zaken aan te pakken, om gelijk wat... LAAT HET ONS WETEN. 

Probeer vooral niet problemen ‘aan de toog’ op te lossen ! En nog beter ... als het kriebelt en je wil zaken 

aanpakken en verbeteren, neem kontakt op met één van de bestuursleden. Helpende handen zijn 

welkom! 


