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Agenda

� Welkom
� Kroniek
� Missie
� Pedagogisch kader
� Afspraken en engagementen
� Activiteiten 2021 – 2022 
� Varia + rondvraag



Kroniek 
mei tot eerste match

� Mei:

� Juni: 

� Augustus:

� Juli:

� September:



Kroniek 
mei tot eerste match

� EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD

ouders
spelers trainers club



Missie
Wie zijn we?

� Vereniging
� Vrijwilligers
� Maatschappelijk mee het verschil maken
� Opbouw sociaal weefsel in onze gemeenschap



Missie
Wie zijn we?

BESTUUR

� Erevoorzitter: Fons Vanhulsel
� Voorzitter: Senne Van Hoof
� Ondervoorzitter: Bart Merckx
� Secretaris: Lander Willem
� Penningmeester: Inte Verelst
� Jeugdverantwoordelijke: Katleen Jacobs
� Raadsleden: Nick Roels, Jo Verelst, Ruth Hendrickx, Sarah De Hert, 

Yinka De Meyer, Brecht Staelens, Jelle Nuyts, Pieter Van Dam, Julie 
Corluy 

FEESTCOMITÉ
� Laura W, Laura V, Charlotte, Jonathan, Joris, Sarah, Bonnie, Johan, Elke, 

Marianne, Hedwig, Sara W, Kaya, …



Missie 
Wat doen we?

� Ontspanning
� Sociaal weefsel
� Gezondheid
� Pedagogisch en sporttechnisch
� Spelplezier



Pedagogisch kader

� Leerlijnen en leerprocessen winst of verlies
� Spelgelegenheid
� Binding
� Respect
� Niet vergelijken
� Fouten maken mag
� Kind/speler ploeg/club



Pedagogisch kader
Inspiratie pedagogisch handelen

� Circle of Courage 
� Methodiek is ontwikkeld om kinderen/ jongeren te

begeleiden naar volwassenheid
� Onderwijs: leidraad voor opvoeden en begeleiden van 

kinderen
� à turbulente tijd waar sociaal contact op de proef

gesteld wordt, meer dan anders zeer zinvol en 
krachtig



Pedagogisch kader
Wat naast volleybal ondersteunen?



Pedagogisch kader
� Generosity (iets kunnen geven aan elkaar)

� Ik moedig anderen aan
� Ik toon waardering
� Ik kan sorry zeggen
� Ik deel met anderen
� Ik beantwoord noden van anderen

� Belonging (erbij horen)
� Ik heb het gevoel erbij te horen
� Ik deel mijn aandacht met anderen
� Ik kan samenwerken met anderen
� Ik ben attent voor de gevoelens van anderen
� Ik kan concensus bereiken



Pedagogisch kader
� Mastery (iets kunnen, vermogen om iets te leren)

� Ik kan omgaan met veranderingen / wijzigingen
� Ik zet doelen en kan deze bereiken
� Ik denk na over mijn eigen gedrag
� Ik kan omgaan met boosheid en verdraag mislukking
� Ik kan taken afwerken

� Independence (zelfstandig zijn)
� Ik kan nee zeggen
� Ik kan verantwoordelijkheid dragen voor iets of iemand
� Ik kan praten over mijn gevoelens en ermee omgaan
� Ik kan voor mezelf zorgen en ben zelfstandig als het moet
� Ik kan positief denken en juiste keuzes maken



Pedagogisch kader
vertaling naar volleybal

� Belonging: weten dat je bij de ploeg hoort en je 
plaats krijgt

� Mastery: volleybaltechnieken, maar ook sociale-en 
emotionele vaardigheden én teamvaardigheden

� Interdependence: zelfstandig beslissingen nemen in 
het voordeel van de ploeg

� Generosity: iets materieel geven maar ook moed, 
troosten, ondersteunen,… 

� !! Naast “I can”, ook “I try” !!



Pedagogisch kader

� Bij onduidelijkheden of problemen

� Trainer: maak een afspraak

� OMBUDS: jeugdverantwoordelijke 

Katleen Jacobs 0474/54.31.30



Afspraken
� Tijdig in de zaal
� Verantwoordelijkheid voor leden
� Enkel spelers in de wedstrijdzone
� Verontschuldigen
� Korte nabespreking
� Coach = verantwoordelijk van opwarming tot 

nabespreking
� Opruimen + douchen
� Indoor sportschoenen + verzorgd truitje (wedstrijd)
� Drank en voeding
� Ongeval: voor, tijdens of na de training



Engagement van ouders

� Aandacht voor de afspraken
� Supporteren
� Blijf positief en sportief
� Beurtrol vervoer
� Bevestigen en motiveren
� Mentale ondersteuning
� Sporten verbieden = geen slimme straf
� Deelname aan clubactiviteiten
� SAMEN maken WIJ vereniging en wordt het ONS 

verhaal



SAMEN maken WIJ vereniging: 
lidgeld

� Zuinig omspringen met onze middelen
� Document ziekenfonds: tussenkomst
� Zorg dragen voor ons materiaal
� Bestuur gaat actief op zoek naar sponsoring
� Eigen financiële acties:

Ø Wijnactie 
Ø Smashparty
Ø Brunch
Ø Party cafetaria sporthal
Ø Jeugd sponsortornooi
Ø Seizoensafsluiter
Ø ….



Activiteiten 2021 - 2022

Wens je goed op de hoogte te blijven: 
� Website – Facebook – Instagram – Nieuwsbrief 

(inschrijven)



Varia

� Onder het motto “vele handen maken licht 
werk”, zoeken we elke jaar opnieuw:
ØTerreinafgevaardigden (minimum engagement)
ØJeugd- en gewone scheidsrechters (cursus)
ØMedewerkers voor het feestcomité (deelname aan 

activiteit/werkgroep, gevarieerd engagement)
ØPloegverantwoordelijken (engagement in overleg met trainer)
ØKandidaat jeugdtrainers die bereid zijn een scholing te 

volgen (Vrij groot engagement)
ØMedewerkers voor materiaalbeheer (gevarieerd 

engagement)



Voorstelling van de trainers
� U9: Lu Frank  
� U11: Maarten Van Loon 
� JU13: Hanne Vergauwen
� JU15: Jo Verelst
� JU17: Jo Verelst / Wout De Clerck
� JU19: Hans Van Dyck / Wout De Clerck
� MU13: Mano Joosten
� MU15: Sterre Staes / Paul Joosten
� MU19: Hannah Van Meirhaeghe 

Altijd bereikbaar voor vragen! 



Hoe kan je ons bereiken?
Socials

� Website: https://www.geel-zwart.be/
� Facebook:

� https://www.facebook.com/search/top?q=vc%20geel-
zwart%20wijnegem

� https://www.facebook.com/groups/41360843790
� Instagram: https://www.instagram.com/geelzwart_wijnegem/
� Email:

� voorzitter@geel-zwart.be
� secretaris@geel-zwart.be
� jeugd@geel-zwart.be
� nieuweleden@geel-zwart.be
� ondervoorzitter@geel-zwart.be

https://www.geel-zwart.be/
https://www.facebook.com/search/top?q=vc%20geel-zwart%20wijnegem
https://www.facebook.com/groups/41360843790
https://www.instagram.com/geelzwart_wijnegem/
mailto:voorzitter@geel-zwart.be
mailto:secretaris@geel-zwart.be
mailto:jeugd@geel-zwart.be
mailto:nieuweleden@geel-zwart.be
mailto:ondervoorzitter@geel-zwart.be


Rondvraag


