1 a. Structuur van de organisatie
Raad van Bestuur :
De raad van bestuur bestaat uit 8 leden welke juridisch verantwoordelijk zijn. Deze leden komen
minstens 1 keer per jaar samen.
Leden: Rudi Van Limbergen (Voorzitter) – Roland Creutz (Secretaris)– Leon Dillen (schatbewaarder) –
Dirk Mertens (lid) – Jan Van Buggenhout (lid) – De Geyter Erwin (lid) – Uytenhove Herman (lid) – Van
Hauwermeiren Eddy (gerechtelijk correspondent)
Taak: De Raad van Bestuur houdt toezicht op de werking van het Dagelijks Bestuur. Ze zijn het
hoofdorgaan van de club
Dagelijks bestuur:
Samenstelling:
- Rudi Van Limbergen, voorzitter
- Arts Georges, Sportief manager
- Eddy Van Hauwermeiren, gerechtigd correspondent-AVJO
- Leon Dillen, penningmeester
- Roland Creutz, secretaris
- Dirk Mertens, lid - jeugdtrainer
- Jan Van Buggenhout, lid
- Uyttenhove Herman, lid
- Scheiris Dany, TVJO
1.b Functiebeschrijving
Specifieke taken voorzitter:
- adviserend, coördinerende taken uitvoeren om een club optimaal te laten werken (beslissingen
nemen aangaande terreinverzorging – onderhoudswerken …
- instaan voor de uitvoering van en toezicht houden op de uitvoering van korte- en lange
termijndoelstellingen van de club
- voorstellen en/of beslissingen van de sportieve cel voorleggen
- PR-relations onderhouden en uitbreiden

Specifieke taken van de sportief manager:
- gehele coördinatie/leiding
- representatie
- ledenwerving medewerkers
- ledenwerving spelers in samenspraak met de sportieve cel en financiële cel
- vertegenwoordiging in en buiten rechten van de vereniging (samen met de secretaris)

Specifieke taken van de secretaris :
- verenigingsadministratie met uitzondering van de ledenadministratie
- officiële correspondentie voor de vereniging
- behandeling in- en uitgaande post
- uitnodigingen vergaderingen, agenda, notulen, bestuur mededelingen op publicatiebord
- voorbereiding vergaderingen
- ongevallen administratie
Specifieke taken gerechtigd correspondent:
- contactpersoon K.B.V.B. (strafzaken – wedstrijdformulieren)
- ongevallenadministratie
Specifieke taken van de penningmeester:
- beheer geldmiddelen
- opmaken conceptbegroting en – jaarrekening
- boekt inkomsten en uitgaven
- verzekeringen (ongevallen e.d.)
Besluitvorming:
Het dagelijks bestuur bestaat 9 leden waarvan personen uit de JO. Het dagelijks bestuur komt twee
wekelijks samen. Alle leden van het DB hebben beslissingsrechten. Beslissingen worden genomen
door handopsteking of bij persoonlijke belangen via geheime stemming. Bij gelijkheid van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

1 c. Structuur van de sportieve cel
Sportieve cel :
Samenstelling
2 permanente leden: Arts Georges –Scheiris Dany
Hoofdverantwoordelijken: Arts Georges (sportief manager) en Scheiris Dany (TVJO)
6 gemachtigde leden: Arts Georges (sportief manager) – Scheiris Dany (TVJO)– Creutz Roland
(secretaris) – Verleysen Peter (Coördinator onderbouw)- Jan Van Buggenhout (bestuurslid )- Hans
Joos (Coördinator bovenbouw)
1 Adviserende lid: Rudi Van Limbergen (voorzitter)
Stemrecht enkel voor de zes gemachtigde leden. Bij gelijkheid van stemmen kan de voorzitter zijn
voorkeurstem gebruiken en is deze bepalend.
Taken:
- samenstelling van trainersstaf voor junioren & senioren
- indelen, opvolgen en evalueren van de spelers welke behoren tot leeftijden U19 en ouder.
- opvolgen , indelen en evalueren van de spelers u6 tot u17 behoren tot TVJO en coördinators.
- opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid
- formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de hoofdtrainers (1eelftal
en jeugdopleidingen.
- samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële
mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)
- vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren
- toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot
volwaardige seniorspelers.
Besluitvorming
De sportieve cel is samengesteld uit 7 leden met 2 permanente leden en 6 gemachtigde leden met
nog 1 adviserend ld in hoedanigheid van hun huidige functie.
De sportieve cel vergadert steeds op samenroeping van één van de twee permanente leden. De 2
permante leden hebben wekelijks bijeenkomst.
De hoofd(eind)verantwoordelijken ( 2 permanente leden) blijven in functie tenzij zij ontslagnemend
zijn.De 6 gemachtigde leden hebben eindverantwoordelijkheden aangaande de samenstelling van de
spelerskern en invulling van de sportieve functies. Zij komen in mate van node samen. Zij kunnen
autonoom & zelfstandig beslissen.

