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1. Missie en Visie 
 
De Jeugd neemt binnen SK Heffen een centrale plaats in, want zonder jeugdleden heeft de club geen 
bestaansrecht. Er wordt dan ook alles aan gedaan om onze vereniging voor de jeugd zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Om onze jonge spelers de nodige voetbalkennis en spelplezier bij te brengen staat er 
een goede groep trainers, enthousiaste afgevaardigden, medewerkers en positief ingestelde ouders achter. 
 
SK Heffen Jeugd staat voor een opleiding waarin opvoeding en voetbalonderricht samengaan. Onze club is 
er degelijk van bewust dat wie de jeugd bezit ook de toekomst heeft.  
 
Als vereniging aan de rand van een grootstad willen wij de jongeren opleiden en emotioneel verbonden 
maken met SK Heffen. Belangrijke waarden als groepsgeest, naleven van afspraken, respect voor zichzelf, 
anderen en materialen trachten we hen bij te brengen. 
 
Ook belangrijk is een goed contact met de ouders , samen moeten we hun kinderen stimuleren en 
aanmoedigen, in hun favoriete sport : het voetbal. Het voetbal dat hij op een latere leeftijd zowel op 
recreatief als professioneel vlak kan gaan uitbouwen , waaraan wij als vereniging , geholpen hebben hem 
de goede basis mee te geven. 
 
 
Sportieve missie 
  Kinderen uit de omgeving, maar ook daarbuiten, een gezond en prettig vrijetijdsbesteding 
 aanbieden, waarin ook sociale vaardigheden worden ontwikkeld; 
 Jonge voetballertjes opleiden tot volwassen voetballers en dit liefst binnen onze eigen club.  
 Van debutantje tot senior. 
 Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau; 
 Werken aan verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal 
 Verder ontwikkelen tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met zo veel mogelijk 
 gediplomeerde trainers; 
 De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen op een sociaal en pedagogische 
 manier, waarbij fairplay, gelijkheid, doorzettingsvermogen, … (Panathlon-verklaring) belangrijk zijn. 
 
 

Zakelijke missie 
 De club financieel gezond houden; 
 De organisatiestructuur regelmatig evalueren en eventueel aanpassen; 
 De reputatie als ‘familiale club’ behouden en versterken door het betrekken van ouders bij 
 diverse taken en evenementen; 
 De accommodatie in orde houden / verbeteren zodat zij een optimale leeromgeving biedt. 
 Zorgen voor een goede communicatie/ samenwerking met stad Mechelen 

 
 

SK Heffen is een familiale club, waar wij een gemoedelijke sfeer ambiëren.  Een ideale plaats om nieuwe 
vriendschappen te smeden en de club speelt een prominente rol in het sociale leven. 
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Sportieve visie 
Bij SK Heffen staat de speler centraal.  
De jonge jongens en meisjes moeten plezier beleven aan hun sport. De club, zijn trainers en medewerkers 
dragen hiertoe bij door het te steunen en vertrouwen te geven. 
Er is geen druk naar resultaat, maar de wil om te winnen moet altijd aanwezig zijn. 
 
Elk kind dat komt trainen, moet minstens een halve wedstrijd spelen. De nieuwe opgelegde regels van 
‘verplichte wissels’ juichen wij dan ook toe. 
 
De positie van een speler wordt bepaald door de trainer, die zich baseert op de leeftijd en de specifieke 
kwaliteiten van een speler. 
Uiteraard speelt de ontwikkeling als voetballer eveneens een rol. Een speler die bijvoorbeeld moet werken 
aan zijn verdedigende kwaliteiten, kan dit enkel leren door regelmatig eens in een verdedigende positie 
geplaatst te worden. 
 
De spelers worden ingedeeld volgens hun leeftijd, tenzij: 
- er een door de KBVB goedgekeurd medisch attest is om lager te spelen; 
- een speler zijn kwaliteiten niet meer kan ontwikkelen bij zijn leeftijdsgroep en daarom hoger kan spelen 
 Elke speler krijgt sowieso dezelfde kansen binnen de groep waarin hij terecht komt. 
 
De spelers worden minstens éénmaal per seizoen geëvalueerd op: 
- Amuseert het kind zich? 
- Voelt hij zich nog steeds goed binnen de groep / club? 
- Maakt het kind voldoende progressie in zijn ontwikkeling als voetballer? 
 
De ontwikkeling als voetballer gebeurt op verschillende niveaus: 
- Een kind moet de kans krijgen zichzelf te ontdekken. Problemen leren zien, aanvaarden en oplossen 
 onder het wakend oog van trainer en medewerkers van de club. 
- De trainingen moeten voldoende uitdagend zijn en aangepast aan het niveau van de groep.   
 Voldoende variatie, zodat alle aspecten van het voetbal aan bod komen, zijn nodig om de spelers alert te 
 houden. 
 Er moet ook doelgericht getraind worden: wedstrijd- of oefenvormen gekozen in functie van een 
 basisvaardigheid of een spelprobleem. 
- Als voetbalclub spelen wij ook inzake de opvoeding van een kind, een belangrijke rol.  
 De spelers leren zich te gedragen op en naast het veld, moeten verantwoordelijkheden op zich nemen (op 
 tijd komen, juiste kledij voorzien, materiaal, …), dienen medespelers, ouders, clubverantwoordelijken, 
 materiaal met respect te behandelen en leren rekening te houden met anderen, gezien ze een ploegsport 
 beoefenen. 

 
SK Heffen is een open club voor iedereen en waarbij iedere speler minimum 50% speelkans krijgt. 
 
Onze jeugdopleiding (met doorstroming naar A-kern) primeert en bijgevolg zal de club geen financiële 
avonturen aangaan voor de uitbouw van zijn eerste elftal. 
 
Wij proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak en hen aan te 
moedigen om zich voortdurend bij te scholen. Onder leiding van de sportieve cel en TVJO vinden ze 
onderling veel steun bij mekaar.  
 
Ons grootste doel is allicht het doorstromen naar de A-kern, van zoveel mogelijk eigen spelers. 
En eigen spelers van de A-kern zoveel mogelijk te betrekken bij de jeugdopleiding. 
 
Wij geloven in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en 
regels. 
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Zakelijke visie 
Door evenementen te organiseren en sponsoring kan SK Heffen zich momenteel het hoofd boven water 
houden.  
Wij trachten dan ook voor elks wat wils te organiseren: taartenslag, quiz, kerstfeest, jeugdtornooien, 
voetbalstages, clubdag,…. 
 
De wedstrijduitrustingen van alle ploegen worden gedragen door de sponsors. 
 
Ook voor de nabije samenleving draagt SK Heffen bij. Zo worden onze accommodaties uitgeleend aan 
scholen (sportdagen), sportevenementen van de stad, voetbalacademy Bocca, ploegen uit andere 
bonden….. 
 
SK Heffen heeft ook gekozen voor financiële transparantie naar al haar leden toe. Op die manier krijgen we 
meer begrip indien bepaalde zaken veranderd worden op gebied van prijsbeleid in de kantines, het 
uitbesteden van de was, ….. 
 
Stad Mechelen dient al hun sportinfrastructuren in groot Mechelen (her)inplanten binnen de 
cadasterplannen. Zo zitten er verschillende clubs deels of geheel in bosgebied, anderen willen uitbreiden 
maar zitten zonder recreatiegebied enz…. 
Samen met hen naar een geschikte oplossing zoeken voor onze club 
 
 
  



    
 BELEIDSPLAN  2016 – 2021 

 
 

Opgesteld 10.08.2015 Jaarlijks herzien  Pagina 6 van 13 

  

 
 

2. Organigram 2017 - 2018 
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3. Structuur van de club 
 

3.1. Dagelijks bestuur 
 Het dagelijks bestuur vergadert minstens één keer per maand en alle leden hebben beslissingsrecht.  
  
 3.1.1. Samenstelling;  - Jo Resseler 
      - Marie-Lou Van Aken 
      - Eddy Haiverlain 
      - Frank Nevens 
      - Geert De Hondt 
      - Kurt Boodts 
 
 
 3.1.2. Functieomschrijving 
 
 Algemene taken 
 - Adviserende, coördinerende taken uitvoeren op de club optimaal te laten werken 
 - Toezicht houden op de uitvoering en het bereiken van de doelstellingen 
 - Voorstellen en/of beslissingen aan de sportieve cel voorleggen 
 - Financieel toezicht en beslissingsrecht op inkomsten en uitgaven 
 - Sponsorbestand onderhouden en uitbreiden 
 - Organiseren van diverse evenementen 
 
 Specifieke taken per lid 
 Gezien het aantal leden van SK Heffen en de beperkte groep mensen die in het dagelijks bestuur 
 zetelen, hebben wij ervoor gekozen om zonder echte functiebenamingen te werken. Alle beslissingen 
 worden unaniem genomen door 4 leden. Zonder afgelijnd te zijn, hebben deze 4 stuwende krachten in de 
 club hun kwaliteiten en taken. Sponsoring wordt door elk lid gezocht en administratief afgewerkt. Dossiers 
 worden bewaard bij de boekhouding. 
  
  Jo Resseler: Is de gerechtelijke correspondent van SK Heffen.   Hij behandelt dan ook alle   
  correspondentie, communicatie met de KBVB. Ledenwerving trainers en spelers van de A-Kern 
 
  Marie-Lou Van Aken;  Waakt over de financiële kant van de club.  Verzorgt de boekhouding 
  
  Eddy Haiverlain: Met zijn sociaal, pedagogische achtergrond staat hij vaak in voor moeilijke gesprekken 
  met ouders, spelers, supporters, medewerkers. 
  Hij zorgt voor richtlijnen, gesprekken hulpmiddelen voor spelers met mentale problemen (ADHD,  
  Asperger,…) en kinderen met chronische ziektes zoals diabetici, astma,…. 
  Hij waakt samen met de sportieve cel over het naleven van onze visie en missie, bij de trainers,  
  ouders, supporters enz…. 
   
  Frank Nevens:  Assistent jeugdcoördinator in de sportieve cel zetelend, brengt hij het bestuur op de 
  hoogte van eventuele problemen in de jeugdopleiding.   Hij staat in voor het onderhoud van de  
  accommodaties.  Waakt over het naleven van onze visie en missie. 
  Ledenwerving trainers en spelers jeugd. 
 
  Geert De Hondt : TVJO en coördinator seniors en hun trainers 
 
  Kurt Boodts : Web- en ledenbeheerder. Administratieve duizendpoot  
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  3.2. Sportieve cel 
   De sportieve cel vergadert minstens één keer per week (hier worden geen notulen van gemaakt)  
   en elke maand is Frank Nevens aanwezig bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
   De TVJO wordt ingeschakeld op vraag van spelers, ouders, trainers, bestuur of SC. 
 

 3.2.1. Samenstelling 
 - Jan Jacobs, Jeugdcoördinator 
 - Frank Nevens, Assistent jeugdcoördinator  
 - Geert De Hondt, TVJO (adviserend lid) 
 - Jasper Van den Broeck, Mentor jeugdtrainers 
 
 
 3.2.2. Functieomschrijving SC 
 
 Algemene taken 
 - Adviseren, coördineren, controleren, bijsturen, opleiden van de jeugdtrainers  
 - Toezicht houden op de uitvoering en het bereiken van de sportieve doelstellingen 
 - Problemen, vragen, voorstellen aan het dagelijks bestuur voorleggen 
 - Waken over het naleven van gemaakte afspraken 
 - Evaluatie trainers 
 - Organiseren van tornooien 
 - Waken over het correct gebruik van velden, materialen en accommodatie 
 - Bijstaan van afgevaardigden tijdens wedstrijden 
 - Samenstelling van trainersstaf 
 - Indelen, opvolgen en evalueren (samen met trainers) van de spelers 
 - opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid 
 - toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot  
  volwaardige seniorspelers. 
 
  
 3.2.3. Functieomschrijving TVJO (Geert De Hondt) 
 - Waakt over het naleven van de sportieve visie en missie van de club 
 - Staat op vraag jonge trainers bij in hun functie 
 - Evalueert samen met de SC de jeugdtrainers 
 - mee opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid 
 - mee toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien  
  tot volwaardige seniorspelers. 
 
 
 3.2.4. Functieomschrijving ploegafgevaardigde 
 In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Voor vele mensen is misschien niet 
 altijd duidelijk van de concrete taak is van een afgevaardigde. Bij SK Heffen krijgen de nieuwe mensen bij 
 aanvang van hun taak een document waarin alle informatie verwerkt zit.  
 - Invullen van het scheidsrechterblad (via E-Kickoff) 
 - Officiële scheidsrechters ontvangen, begeleiden en vergoeden 
 - Onthaal bezoekende ploeg 
 - Wedstrijdbal overhandigen aan scheidsrechter 
 - Waterzak voorzien naast het veld 
 - Speelterrein tijdens de wedstrijd niet verlaten 
 - Ploegen voorzien van water tijdens de rust 
 - Assisteren van trainer (indien nodig) om de spelers te begeleiden van en naar het veld 
 - Poetsen kleedkamer(s), zowel eigen als van bezoekende ploeg 
  



    
 BELEIDSPLAN  2016 – 2021 

 
 

Opgesteld 10.08.2015 Jaarlijks herzien  Pagina 9 van 13 

  

 
 
 3.2.5. Functieomschrijving jeugdtrainer 
 - Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de missie en visie van de club en zal helpen het  
  beleidsplan jaarlijks actueel te houden 
 - Hij/Zij leeft het interne charter voor trainers na 
 - De jeugdtrainer bereidt zijn trainingen voor en kan dit voorleggen 
 - Hij/zij geeft de jeugdcoördinatoren kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers uit  
  zijn team zijn gepleegd. 
 - Hij vertegenwoordigt zijn team bij nevenactiviteiten en helpt waar nodig. 
 
 
 3.2.6. Functieomschrijving doelmantrainer 
 - Hij traint, begeleidt en coacht de jeugdkeepers volgens de opleidingsvisie van de club 
 - Geeft richtlijnen ter verbetering van de kwaliteiten van de keeper aan de trainer 
 - Bespreekt en evalueert samen met de jeugdtrainer 
 
  
   
 Om een open communicatie te kunnen voeren tussen alle partijen die van belang zijn voor een 
 goede jeugdopleiding is het nodig om minstens 2 keer per seizoen samen te zitten.  
 Het dagelijks bestuur, de sportieve cel, TVJO, jeugdtrainers, en afgevaardigden worden dan uitgenodigd om 
 samen informatie uit te wisselen. 
 Het dagelijks bestuur deelt bepaalde beslissingen mee en kan deze uitleggen bij vragen, de SC 
 herhaalt een aantal punten uit het charter. De afgevaardigde en trainers stellen vragen waar zij mee zitten of 
 die ze gehoord hebben van andere leden. 
 Op deze manier wordt iedereen betrokken bij de club en zijn er veel misverstanden uit de weg geruimd. 
 Van deze vergadering worden notulen gemaakt en doorgestuurd, opdat de afwezigen ook op de 
 hoogte zijn. 
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4. Strategische planning 
 
4.1. SWOT analyse 
 
 Deze zelfanalyse is tot stand gekomen door interne bevraging.  
 

1. Sportief  

Sterke punten  Zwakke punten 

De goede naam als club m.b.t. op de jeugd. Moeilijk om de juiste trainers te vinden. (diploma). 

Voldoende jeugdploegen ingeschreven. (alle 
leeftijden). 

Goede jeugdspelers moeilijk om te houden. 
(Zeker op gewestelijk niveau). 

Speelkansen voor elk kind. Trainingen geven op hoog niveau. 

Voldoende gemotiveerde trainers. Te snel groeien. ( spelers/leden). 

Veel tornooien kunnen spelen. Geen vrouwenelftal. 

Voldoende terreinen en materiaal. Geen veteranen ploeg 

Kansen om door te stromen naar 1ste elftal. 
( 85 % woont in Heffen of opleiding genoten). 

 

Genoeg instroom van jonge spelers.  

Geen onderscheid in talent/afkomst/ enz.  

 
 

2. Accommodatie 

Sterke punten  Zwakke punten 

2 Complexen.  2 locaties moeilijk om beide goed te 
onderhouden. 

5 voetbalterreinen. Locaties zijn niet energie vriendelijk. 

Voldoende kleedruimtes/ sanitair/ berging. Verouderde accommodatie. 

Grote kantines > Verhuur. Hogere onkosten omwille van 2 complexen. 

Grote parkings. Lopende herinplanting van sportclubs binnen 
groot Mechelen (stad). 
Opschorting renovatie. 

2 beveiligde complexen (alarm). 
Grote sociale controle op beide locaties. 

Te weinig verbruik drank in de kantines. 

 
 

3. Financieel vlak 

Sterke punten  Zwakke punten 

Gezonde financiële  structuur en beleid. Gezonde financiële structuur heeft beperkingen 
op investeringen. 

Diverse sponsors.(niet afhankelijk van 1 grote 
sponsor). 

Moeilijk om sponsor te vinden. 
(alle clubs vissen in de zelfde vijver) REGIO 

Lage premies voor spelers 1ste ploeg 
Vast bedrag voor alle spelers. 

Lage uitbetalingen premies  = spelers kwijt 
geraken. 
Gevolgen door eerlijk en gezond beleid te voeren. 

Veel onderhoudswerken zijn in eigen beheer = 
Kosten laag. 

Lopende herinplanting van sportclubs binnen 
groot Mechelen (stad). 
Opschorting renovatie. 

Goede controle over de financiën. Terug schroeven van subsidies = Lidgelden 
aanpassen. 

Transparant. Opleidingsbudget is te weinig. 

Zeer uitgebreid activiteiten programma. 
(Zie activiteitenkalender). = inkomsten. 
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4. communicatie 

Sterke punten  Zwakke punten 

Diverse communicatie kanalen: 
Facebook – website – sms – mail -  

Alle informatie uit diverse kanalen snel en efficiënt 
verwerken. 

Diverse vergadermomenten.  
Per cel of met verschillende cellen samen. 
 

Kosten zijn hoog om een efficiënt communicatie 
systeem op poten te zetten. 
Vb.: automatisch sms systeem enz. 

Op elke training aanwezigheid van bestuur of 
sportieve cel. 

 

Ouders/ speler snel te woord staan.  

Verslagen (digitaal) van vergaderingen.  

 

5. Medewerkers/vrijwilligers 

Sterke punten  Zwakke punten 

Betrokkenheid vrijwilligers Te weinig vrijwilligers 

Trouwe medewerkers Te veel taken bij dezelfde vrijwilliger. 

Enkele vaste belangloze medewerkers. Moeilijk om vrijwilligers te blijven motiveren. 

Knowhow van onze medewerkers  

Herstellingen gebeuren 90 % door onze 
vrijwilligers 

Herstellingen gebeuren door eigen vrijwilligers. 
Maakt dat sommige herstellingen te lang duren. 

Goede enthousiasme trainers Te weinig opgeleide trainers 

Bieden trainers/ vrijwilligers opleidingen aan. Net voldoende scheidsrechters. 

Goede sfeer. Te weinig financiële middelen om professioneel 
personeel aan te werven. 

 

6. Samenwerking externe partners. 

Sterke punten  Zwakke punten 

Samenwerking met basis scholen. Veel overleg vraagt veel tijdbesteding van onze 
vrijwilligers. 

Samenwerking met andere voetbalclub  
(Team Pouvri, VK Schonenberg, Bocca, ..) 

Te veel beroep doen op dezelfde partners 
= mogelijk gevaar op afhaken. 

Samenwerking stad Mechelen  

Persoonlijk onderhoud met onze sponsors.  

 
 

Uitgaan van de huidige situatie voetbalseizoen 2017-2018 worden hieronder enkele kansen en bedreigingen 
weergegeven. Dit aan de hand de vergaarde informatie en objectieve gegevens van de club. 
 

5. Kansen en bedreigingen 

Kansen Bedreigingen 

Mogelijkheden om over te gaan naar 1 modern 
complex 

Onderhandelingen herinplanting club + 
Financiële onzekerheid) 

Samenwerking met andere ploegen en scholen 
(lenen materiaal en vrijwilligers).  

 

Goede opleiding van onze jeugd. 
 = betere ploegen en omkadering. 

Door goede opleiding veel spelers verloren 
Club = opleidingscentra. 

Ligging van ons complex voor sponsors (A-
complex) 

Rechtszaak = verlies van subsidies. 

Enkele nieuwe sterke vrijwillige administratieve 
krachten betrokken bij de club. 
Opmaak: 

1. Beleidsplan. 
2. Kwaliteitshandboek. 
3. Digitaliseren info. 
4. Archief. 

Door te veel eisen of taken op administratief en 
sportief vlak haken vaak zeer goede vrijwilliger 
af. 

Kantines verder aankleden en attractiever 
maken Vb.: voetbalkas, pingpongtafel, darts 
enz. 

Te weinig verbruik in de kantines door ouders. 
(Minder inkomsten = minder mogelijkheden.) 
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  4.2. Plan van aanpak 
   Lange termijn 
   - Jeugdtrainers stimuleren en kansen creëren om opleidingen te gaan volgen. 
     Voorstellen van cursus en mondeling aanmoedigen. Inschrijvingskost wordt terugbetaald  
    mits ¼ bij diploma en daarna nog 3 seizoenen telkens ¼ 
   - Inkomsten van sponsoring verhogen met 50% 
     Gezien lopende onderhandelingen staat dit op een laag pitje 
   - Ouders blijven warm maken om meer actief deel te nemen binnen de club. 
   - Gerechtelijke procedure opvolgen / afhandelen 
    
  Korte termijn 
  - Uitwerken infobrochure sponsoring      januari 2018 
  - Optimaal benutten accommodaties door verhuur    lopende 
  - Trainers verlonen naar opleiding, ervaring en engagement   lopende 
 
   
 
5. Voetbalopleidingsplan 

Zie voetbalopleidingsplannen SK Heffen  
 

 
 
6. Ondersteuning 
   
  6.1. Medische begeleiding 
 

Tot onze grote spijt is het voor onze kleinere club onmogelijk om een vaste kiné of dokter te vinden die zijn 
diensten gratis ter beschikking stelt. 
 
Toch kunnen wij rekenen op dokter Dokter Paul Laarmans.   Tijdens trainingen, matchen, tornooien of stage 
mag de club zich tot hem wenden en indien mogelijk de gekwetste ook behandelen. 
 
Ook kinesist Sophie Vanderborght, is bereid om de club bij te staan. 
- Elke speler mag haar altijd bellen voor info of raad 
- Na telefonisch contact wil zij speler kosteloos ontvangen in haar praktijk 
- Indien een speler moet ingetapet worden voor een match, wil zij dit eveneens kosteloos doen op 
 voorwaarde dat speler zelf tape meebrengt en zij thuis is natuurlijk. 
- Voor de seniors werd sinds vorig seizoen een studente kinesist aangetrokken die onze spelers bijstaat 
 
 
 
6.1.1. Procedure bij ongevallen/kwetsuren 
 
 De procedure die gevolgd moet worden bij ongevallen of kwetsuren kan eveneens geraadpleegd 
 worden op onze website www.sk-heffen.be > FAQ > Wat de doen bij ongevallen. 
 
 Ook het document voor de verzekering dat dient ingevuld te worden door een dokter kan u daar 
 downloaden. 
 
 
6.1.2. EHBO 

 
 Elke kantine beschikt over een volwaardige EHBO-kit, volgens de richtlijnen van de KBVB. 
 Deze wordt op regelmatige basis nagekeken en aangevuld door de plaatselijke apotheek. 
 
 Diverse medewerkers van SK Heffen, hebben reeds beroepshalve een volledige cursus 
 EHBO gevolgd. 
 Bovendien hebben alle trainers in 2015 een EHBO cursus volgen, speciaal gericht op 
 voetbalkwetsuren.  In 2018 zal deze cursus herhaald worden.  
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7. Interne en externe communicatie 
   
  7.1. Communicatiekanalen 
  
   De jeugdafdeling is opgenomen in de website www.sk-heffen.be waar men veel informatie kan   
   terugvinden betreffende de jeugdwerking. 
   De website wordt zeer regelmatig bijgewerkt met aankondigingen van clubactiviteiten, belangrijk  
   nieuws, kalenderwijzigingen, afgelastingen e.d. 
 
   SK Heffen heeft gekozen voor een dynamische website. Op vele artikels kan de bezoeker zijn   
   reactie kwijt. Het spreekt voor zich dat de webmaster de commentaren eerst nakijkt alvorens te   
   publiceren. 
 
   Men kan er onder andere ook kledij en steunkaarten op bestellen, de afdeling FAQ raadplegen,   
   contact opnemen met de diverse afdelingen, enz… 
 
   Uiteraard kan een club met zoveel jeugd niet achterblijven in dit digitale tijdperk en aldus worden  
   ook facebook en twitter gebruikt om informatie uit te wisselen. 
 
   In april krijgen de ouders een schrijven, waarin zij verzocht worden de club kennis te geven van het  
   al dan niet blijven in het komende seizoen. Hierin staat ook alle informatie vermeld betreffende het  
   lidgeld en de mogelijkheid gegeven om een voorschot te betalen.  Dit kan wordt in 2017 aangevuld  
   met een kleine enquête over de tevredenheid bij de club. 
 
   Eind juli ontvangen de ouders een informatiebrief, waarin de start aangekondigd wordt van het  
   nieuwe trainingsseizoen, samen met andere waardevolle informatie. 
 
   Jaarlijks, bij aanvang van het seizoen, wordt er een informatievergadering georganiseerd, voor de  
   ouders van onze jeugdspelers.  
 
   Ad Valvas in de kantines worden de ouders op de hoogte gesteld van de activiteiten van de club.  
 
   Afhankelijk van het onderwerp ontvangen de ouders ook nog brieven/uitnodigingen/flyers op papier,  
   en/of op mail. 
 
   Binnen de club worden op regelmatige tijdstippen overlegmomenten georganiseerd: 
   - Vergadering dagelijks bestuur: maandelijks 
   - Overleg sportieve cel: continue 
   - Dagelijks bestuur met sportieve cel: aanwezigheid lid SC bij vergadering dagelijks bestuur 
   - Vergadering dagelijks bestuur, SC, trainers, afgevaardigde en aanspreekpunten: 2x/jaar 
   - Evaluatiegesprekken trainers: jaarlijks rond april 
   - Evaluatiegesprekken speler+ouders: indien nodig 
 
 
  7.2. Communicatie en relatie met seniors 
    De seniors komen regelmatig helpen op activiteiten voor de jeugd. 
    Er zijn ook seniors die eveneens trainer zijn van een jeugdploeg. 
    Bij de thuiswedstrijden van de jeugd (tot en met pré-miniemen) treden de seniors op als scheidsrechter. 
 
 
  7.2. Vrijwilligersbeleid 
   Als amateurclub bestaat de hele jeugdopleiding uit vrijwilligers. Trainers ontvangen een    
   maandelijkse onkostenvergoeding. De meeste vrijwilligers zijn onbezoldigde ouders van spelers  
   welke fungeren als ploegafgevaardigde en/of medewerker allerlei. 
 
   Om onze dankbaarheid en waardering te tonen voor de inzet van de vrijwilligers wordt er een   
   nieuwjaarsreceptie georganiseerd, samen met onze sponsors. 
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