
Ouderraad KV Tervuren-Duisburg 
 
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KVTD. De ouderraad is een adviserend en 
ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden. Er wordt gestreefd naar een representatieve 
samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen: 2 tot 3 ouders per 
bouw (onderbouw: U6-U9, middenbouw: U10-U13, bovenbouw: U15-U21). 
 
Doel van het oprichten van de ouderraad is voornamelijk om een goede communicatie, transparantie en 
verbondenheid tussen alle partijen binnen de vereniging te bewerkstelligen: spelers, ouders en club (bestuur).  
 
Wat is de functie van de ouderraad? 
 
Voor de ouders 
 
De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. 
De ouderraad behartigt via de ouders de belangen van de spelers, en heeft als doel de samenwerking & 
communicatie tussen club, spelers en ouders te optimaliseren. 
 
Om als spreekbuis te kunnen fungeren zal de ouderraad input verzamelen van alle ouders, om goed te weten 
wat er leeft en welke voorstellen of problemen eventueel besproken moeten worden.  
 
Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het clubbestuur zal: 

• Een bestuurslid deelnemen aan de bijeenkomsten van de ouderraad 

• Een afgevaardigde van de ouderraad in elke bestuursvergadering de mogelijkheid krijgen bepaalde 
punten voor te leggen en te bespreken 

 
Voor de club 
 
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de jeugdwerking. 
De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. 
 
De ouderraad vergadert tenminste vier keer per seizoen (elke 2 maanden, uitgezonderd de zomerperiode). 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 
 
De ouderraad zal zich ook actief bezighouden met de activiteiten die door de club georganiseerd worden (ter 
ondersteuning) en de overige ouders stimuleren om zoveel mogelijk te participeren.  
 
Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad? 
 

• De ouderraad bestaat uit ten minste zes leden (2 per bouw). 

• De ouderraad houdt zich enkel bezig met de jeugdploegen en niet met de seniorenploegen. 

• De ouderraad behartigt het algemene belang. Individuele belangen zijn niet aan de orde. 

• De ouderraad fungeert als adviesraad & klankbord voor het bestuur en de jeugdwerking. De 
ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren. 

• De ouderraad wordt tenminste eenmaal per jaar formeel geïnformeerd door de voorzitter en 
jeugdvoorzitter (en zal als eerste klankbord fungeren) over: 

o Doelstellingen nieuwe seizoen / evaluatie afgelopen seizoen 
o Nieuwe ideeën en voorstellen 
o Geplande activiteiten 

 
 
 


