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K. Eendracht White Star Schoonbeek-Beverst 

 

Vanaf 2021 zal KEWS Schoonbeek-Beverst een Ouderraad in het leven 
roepen. Maar wat doet de Ouderraad precies? 

Ouderraad 
Veel ouders zijn actief betrokken bij KEWS Schoonbeek-Beverst, bijvoorbeeld als 

coach, trainer of als lid van een van de commissies. De actieve betrokkenheid van 

ouders past goed bij de visie van KEWS Schoonbeek-Beverst om een betrokken 

vereniging te zijn. Een Ouderraad past goed in deze visie. 

Doelstelling 
De Ouderraad heeft als doelstelling om de belangen van kinderen en ouders binnen de 

sportvereniging te behartigen. De Ouderraad streeft naar een KEWS Schoonbeek-
Beverst waarbij ouders een actieve rol vervullen en waarin het beleid aansluit op de 

wensen en belangen van ouders en hun kinderen. 

Functies 
De Ouderraad vervult de volgende functies: 

 Klankbordfunctie. Het bestuur kan de mening van de Ouderraad vragen bij 

zaken die het jeugdbeleid van KEWS Schoonbeek-Beverst aangaan. Indien 

nodig kan de Ouderraad meer ouders mobiliseren, bijvoorbeeld door het houden 
van bijeenkomsten of een enquête 

 Signaalfunctie. De Ouderraad maakt onderwerpen, die ouders EN spe(e)l(st)ers 
bezighouden, bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan alcoholbeleid, selectiebeleid, 
gedrag van spelers en ouders langs de lijn, etc. Ook hierbij kan de Ouderraad 
een bijeenkomst of enquête inzetten. Dit kan leiden tot verbeterpunten die de 
Ouderraad vervolgens zal voorleggen aan het bestuur 

 Adviesfunctie. De Ouderraad kan advies uitbrengen over onderwerpen die 
bijvoorbeeld voortkomen uit de signaalfunctie of die binnen de Ouderraad aan de 
orde zijn geweest (ongevraagd) of over onderwerpen waarvoor het bestuur de 
Ouderraad heeft benaderd (gevraagd) 
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 Brugfunctie. Misschien wel de belangrijkste functie van de Ouderraad is de 
brugfunctie tussen ouders, spelers en het bestuur en de verschillende 
commissies. Bij deze functie gaat het erom dat de Ouderraad zich ervoor inzet 
dat de communicatie tussen ouders en de vereniging optimaal is en dat we 
elkaar weten te vinden als het nodig is. 

 

De Ouderraad vervult de volgende functies NIET: 

 Klachtenbureau voor sportieve zaken 

 Behandeling van individuele belangen 

Samenstelling 
De Ouderraad gaat bestaan uit 10 ouders. We streven naar een samenstelling waarbij 
de leden kinderen hebben in de diverse leeftijdscategorieën. (1 ouder per Ux) In 
principe rouleert de samenstelling. Dwz indien een ouder van een categorie belet is 
voor een vergadering, mag hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een andere ouder.  
 

KEWS Schoonbeek-Beverst zoekt nog ouders om zitting te nemen in de Ouderraad.  

Aanmelden kan via ouderraad@kewsschoonbeekbeverst.be.met je naam, welke 

categorie (Ux) je wilt vertegenwoordigen en je e-mailadres en GSM-nummer. 

De leden hebben geen rol als bestuurder, ploegafgevaardigde of trainer.  

Bijeenkomsten 
De Ouderraad komt een 4-tal keer per jaar bij elkaar. (2x per seizoenshelft)  
 
Alle ouders kunnen op een laagdrempelige manier hun onderwerpen, vragen , 
opmerkingen, wensen en ideeën uiten en ter discussie stellen. 
Neem hierover contact op met één van de leden of via e-

mail:ouderraad@kewsschoonbeekbeverst.be. 
 

De Ouderraad signaleert alle organisatorische onderwerpen aan het jeugdbestuur, die 

op zijn beurt een stelling inneemt. Het jeugdbestuur zal deze onderwerpen op de 

eerstvolgende bestuursvergadering bespreken en nadien meedelen aan de Ouderraad. 
 
De Ouderraad beschikt over de mogelijkheid om via een nieuwsbrief, Facebook-pagina 

of website van KEWS Schoonbeek-Beverst te communiceren naar alle ouders. 
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