HANDBOEK
MEDEWERKERS
---------------------------------------------------------------------------------De medewerkers van FC Tenstar Melle zijn enthousiaste en positief ingestelde mensen die fier zijn op
de clubkleuren en alle verwezenlijkingen van de voorbije voetbalseizoenen.
FC Tenstar Melle heeft een duidelijke visie en missie ... deze moet gedragen worden door alle
mensen van de club... en zeker alle medewerkers.
Jeugdwerking is niet steeds een makkelijk gegeven dus FC Tenstar Melle moet uiterst voorzichtig zijn
als het gaat over jeugdspelers en/of ouders.
Wat verwachten we van onze medewerkers?
•
•
•
•
•
•
•

Tenstar - medewerkers zijn enthousiastelingen.
Tenstar - medewerkers kennen hun plaats binnen de club.
Tenstar – medewerkers stellen het plezier/geluk van spelers/ouders op de eerste plaats
Tenstar - medewerkers staan ten dienste van de club en kunnen zich wegcijferen.
Tenstar – medewerkers zijn open minded
Tenstar - medewerkers mogen kritisch en scherp zijn maar hun glas steeds minstens halfvol
Tenstar - medewerkers kennen de werking van de Jeugdopleiding, het Organigram en weten
wie ze moeten aanspreken met specifieke vragen.

Wie – wat?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdvoorzitter : Geert Vanstraeseele
TVJO : Tars Vanstraeseele
Coördinatoren/verantwoordelijken:
o Onderbouw U6-U9 : Robbie Rombaut
o Middenbouw U10-U13 : Daan Heye & Bart Matthijs
o Bovenbouw U15-U17 : Ulrich Dhondt
Keepertrainers : Dries Hebbrecht (seniors) & Bejamin De Wilde (jeugd)
Gerechtigd correspondent : Robbie Rombaut
Planning wedstrijden/kleedkamers : Geert Vanstraeseele/Robbie Rombaut
Aanvraag oefenwedstrijden : Robbie Rombaut
Wijzigen competitiewedstrijden : Robbie Rombaut
Aansluiten spelers KBVB : Robbie Rombaut
Afgevaardigden : Geert Vanstraeseele/Robbie Rombaut
Scheidsrechters : Stefan Van Bastelaere
Tornooiverantwoordelijke : Bart Matthijs
M-factor : Maarten Vansteenkiste
Bestellen kledij en materiaal : John Meersschaut
Wassen wedstrijdkledij : André Ryckbosch
Verantwoordelijke Kantine : Nathalie Bondia

Aansluitingen (van nieuwe spelers):
•
•

Tenstar - medewerkers weten dat de aansluitingen via een bepaalde flow verlopen.
Spelers die zich willen aansluiten aan de club, melden zich eerst aan via de jeugdcoördinator
van de desbetreffende bouw (cfr supra)
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•
•
•
•
•
•
•

Terrein : Varingstraat 1e, 9090 Melle
Stamnummer : 7206
Tel : 0476/91.57.60
Website: www.tenstarmelle.be
E-mail : infotenstar@telenet.be
Rek nr : BE36 7360 7387 6981
BTW nr : BE0 429 743 949
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