VC BERTEM-LEEFDAAL

FICHE SOCIALE INTEGRATIE

ALGEMEEN
De jeugdwerking organiseert naast haar sportieve evenementen (Zomerkamp, Paaskamp,
Jeugdtornooi, Winterspeeldagen,…) ook verscheidene evenementen om haar sociale integratie in het
leven van de sportende kinderen, ouders en supporters te versterken en het leven en welzijn binnen
de vereniging op te waarderen.
Deze evenementen worden steeds georganiseerd door het Jeugdcomité om extrasportieve redenen,
maar kunnen ook een sportieve rol vervullen. Ze worden aangekondigd via de clubwebsite, het
communicatieplatform Socceronline, Facebook en Twitter en via de afgevaardigden en traineropleiders. Onderstaande lijst herbergt enkel de evenementen die georganiseerd worden vanuit de
Jeugdwerking.

JAARLIJKS TERUGKERENDE EVENEMENTEN
EVENEMENT

PERIODE

DOELGROEP

Halloween Kinderdisco

Eind oktober

Spelers t.e.m. U13, externe kinderen

Bezoek Sinterklaas

Begin december

Spelers t.e.m. U15

Nieuwjaarsreceptie

Begin Januari

Medewerkers

Spaghettifestijn

Eind Januari

Spelers, ouders, supporters, externen

B&L Kwis

Februari

Ouders, supporters, medewerkers, externen

Kennismakingsdagen

Mei/Juni

Externen (kandidaat-U6’jes en ouders)

OPMERKINGEN
Ook vanuit de club worden jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd, in samenwerking met
het Jeugdcomité, zoals het Steakweekend, het Mosselweekend, recreatievoetbaltornooi, etc…
Daarnaast kan elk team één maal per jaar een beroep doen op de accommodatie om een evenement
te organiseren in teamverband. In die optiek is vooral het gebruik van de barbecue een voltreffer. Elk
team kan ook op steun en/of goede relaties rekenen om bepaalde teambuildingevenementen te
organiseren, zoals bijvoorbeeld een tornooi, een stage of een trip in/naar het buitenland.

SOCIALE INTEGRATIE
Er wordt elk jaar een actie ondernomen voor een goed doel dicht bij huis, zoals bijvoorbeeld een kwis
tvv vzw Terbank, Eglantier, Kom op tegen kanker.
Er is ook een samenwerking VZW Terbank
MPC Terbank is een Multifunctioneel Centrum (MFC) dat gepaste antwoorden biedt op zorgvragen
voor:
- verblijf
- dagbesteding tijdens schooluren,
- buitenschoolse dagopvang,
- kortdurend logeren
- ambulante begeleiding in gezinnen.
In 2019 zullen we deelnemen aan “De Warmste Week”

COMMUNITY
De clubverantwoordelijken en bestuursleden zullen ook de andere verenigingen binnen de gemeente
en omstreken steunen door hun aanwezigheid op evenementen die deze inrichten (steakfeesten,
mosselfeesten, etc.)
Wanneer er door andere clubs ‘open tornooien’ of wedstrijden ingericht worden zullen wij hier ook
binnen onze club bekendheid aan geven en moedigen we onze leden aan om deel te nemen. Dit
enerzijds uit sportief oogpunt en anderzijds om de samenwerking tussen de clubs te verbeteren.

