
       BCO let’s GO 

Geachte BCO-leden,  
Beste ouders, 
 
Een sportvereniging als de onze staat of valt met vrijwilligers en ouders. Het BCO-bestuur 
onderhoudt hier graag een goeie band mee en wil die graag nog versterken.  
Door ploegverantwoordelijken aan te stellen.  
Per ploeg zoeken we één of twee mensen die de schakel willen zijn tussen ploeg en bestuur.  
  
De ploegverantwoordelijke – kortweg PV – is het aanspreekpunt voor ouders en voor het bestuur.  
Samen met de coach zorgt de PV ervoor dat bij een ploeg alles op wieltjes loopt. Daarnaast 
organiseert de PV de praktische afspraken binnen een ploeg.  
 

 De verdeling van de tafelfuncties is daar zowat de belangrijkste van. Als PV maak je een lijst met 
wie welke functie voor z’n rekening neemt: klok, 24 seconden, afgevaardigde en wedstrijdblad. 
Opgelet: voortaan wordt dat elektronisch ingevuld. Opleidingsmomenten volgen.  

 De PV zorgt dat bij thuiswedstrijden mensen vroeg genoeg aanwezig zijn om te helpen bij het 
klaarmaken van het terrein (tafel, stoelen, banken, wedstrijdapparatuur, wedstrijdblad, drank…) 
en voor het opruimen van de zaal na de wedstrijd. 

 We willen allemaal ons steentje bijdragen voor een groener milieu. Daarom promoten wij als 
club het carpoolen naar uitwedstrijden. De PV stimuleert én organiseert dat. 

 De PV stelt een beurtrol op voor het wassen van de uitrustingen. Dat opstellen van een beurtrol 
mag natuurlijk uitgebreid worden. Denk maar aan het aanbieden van een lekkernij (cake, soep,…) 
in onze cafetaria of het meenemen van een stukje fruit naar uitwedstrijden.  

 

De PV kan op elk moment communiceren met het bestuur via de cel ‘ploegverantwoordelijke’ en zal 
twee keer per seizoen uitgenodigd worden op een vergadering met een delegatie van het bestuur.  
Zo hopen wij als bestuur nog beter te weten wat er binnen elke ploeg leeft. Via dit kanaal worden de 
clubactiviteiten (eetfestijn, stages, quiz, wafeltjesverkoop, nieuwjaarsreceptie, oplopen met eerste 
ploeg...) tijdig en beter gecommuniceerd. 

 

In augustus – bij de start van de trainingen – komen wij langs bij elke ploeg voor een woordje uitleg 
en om een antwoord te geven op jullie vragen. Uiteraard hoeven jullie zeker niet tot dan te wachten 
om de kandidaturen in te zenden  
 

Geniet van de basketballoze periode, laat die batterijen rustig weer vollopen zodat iedereen in 
augustus met frisse goesting aan een nieuw seizoen kan beginnen.  

 
Wij kijken er al naar uit!  
Peter Vanderkelen  en  Leen Wermos  
0473/88.17.33  0474/88.57.78  
Peter.Vanderkelen@telenet.be 
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