
Wegwijs in de club: bij wie kan je terecht?  

Trainers :  

→ zij zijn steeds het eerste aanspreekpunt bij sportieve vragen en opmerkingen 

 

Jeugdcoördinator Marc Coolens (u12-u17) –  Anthony De Koeyer (u6 – u11): 

→ er is een probleem binnen de spelersgroep (eerst graag de trainer aanspreken) 

→ je hebt een probleem met een ouder of met de trainer 

→ je hebt vragen over het sportieve binnen het team of de club 

 

TVJO – Tom Van De Woestijne – Bjorn Van Hecke  

→ je wil je graag aanbieden als afgevaardigde 

→ je wil graag trainer worden 

→ je wil graag lid worden van de ouderraad 

→ je hebt vragen over het sportief beleid binnen de club 

→ je wenst je aan te sluiten als lid van het jeugdbestuur 

 

AVJO – Wesley Cox 

→ een speler kwetst zich tijdens een wedstrijd of op training (papieren te 

downloaden via intradesk op PSD) 

→ je hebt vragen of hulp nodig bij Pro Soccer Data 

→ je wenst een verandering van gegevens (tel.nr, mailadres, adres,…) van jezelf of je 

zoon/dochter door te geven 

→ je hebt papieren nodig voor het ziekenfonds (lidgeld, sportkamp) (deze zijn ook te 

downloaden via PSD – intradesk) 

→ je wil papieren van een sportongeval afgeven 

→ je hebt bepaalde administratieve vragen 

 

Techniektrainer – Geert De Coeyer 

→ organiseert de techniektrainingen 

→ je hebt een vraag over techniektraining 

→ je wil graag feedback over je zoon of dochter betreffende zijn/haar techniek 

 

 

 



 

Financiële cel - Jürgen Driessens 

→ doet de opvolging van alles wat financiën betreft (betalingen, terugbetalingen, 

onkostenota’s, lidgelden, betalingen kledij,…) 

→ je hebt vragen over lidgeld, betaling kledij  

Kledij  Evy Van De Walle – Maggie De Muynck 

→ alles wat te maken heeft met kledij (bestellingen, nalevering, problemen,….) 

 

 

Belangrijke telefoonnummers:  

Tom (TVJO):        +32 496 24 66 24 

Bjorn (A-TVJO):          +32 478 61 10 67 

Wesley (AVJO):          +32 473 55 01 07 

Marc (Coördinator bovenbouw U12 – U17:               + 32 476 35 63 15 

Anthony (Coördinator onderbouw (U6 – U11):    +32 477 65 53 42 

Geert De Coeyer (techniektrainer):      +32 476 34 94 30 

Jürgen (Financiële Cel):                        +32 486 96 86 55 

Evy (Kledij):             +32 497 20 67 21 

Maggie (Kledij):          +32 497 66 16 06 

 

 

 

 

 


