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Nieuwsbrief
Tenstar Melle
TENSTAR, OOK MORGEN UW STERKE CLUB !
Een nieuwe wind

OPKOMENDE ACTIVITEITEN IN

De voelsprieten van het Tenstarbestuur vangen de laatste tijd een aantal signalen van
ongerustheid op. Het feit dat we binnen onze club momenteel een aantal vacante betrekkingen moeten invullen, werkt blijkbaar de negatieve perceptie op als zou het niet goed
gaan met Tenstar Melle. Niets is minder waar.

Senioren

2018 :

Bij de senioren verloopt alles volgens ons vooropgestelde driejarenplan. Ons streefdoel
om de eindronde te spelen mogen we na het onverdiende verlies op Herdersem helaas
opbergen. Maar de meeste spelers hebben al hun contract verlengd voor volgend seizoen,
en een aantal nieuwkomers stappen mee in ons verhaal. We zijn dus gewapend om volgend seizoen de promotie af te dwingen.

• 5 mei :

BBQ
• 31 augustus :

Jeugdploegen

Familiedag

We blijven verder groeien en zullen volgend seizoen weer 1 of zelfs 2 ploegen meer in
competitie brengen. We gaan van start met een aparte volwaardige U6 ploeg, en er komt
een tweede U13 ploeg. Enkel bij U15 moeten we nog eens goed bestuderen of we, afhankelijk van het aantal beschikbare spelers, weer een tweede team in stelling kunnen brengen.

• 5-6-7 oktober :

Steack festijn

Een nieuw jeugdbestuur

IN DIT NUMMER:
TENSTAR, OOK MOR- 1
GEN UW STERKE
CLUB !

Binnen de jeugdwerking hebben we ondertussen niet stilgezeten. Onlangs zaten enkele
jeugdtrainers, afgevaardigden en bestuursleden eens rond de tafel om de toekomst van de
Tenstarjeugd te bespreken.
De functie van Marc zal opgesplitst worden in 3 delen: een jeugdcoördinator voor onderbouw (U6 tem U9), middenbouw (U10 tem U13) en bovenbouw (U15 tem U21).
De jeugdcoördinatoren krijgen ondersteuning van een Technisch Verantwoordelijke van
de Jeugdopleiding en een technische trainer.
Ook de communicatie binnen Tenstar Melle wordt aangepakt. Vanaf volgend seizoen
voorzien we duidelijkere en snellere informatie op verschillende manieren.
Geert zal als jeugdvoorzitter dit alles in goede banen leiden.
Op deze manier zal niet enkel de werkdruk verlagen, maar zal de jeugdwerking beter
gestructureerd zijn en kan er korter op de bal worden gespeeld.

Trainers
OPLEIDING

2

DRINGEND GEZOCHT 2

LIKE ONS OP FACEBOOK

2

FOOT PASS QUALIFIED CLUB

2

Heel wat van onze jeugdtrainers willen ook volgend seizoen actief blijven als oefenmeester op Tenstar. Er zijn ondertussen ook al 2 nieuwkomers die deze uitdaging willen aangaan. Alle trainerspostjes zullen dus vrij snel kunnen worden ingevuld. Bovendien zijn
momenteel 5 van onze trainers een opleiding aan het volgen. Dat kan alleen maar de
kwaliteit van onze opleiding ten goede komen.

Tenstar Melle

F.I.E.R. op onze club !

Bedankt Marc
Marc heeft na 5 jaar besloten om te
stoppen als jeugdcoördinator. Hij blijft
wel nog actief als keepertrainer dus je
zal hem nog op regelmatige basis zien
verschijnen. Hierbij willen we hem bedanken voor zijn inzet, kennis en beschikbaarheid de afgelopen jaren.

Vers bloed
Wil je graag de herder van de grote kudde zijn als voorzitter, beslis je graag mee
welke richting we varen als bestuurslid,
steek je liever de handen uit de mouwen
in de kantine of als handige Harry voor
allerlei klusjes, of zie je jezelf wel als
begeleider van een jeugdploegje? Laat
het ons gerust weten.
Ondertussen vonden we ook 2 vrijwilligers om de terreinen te onderhouden.
Het gras is volgend seizoen dus in goede
handen.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur,
Christoph Saerens
Penningmeester, Media en P.R.

OPLEIDINGEN
Dit seizoen hebben een aantal trainers
met succes de initiator cursus van de
voetbalbond tot een goed einde gebracht.
Jacob, Gilles en Yari (allen bijna 17
jaar) zijn de youngsters die de stap
naar het trainerschap gezet hebben.
Volgend jaar zal Jacob U7 trainen, Gilles U10 en Yari U9.
Christophe Schepens heeft ook zijn
cursus beëindigt en zal volgend jaar U8
begeleiden. Daarnaast zal hij ook de
functie van Bovenbouw verantwoordelijke op zich nemen.
Wij nodigen iedereen uit (trainer of
ambitie om dit te worden, gelijk welke
leeftijd) om deel te nemen aan de initiator cursus of een vervolgcursus. Tenstar komt tussen in de kosten zodat
het een win-win situatie voor onze
spelers en club.
Sportieve groet,
Christoph Saerens

GEZOCHT : MENSEN DIE HANDEN UIT DE
MOUWEN WILLEN STEKEN : DRINGEND
Heden zoeken wij op Tenstar :
Kantineverantwoordelijke : Bestellen van goederen,
contacten met leveranciers, opzoeken promo’s, …
TIJDSBESTEDING : wekelijks
Terreinverzorger : Maaien gras, rollen pleinen, onderhoud kanten, snoeien hagen en bomen, onkruidverdelging, … WELKOM FRANKY EN OLIVIER !!

Kantinemedewerkers : meewerken in de kantine
naar eigen mogelijkheden en tijdbesteding.
Een halve dag op zaterdag of zondag, of eens een
avondje in de week. Wie wil er eens 3 uurtjes vrijmaken om de kantine mee draaiend te houden ?

Voorzitter : Leiding, alledaagse werking, club visie,
hands-on zijn, Leiding VZW, ….

TVJO : Ook onze trainers hebben ondersteuning
nodig. Daar komt de TVJO kijken. De Technisch
Verantwoordelijke Jeugd Opleiding zal ervoor zorgen dat onze trainers professioneler, sterker en
gestructureerder onze ploegen begeleiden.

TIJDSBESTEDING : zelf in te vullen

WELKOM TARS !!

