De voorbereiding van volgend seizoen is gestart !
Het bestuur is midden januari gestart met de voorbereidingen van het seizoen
2011-2012.
Deze mededeling moet jullie duidelijk maken hoe we dat aanpakken. Als
iedereen zijn rol hierin correct invult, dan hoeven er geen geruchten de ronde
te doen.
De eerste fase van deze voorbereiding, de gesprekken met de trainers, is al
afgelopen. Tijdens deze gesprekken werd met elke trainer de volgende punten
besproken:
- een individuele evaluatie van elke speler/speelster (positie, rendement
op die positie, hoogste niveau waarop de trainer hem/haar ziet spelen);
- een evaluatie van de ploeg (voorbereiding, resultaten tot moment van
gesprek, nodige versterkingen naar volgend seizoen toe);
- de intenties van de trainer voor volgend seizoen.
De trainers hebben van het bestuur een schriftelijke samenvatting van dat
gesprek gekregen. Pas als elke trainer die samenvatting goedkeurt,
beschouwen we deze eerste fase als afgesloten.
In een tweede fase spreken we met elke speler of speelster individueel. De
datum van dat gesprek zal door de trainers meegedeeld worden. Tijdens dat
gesprek zullen we de intenties van elke speler/speelster voor volgend seizoen
vragen, en vooral luisteren naar hun verwachtingen (voor zichzelf en hun
ploeg). Wat tijdens dit gesprek besproken wordt blijft vertrouwelijk. De inhoud
ervan zal dus aan niemand anders doorgegeven worden. Het bestuur zal er wel
tijdens de derde fase gebruik van maken.
In een derde fase zal eerst een werkgroep (bestaande uit bestuursleden) alle
verkregen informatie (zowel van trainers als van spelers/speelsters) in detail
analyseren en op basis daarvan en van de resultaten tot dat moment, een
eerste voorstel voor samenstelling van de ploegen opmaken.
Daarna zal het voorstel overlopen worden met de respectievelijke trainers.
Het voltallige bestuur zal dan het voorstel met de eventuele opmerkingen van
de trainers bespreken en goedkeuren.
Deze samenstelling van de ploegen zal dan bekend gemaakt worden aan alle
spelers en speelsters. Elke speler en speelsters kan dan, indien nodig,
reageren op het voorstel bij een van de leden van de werkgroep.
Het voltallige bestuur zal een eindbeslissing nemen.
Heb je nog een vraag of opmerkingen hierover, dan is je contactpersoon Bruno
JANSSENS (0495/896657, bruno.janssens@mil.be of gesprek).

