Hoe worden er beslissingen genomen binnen City Pirates?

City Pirates Foundation
Het sociaal karakter van de City Pirates VZW wordt gewaarborgd via de City Pirates Foundation. Dit
orgaan heeft de social coaches op de payroll en bepaalt mede de koers die het piratenschip vaart. De
Foundation komt driemaal per jaar samen. De Foundation wordt bestuurd door Michel Pradolini, Jan
De Meuter, Paul Hermans, Marc Rombouts & Adelino Pinillos.

Raad van Bestuur
Het hoogste beslissingsorgaan binnen de vzw is de Raad van Bestuur. Dit orgaan bestaat sinds augustus
2020 uit volgende 13 personen.
Michel Pradolini
Linda Rusbach
Michiel De Visschere
Ronny Van Kets
Philip Van Dooren
Patrick Lockefeer
Rachid Gloub
Oscar Coppieters
Rudi Vermeiren
Marc Rombouts
Yves Kabwe
Mohamed Barrie
Hafsa Salmi

Voorzitter
Ondervoorzitter
Algemeen Directeur
Gerechtigd correspondent
Sportief Manager
TVJO
Ombudsman
Maatschappelijke coördinator
Bestuurder
Bestuurder
Brugfiguur
Coördinator meisjes
Office Manager

De raad van bestuur verricht de belangrijkste beslissingen binnen de club. Binnen de Raad van Bestuur
is elke deel van de club vertegenwoordigt. Zowel personen van het sociale als van het sportieve zijn
aanwezig. Elk seizoen wordt er 3-4 keer vergaderd. Deze vergaderingen liggen periodiek vast of kunnen
rond een bepaalde gebeurtenis worden georganiseerd.
Binnen de Raad van Bestuur wordt de volledige werking van de club overlopen. Bepaalde leden van de
Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor een departement en geven hieromtrent een update.
Departementmedewerkers die geen lid zijn van de Raad van Bestuur rapporteren aan ondervoorzitter
Linda Rusbach. Op die manier is elk departement vertegenwoordigd binnen de Raad van Bestuur.

Dagelijks Bestuur
Sinds september 2020 komt het dagelijks bestuur elke week samen. Op die manier kan er kort op de
bal worden gespeeld en verbetert de communicatie binnen de club. De 8 leden geven een update op
vlak van hen domein. Elke maand is er één uitgebreid dagelijks bestuur waarbij ook elke locatie
vertegenwoordigd is. Algemeen directeur Michiel De Visschere leidt de vergadering. Elke vergadering
start met het overlopen van de to do’s van de week ervoor. Het dagelijks bestuur kan elke beslissing
omtrent het dagelijks beleid nemen. Bij beslissingen die boven de 5000 euro gaan, wordt de Raad van
Bestuur geconsulteerd.
De leden van het dagelijks bestuur:
Michiel De Visschere
Linda Rusbach
Oscar Coppieters
Ronny Van Kets
Martine De Roy
Yves Kabwe
Patrick Lockefeer
Hafsa Salmi
Uitgebreid
Philip Van Dooren
Benny Van Loon
Yassine Al Marchohi
Joppe Viaene
Mohamed Barrie

Algemeen Directeur
Ondervoorzitter & social coach Merksem
Maatschappelijk coördinator
Gerechtigd correspondent
Secretariaat
Brugfiguur & social coach Linkeroever
TVJO
Office manager
Directeur Jeugd/sportief manager
Voorzitter Deurne
Social Coach Luchtbal
Social Coach Dam
Social coach/coördinator meisjes

Sportieve Cel
De sportieve cel komt elke 6 weken samen, of bij een bepaalde aangelegenheid. Directeur Jeugd Philip
van Dooren en TVJO Patrick Lockfeer leiden de vergadering. Elke coördinator dient aanwezig te zijn
zodat er efficiënt kan worden vergaderd. TVJO is ook wekelijks aanwezig op de verschillende sites om
alles aan te voelen en bij te sturen waar mogelijk. De evolutie van de doelstellingen, problemen en
groei van spelers/trainers wordt besproken.

Doelstellingen & strategisch plan
Op de sportieve cel kunnen nieuwe voorstellen worden gedaan. Deze worden meteen binnen de cel
getoetst en geëvalueerd. Indien de meerderheid akkoord gaat, wordt dit idee verder opgenomen. Dit
kan
•
•

•

In de sportieve cel indien het een puur sportief idee is en geen extra financiële gevolgen heeft
In de dagelijkse cel, indien het onder de 5000 euro blijft
o TVJO stelt het voor binnen het dagelijks bestuur en rapporteert vervolgens terug naar
de sportieve cel
In de Raad van Bestuur indien het boven de 5000 euro gaat.
o Directeur jeugd & TVJO stellen het samen voor, en geven vervolgens terug feedback
aan de sportieve cel.

De bespreking van de voorstellen wordt via het versturen van de verslagen sowieso gelezen door de
leden van de Raad van Bestuur (die ook deels overlappen met het dagelijks bestuur).
De sportieve cel stelt to do’s op, en volgt deze ook op. Enkel op die manier is progressie mogelijk.
Doelstellingen worden getoetst. De Directeur Jeugd & TVJO rapporteren in de Raad van Bestuur.
Wie zetelt er in de sportieve cel?
Philp Van Dooren
Patrick Lockefeer
Serge Flumens
Micky Wuyts
Rachid Gloub
Thomas Premereur
Paul Baetens
Carl Nagels
Carl De Wilde
Mohamed Jafal
Benny Van Loon
Sulliman Akajjoua
Michiel De Visschere

Directeur Jeugd & sportief manager
TVJO & coördinator onderbouw Merksem
Play Development & coördinator bovenbouw IP
Postformatie
Ombudsman
Hoofd scouting
Coördinator middenbouw Merksem
Coördinator bovenbouw gewestelijk Merksem
Coördinator Linkeroever
Coördinator Luchtbal
Voorzitter Deurne
Coördinator Dam
Algemeen Directeur

Sociale Cel
De sociale cel zetelt wekelijks. Er wordt opvolging gedaan qua sociale dossiers, en de werking in het
algemeen wordt besproken. Oscar Coppieters roept de vergadering samen en leidt ze ook.
Oscar Coppieters
Linda Rusbach
Yves Kabwe
Yassine Al Marchohi
Joppe Viaene
Junior Conteh
Mohamed Barrie
Leander Verbeeck

Maatschappelijk Coördinator
Social Coach Merksem
Social Coach Linkeroever
Social Coach Luchtbal
Social Coach Dam
Social Coach Deurne
Social Coach meisjes
Social Coach werk/taal

Hafsa Salmi
Michiel De Visschere

Office Manager
Algemeen Directeur

Overzicht bevoegdheden per persoon (Raad van Bestuur & Departementen)
Michel Pradolini
Voorzitter VZW + departement “Sociale Cel”
- Vertegenwoordigt de club
- Roept de RVB bijeen
- Leidt de RVB vergadering
- Kan tekenen voor de club
- Rapporteert aan de City Pirates Foundation
- Heeft het laatste woord – Kapitein op het schip
Linda Rusbach
Ondervoorzitter
- Als ondervoorzitter en social coach Merksem heeft Linda een grote invloed op het
dagelijks beleid
- Vertegenwoordigt de departementen die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur
- Kan tekenen voor de club
Michiel De Visschere
Algemeen Directeur
- Algemeen management van de club (sportief/sociaal)
- Roept het dagelijks bestuur samen
- Leidt de dagelijks bestuur vergadering
- Vertegenwoordigt de club
- Beheert de begroting samen met Office Manager
- Beheert mede de aankoop
- Eerste contact bij problemen
- Zoekt vrijwilligers voor communicatie
- =>Brengt structuur binnen de interne communicatie
- =>Beheert externe communicatiemiddelen zoals de website, Facebook, Instagram, Twitter
en youtube.
- =>Behartigt de bestaande partnerrelaties binnen de club
- Gaat op zoek naar nieuwe partners die meestappen in het sociaal voetbalproject
- Verantwoordelijke Captain’s Lounge
- Rapporteert aan de RVB
Ronny Van Kets
Gerechtigd
correspondent/Veiligheidsverantwordelijke
- Bekleedt de functie van GC
- Is het contact met de voetbalbond
- Beheert accommodatiedossiers met de Stad
- Veiligheidsverantwoordelijke
Philip Van Dooren
Directeur jeugd/sportief manager
- Roept de sportieve cel samen en leidt de sportieve cel
- Optimaliseert de jeugdwerking
- Bepaalt samen met de TVJO het jeugdsportbeleid
- Eindverantwoordelijke eerste ploeg
- Regelt de transfers
- Respecteert het budget
- Contact journalisten omtrent eerste ploeg
Patrick Lockefeer
TVJO
- Als TVJO rapporteert Patrick omtrent het jeugdbeleid
- Eerste contact met spelers , ouders, afgevaardigden en trainers

- Waakt mede over de concrete uitvoering van het opleidings- en beleidsplan
- Coördineert de sportieve werking op de verschillende sites
- Coördineert aankoop sportmateriaal
Rachid Gloub
Ombudsman
- Bewaakt het evenwicht tussen het sportieve en het sociale
- Klankbord voor spelers, ouders & trainers
- Maakt notie van eventuele klachten en behandelt ze
- Rapporteert binnen RVB
Oscar Coppieters
Maatschappelijk coördinator
- Coördineert de maatschappelijke werking
- Roept de sociale cel samen en leidt die cel
- Rapporteert aan sociaal directeur Michel Pradolini
- Eerste contact met de stad
- Schrijft subsidiedossiers
Rudi Vermeiren
Bestuurder
Zetelt mee in de Raad van bestuur
Brengt zijn stem uit
Marc Rombouts
Bestuurder
- Zetelt mee in de Raad van bestuur
Brengt zijn stem uit
Yves Kabwe
Brugfiguur & social coach Linkeroever
- Waarborgt het evenwicht tussen het sportieve & sociale
- Doet voorstellen op vlak van de werking
Mohamed Barrie
Coördinator/social coach meisjes
- Coördineert de meisjeswerking
- Leidt de projecten Futbalista & Disney
- Schrijft mee aan projecten
Hafsa Salmi
Office manager
- Beheert de volledige back office van de VZW
- Facturatie & boekhouding
- HR & aankoop
- Rapporteert aan algemeen directeur
Chez Jup
Catering
- Beheert de keuken in de kantine tijdens evenementen en de wedstrijden van de eerste
ploeg
- Rapporteert aan Linda Rusbach
Martine Van Eycken & Gina Van Dael (LO)
Kantine
- Zorgen voor Lounge- en toogpiraten
- Beheert de kantine tijdens wedstrijden en evenementen
- Bestellen bij leveranciers en controleren de bestelling
- Rapporteert aan Linda Rusbach/Michiel De Visschere
Martine de Roy
Secretariaat
- Zetelt in dagelijks bestuur
- Opent minstens 1 keer/week het secretariaat
- Rapporteert aan Linda Rusbach
- Beheert de inschrijvingsadministratie
Ashley Efonye
Kledij
- Verantwoordelijke voor de kledijverdeling
- Telt de bestellingen
- Beheert de bestelling
Liesbet Van Kets & Vanessa Moens
Afgevaardigden

- Coördineren de afgevaardigden
- Bespreken kledijpakket met Kledijverantwoordelijke
- Rapporteren aan TVJO
Eric Van den Eynde
Pro Soccer Data
- Beheert PSD
- Ziet toe op de opvolging ervan
- Leidt trainers en afgevaardigden op in het gebruik van PSD
Marc Luyckx
Medische cel
- Beheert de medische cel
- Opent elke week het medisch spreekuur

