
Ska Wachtebeke
Normaal waar het kan, speciaal waar het moet!



Verloop van de info-avond

• Voorwoord, clubvoorstelling, waarom Auti-
voetbal – Piet Penneman

• Peterschap – Carry Goossens

• Pedagogische begeleiding – Ward Van Schoote

• Praktische werking – Wim Van Laere

• Vragen ?



Auti-voetbal  :  waarom ?

• SK Wachtebeke : een landelijke gewestlijke
voetbal club … of meer dan dat ?

• Spel staat centraal !

• Sociaal project dat onze club meer uitstraling 
moet geven

• Interesse  : 
– in G-voetbal vanuit de club …

– aandacht van overheid/voetbalbond …

– ouders  met kinderen met autisme …



Hoe gaat A- voetbal deel uitmaken van 
de clubstructuur?

SK Wachtebeke Jeugdbestuur SKW Ska Wachtebeke

Piet Penneman, voorzitter Bart Coone, voorzitter Wim Van Laere, voorzitter

Yvan Van Laere Herman Van Laere Linde Kesteloot

Christophe Van Damme Nathalie Janssens Yvan Van Laere

Herman Van Laere Werner De Sloovere Ward Van Schoote

Dimitri Van Delsen Yvan Van Laere Nathalie Stuer

Marnix Seye Dimitri Van Delsen Piet Penneman

Wlly Van Elslande Steven Corneillie Arjen Willems

Bart Creve Linde Kesteloot

Herwig Celie

Tom De Fleurquin

Jacques Martignago

Geert Buysse



Medewerkers SKa Wachtebeke

Ska Wachtebeke Functie

Wim Van Laere voorzitter

Linde Kesteloot PR, evenementen, begeleider

Yvan Van Laere secretaris en GC

Ward Van Schoote pedagogische begeleiding

Nathalie Stuer pedagogische begeleiding

Piet Penneman algemene ondersteuning

Arjen Willems trainer

Carry Goossens peterschap



Peterschap

Carry Goossens 
alias 
Oscar Crucke ☺

Wachtebekenaar met het hart 
op de juiste plaats ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZiq-H3rvUAhUKY1AKHbj_BPAQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/channel/UCW1wSvXyH8VRlyVH-c64qmA&psig=AFQjCNHQx3ZQdaC64R8LL99-8Lz66Lzkug&ust=1497474046077252


Pedagogische onderbouw

Volgende aspecten zijn belangrijk voor ons:

• Aangename omgeving

• Veiligheid en voorspelbaarheid

• Emotie

• Visualisatie

• Betrokkenheid van de (groot)ouder(s)/voogd



Pedagogisch team

• Ward

• Nathalie

• Linde



Doelgroep

• Leeftijd
Lagere school

• Aard van beperking
ASS, ADHD, of aanverwante stoornis

• Minimum en maximum aantal leden
Min= 6 
Max = afhankelijk van het aantal trainers, begeleiders



Betrokkenheid van de 
(groot)ouder(s)/voogd

• We hebben nood aan betrokken mensen om 
alles zo georganiseerd mogelijk te laten 
verlopen voor uw kind.

• We willen feedback om jullie kind te leren 
kennen

• Uw kind heeft een houvast nodig bij een 
moeilijk moment



Aanbod

• Trainingsfrequentie
1x per week training
In de loop van het jaar kan er wel eens enkele 
een wedstrijden gespeeld worden ipv een 
training.

• Trainingsdag
Zondagvoormiddag 10u – 11u30



Accommodatie

• We hebben alle accommodatie voor ons 
alleen

• Gescheiden kleedkamer jongens/meisjes 
indien gewenst of nodig

• Douchen mogelijk
(ook hier is de betrokkenheid van een ouder/voogd gevraagd indien het 
kind dit nodig heeft)

• Kantine open



Wanneer gaan we van start? 

• 10 september 
– demo training Auti voetbalclub Waasland

met initiatie.
– start inschrijvingen

• 17 september
– Eerste training Ska Wachtebeke met initiatie.

• Geen training tijdens schoolvakantie
• Het seizoen  duurt tot  eind april 

(De kalender wordt zo spoedig mogelijk opgesteld)

• Altijd mogelijk om 3 trainingsessies te volgen 
vooraleer er ingeschreven dient te worden 



• Lidgeld:
€ 150

• Truitjes (2 kleuren) zijn eigendom van de club

• Training, broekje, 1 paar kousen, 
Sporttas (enkel voor nieuwe leden)  zitten in 
het lidgeld inbegrepen

Inschrijving



Medewerkers gezocht

Help ons uw kind te laten sporten op een manier 
aangepast voor uw kind.

• Trainers
• Begeleiders

mensen met beetje voetbalkennis is meer dan voldoende (G-cursus
van Voetbal Vlaanderen duurt maar 2 dagen)

wees niet bang van de problematiek van onze kinderen, we hebben 
Ward en Nathalie waar je met al uw vragen terecht kunt



Vragen?


