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Medewerkers van K. Racing Waregem zijn positief ingestelde mensen die fier zijn op de verwezenlijkingen van de 
voorbije voetbalseizoenen. 
 
K. Racing Waregem heeft een duidelijke visie en missie .. deze moet gedragen worden door alle mensen van de club 
.. en zeker alle medewerkers. 
 
Jeugdwerking is niet steeds een makkelijk gegeven dus K. Racing Waregem moet uiterst voorzichtig zijn als het gaat 
over jeugdspelers en/of ouders. 
 
Wat verwachten we van onze medewerkers? 
 

• Rassing - medewerkers kennen hun plaats binnen de club. 

• Rassing - medewerkers staan ten dienste van de club en kunnen zich wegcijferen. 

• Rassing - medewerkers zijn enthousiastelingen. 

• Rassing - medewerkers mogen kritisch en scherp zijn maar hun glas steeds minstens halfvol 

• Rassing - medewerkers kennen de werking van de Jeugd opleiding en weten wie ze moeten aanspreken met 
specifieke vragen. 

 
Coördinatoren/verantwoordelijken: 
 

• Jeugdmanager    : Lahousse Bruno 

• TVJO     : Muylaert Jürgen 

• Onderbouw U6-U9   : Godefroidt Jean-Marie 

• Middenbouw U10-U13   : Brondeel Luc 

• Bovenbouw U10-U17  : Van Vlasselaer Marc 

• Coördinator keepers    : Putman Jochem 

• Hoofd scouting    : Vansteenhuyse Krist 
 

• G-voetbal    : Van Leynseele Marc 

• Afgevaardigden   : Adams Guy 

• Ouderraad    : Steurbaut Els 
 

• Planning wedstrijden/kleedkamers : Brondeel Luc 

• Scheidsrechters   : Brondeel Luc 

• Beheer sleutelplan   : Brondeel Luc 

• Aanvraag (oefen)wedstrijd  : Catteeuw Kevin 

• Wijzigingen competitiewedstrijd : Catteeuw Kevin 

• Aansluiten speler KBVB   : Bonte Frederik 
 

• Bestellen kledij en materiaal  : Vandendriessche Wim 

• Wassen wedstrijdkledij   : Vanderquaden Carine 

• ProSoccerData (speleropvolgsysteem) : Bonte Frederik 
 

• Footlunch    : De Backer Gerrit 

• Kantine     : Vandeplassche Thierry 
Aansluitingen (van nieuwe spelers): 
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• Rassing - medewerkers weten dat de aansluitingen via een bepaalde flow verlopen. 

• Spelers die zich willen aansluiten aan de club, melden zich eerst aan via de website. 
 

www.racingwaregem.be/lid-worden/speler 
 

 
Info: 

 
• Terreinen: 

Mirakelstadion 
Mirakelstraat 77 
8790 Waregem 

 

• Stamnummer 
3302 

 

• Website: 
www.racingwaregem.be 

 

• ProSoccerData 
rassing.prosoccerdata.com 

 
• Rekeningnummer: 

BE57 6528 5671 8735 
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