KFC-voorzitter Kristof Lobeau blikt terug en vooruit (deel 2)

“SUPPORTERS HERONTDEKKEN KFC”
Het is - voor de derde keer op rij - een seizoen met corona-onderbrekingen. De
amateurclubs hebben het niet makkelijk:
niet sportief, niet organisatorisch, niet financieel. Maar heel misschien is KFC
Poperinge daar een uitzondering op.
In een vorige bijdrage hadden we het over
het met voorzitter Kristof Lobeau over het
sportieve luik bij KFC, in dit tweede deel
van het “nieuwjaarsinterview” belicht de
voorzitter de continue verbetering van de
organisatie.
Het interview vond plaats via “Teams”, het
Microsoftprogramma dat in deze coronatijden “boomde” door het al dan niet verplichte telewerk. “Dat we het online doen
is niet toevallig”, zegt de voorzitter.

DIGITALISERING
“KFC Poperinge zet al langer in op digitalisering en heeft een eigen ‘portal’ waarop
alles online kan gebeuren, waar de gebruiker zich ook bevindt. Dat geldt dus ook
voor contacten, vergaderingen en overleg.
KFC heeft een aantal ‘cellen’ opgericht, zoals de sportieve cel, de cel communicatie,
sponsoring, horeca, evenementen, enz...
Die cellen worden bemand door een of
meer
verantwoordelijk(e)
bestuurslid
(leden) en een aantal geëngageerde vrijwil-

ligers. Die cellen hebben nu de mogelijkheid om virtueel te vergaderen en kunnen
van daaruit ook de KFC-portal raadplegen
in hun eigen domein. Bestuursleden Carlo
Maertens, Wouter Folens en Bart Vanneste
werken keihard aan het centraliseren van
alle clubinformatie. En dat is wel wat,
hoor”, weet de voorzitter.
TVJO
Daarnaast kijkt KFC ook hoe het werk van
de TVJO Tom Vandenbussche herverdeeld
kan worden. TVJO zijn van een toch vrij grote club als KFC Poperinge, wordt zwaar onderschat. “Zoals bekend hebben wij een audit ondergaan om met onze jeugd interprovinciaal te kunnen voetballen”, legt de
voorzitter uit. “Tom heeft daar - met de onvolprezen steun van Filip Logie en Giovanni
Deseure - ontzettend veel werk mee gehad,
zeker nu de werking van ons jeugdvoetbal
in een groeifase zit. De auditor heeft na de
audit en bij lezing van het lijvige dossier
nog een aantal bijkomende vragen gesteld.
We wachten nu op de definitieve beslissing
die eind januari zou moeten volgen”.
Je zou kunnen stellen dat zo’n driejaarlijkse
audit maar één keer veel werk vergt om de
drie jaar. “Zo eenvoudig is het niet”, verduidelijkt de voorzitter.

.../...

.../...
“Dat werk moet beter gespreid worden
over die drie tussenliggende jaren. We
moeten eigenlijk permanent zelf evalueren,
bijsturen en het dossier aanpassen waar
nodig. Want daarnaast is er nog de alledaagse leiding van het jeugdvoetbal met
het zoeken en coachen van trainers, met de
algemene organisatie van de competitie en
met de organisatie van tal van nevenactiviteiten zoals de initiatiedag voor meisjes,
het Footfestival voor de U6, de jaarlijkse
tornooien, enz... Die grote ‘taart’ van de
TVJO moet in stukken herverdeeld worden
om ze ‘smakelijk’ te houden voor iedereen.”
VERRAST
Constant timmeren aan de organisatie
vergt inzet van iedereen die bij KFC betrokken is. “Maar wat me aangenaam heeft
verrast en me ook gelukkig maakt, is dat na
de twee afgebroken coronaseizoenen de
vrijwilligers allemaal zijn teruggekomen en
weer meedraaien in de club. Dat doet
enorm veel deugd. Ook de bestuursleden
die eerder hun ontslag gaven, blijven als
vrijwilliger werken ten voordele van KFC.
Door die inzet blijft de club draaien als een
Zwitsers uurwerk”, lacht de voorzitter met
een beeldspraak.
En ook is Kristof Lobeau verrast en verheugd dat de supporters de weg naar het
lokale voetbal teruggevonden hebben.
“KFC mag niet klagen over toeschouwersaantallen. Het lijkt er op dat de mensen

weer nauwer betrokken geraken bij KFC.
De mensen herontdekken ons. Dat zie je
ook op verplaatsing, waar er soms méér
Poperingse supporters zijn dan andere. Dat
heeft ook te maken met de alsmaar betere
interne organisatie van de club. We zijn dus
een rijke club. Figuurlijk, althans.
NIEUW
Maar ook letterlijk zit het financieel - voorlopig - nog goed bij KFC Poperinge. “Onze
penningmeester waakt over de centen. En
dat is nodig in deze moeilijker coronaseizoenen. Door corona zien we nu al twee
jaar op rij grote activiteiten wegvallen en
dat is voelbaar in de clubkas. Gelukkig hebben wij zéér goede sponsors, groot en
klein, die ons trouw zijn gebleven ondanks
het feit dat ze het ook niet makkelijk hebben in deze pandemie. Ik moet daarvoor
een dikke pluim op de hoed steken van
mijn voorganger Filip Coutigny, die intussen
ook in de nieuwe cel sponsoring zit. Die cel
zijn we aan het uitrollen en als alle plannen
slagen, dan kunnen stap voor stap verder
groeien.
En intussen is KFC ook bezig met de verdere uitbouw van het bestuur.
“Nadat een viertal oude getrouwen het bestuur verlieten - maar dus nog altijd als vrijwilliger blijven meewerken - was het bestuur gereduceerd in aantal en moesten we
op zoek naar nieuwe krachten:

.../...

.../...
Bart Vanneste keerde terug en nu komt ook
Gunter Vanlerberghe het bestuur versterken. Gunter is beroepshalve boekhouder en
komt dus op het financieel departement
van de club terecht.
We zoeken nu nog iemand met een juridische achtergrond om teksten en wetten,

uitgaande van de overheid en de voetbalbond te bestuderen en te ontleden”, zegt
de voorzitter. Kandidaten voor deze en andere functies mogen zich altijd melden.
En nu maar afwachten wanneer Voetbal
Vlaanderen en vooral het Overlegcomité
weer toelating geven om de competitie te
hervatten. KFC Poperinge is er in elk geval
klaar voor. (PSP)

