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Beste ouder / speler  
 
KAA Gent wenst te scoren met haar jeugd! Hiervoor streeft de club naar een optimale 
individuele begeleiding van iedere speler, waarbij een feedbackgesprek een belangrijke 
bouwsteen is van onze jeugdopleiding.  
 
Tijdens de maand december wordt u op het Buffalo Talent Center uitgenodigd voor een kort 
gesprek (zie uurrooster). Dit feedbackgesprek is louter informatief en heeft als hoofddoel de 
persoonlijke ontwikkeling van iedere speler naar een hoger niveau te brengen.  
 
U zal een goed beeld krijgen van de sterke punten die de sportieve staf in kaart brengt en 
bovendien kunt u samen met de trainers zoeken hoe uw kind minder sterke eigenschappen 
beter kan trainen. 
 
Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om uw mening mee te geven en/of enkele vragen te 
stellen waar u misschien al een hele tijd mee loopt. 
 
Enkele praktische richtlijnen i.v.m. de feedbackgesprekken: 
 

§ Planning 
 

Categorie Datum Wie 

U7 
Woensdag 20 december 

2014 
Ouder(s) zonder de  

speler  
U8 

Dinsdag 19 & woensdag 20 
december 2017 

U9 
Dinsdag 19 & woensdag 20 

december 2017 

U10 
Dinsdag 19 & woensdag 20 

december 2017 
Ouder(s) en de  

speler U11 
Maandag 18 & dinsdag 19 

december 2017 

U12 
Maandag 18 & dinsdag 19 

december 2017 

 
§ Het gesprek vindt plaats in de jeugdkantine van het Buffalo Talent Center;  
§ Per speler wordt er ± 15 minuten voorzien; gelieve 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn; 
§ Belangrijk: iedere speler is uniek! Alle evaluaties zijn dan ook individueel opgemaakt.  

 
Mogen wij u vriendelijk vragen, ter voorbereiding van het gesprek, de vragenlijst voor de 
speler in de bijlage ingevuld mee te brengen aub. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Sportieve groeten 
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