MISSIE en VISIE
Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE K.V.C. HAACHT
SENIORS:
MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN

JEUGD:

ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET
OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE TALENTEN

TRAINERS:

OPLEIDINGEN AANBIEDEN ZODAT ZE SPELERS BETER
KUNNEN MAKEN

CLUB

EEN SOCIALE ROL VERVULLEN IN DE MAATSCHAPPIJ

VISIE K.V.C. HAACHT
A. Sportieve visie
1.
Seniors
2.
Jeugd
B. Ondersteuning ouders
C. Sociale rol van de club

A1. SPORTIEVE VISIE SENIORS
 Spelen met eigen jeugd.
 Trachten zo hoog mogelijk te spelen (ambitie).
 Zorgt voor contact met de supporters.
 Een sportieve cel volgt de seniorploegen op.
 Spelsystemen oplijnen.
 Doorstroming spelers.
 B-ploeg moet spelers voorbereiden op het A-elftal.
 Overige spelers moeten de kans krijgen om bij de
club te blijven voetballen en te groeien.

A2 Sportieve visie jeugd
Elke speler heeft het recht op een
goede jeugdopleiding.
De jeugdwerking vormt de basis voor
de seniorploegen.
De kwaliteit van de jeugdopleiding
vormt een blijvende bezorgdheid.
Hoe kunnen we de kwaliteit verhogen?

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om
ze meer op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau kunnen
spelen.
3. De allerkleinsten meer dan alleen voetbal
aanbieden.
4. De kwaliteit van de trainers verbeteren.
5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
6. Foot PASS

1. Meer spelers maken het mogelijk om

ze meer op niveau te laten spelen.

A. Aantal spelers verhogen door samen te werken
met verschillende actoren:
 Scholen:



Flyers verspreiden in de scholen.
Stichting Vlaamse Schoolsport: tornooi organiseren
voor lagere scholen (3de tot 6de leerjaar).

 Voetbal Federatie Vlaanderen:


Footfestival voor meisjes




Aankondigen activiteiten
Ondersteuning scholentornooi

 Gemeente:

 KSK Lierse:


Zomerstage Profi-jeugd.




Aankondigen van activiteiten.
Verslagen van voorbije activiteiten.

 Media:

B. Een goede jeugdwerking, trekt nieuwe spelers aan.





Wanneer we kwaliteit bieden zullen er minder spelers
vertrekken
Een goede uitstraling van de club, zorgt ervoor dat er spelertjes
van andere clubs zich zelf aanbieden
Door scouting kunnen er nog meer en betere spelers
aangetrokken worden

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om ze
meer op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau
kunnen spelen.
3. De allerkleinsten meer dan alleen voetbal
aanbieden.
4. De kwaliteit van de trainers verbeteren.
5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
6. Foot PASS

2. Spelers moeten op eigen niveau
kunnen spelen.
A. Wanneer minder begaafde spelers in een sterke ploeg spelen
zullen ze zich ongelukkig voelen omdat:
 ze te weinig aangespeeld worden.
 ze onder druk gezet worden door de anderen.
 gebrek aan zelfvertrouwen krijgen.

Resultaat: Ze stoppen met voetballen !

B. Wanneer de betere spelers in een zwakkere ploeg spelen
zullen ze zich ongelukkig voelen omdat:
 ze beperkt worden in hun groeimogelijkheden.
 individualistischer gaan spelen.
 ze gaan meer opdrachten uitvoeren dan nodig.

Resultaat: ze gaan op zoek naar een andere ploeg !

C. Bepalen van het spelniveau:




Ze trainen (in het mate van het mogelijke) per leeftijdscategorie
samen.
Iedereen kent iedereen (ook de trainers).
Meer doorstroommogelijkheden.

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om ze
meer op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau kunnen
spelen.

3. De allerkleinsten meer dan alleen
voetbal aanbieden.
4. De kwaliteit van de trainers verbeteren.
5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
6. Foot PASS

3. De allerkleinsten meer dan alleen
voetbal aanbieden.
A. Fun is het belangrijkste bij elke
training en/of wedstrijdvorm.
B. 4- tot 6-jarigen hebben nood aan
motorische basisvaardigheden.
 Alleen voetbal aanbieden is te beperkt.
 Promoten van Multimove.
 Wedstrijdvorm 2 tegen 2

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om ze meer
op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau kunnen
spelen.
3. De allerkleinsten meer dan alleen voetbal
aanbieden.

4. De kwaliteit van de trainers
verbeteren.
5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
6. Foot PASS

4. De kwaliteit van de trainers
verbeteren.
A. Door cursussen of bijscholingen te volgen.
 Probleem is tijd: sommige trainers spelen zelf nog, geven
training en coachen de wedstrijden. Trainers, die
onvoldoende tijd hebben om een cursus te volgen, wil de
club de mogelijkheid bieden om bijscholingen te
volgen.(vb: Formafoot, Clinic ism Club Brugge, allerlei
bijscholingen, …).
 Toch zal de club trainers stimuleren en de kansen bieden
om een cursus te volgen.
 De jeugdcoördinatoren zullen de trainers opvolgen en
bijsturen indien nodig.

B. Jongere trainers zullen met ervaren trainers
gekoppeld worden.

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om ze
meer op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau kunnen
spelen.
3. De allerkleinsten meer dan alleen voetbal
aanbieden.
4. De kwaliteit van de trainers verbeteren.

5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
6. Foot PASS

5. Investeren in trainingsfaciliteiten.
A. Accommodatie onderhouden en verbeteren.





De club investeert jaarlijks heel wat geld en tijd om de
terreinen bespeelbaar te houden
Er is nood aan een nieuwe kantine met de nodige
kleedkamers. We hopen dit zo snel mogelijk te realiseren
i.s.m. de gemeente
Aanleg van een kunstgrasveld door de gemeente, moet de
trainingsmogelijkheden verbeteren

B. Aankoop trainingsmateriaal.



De club zal ook hier heel wat geld in investeren.
De vrijwilligerswerking is bereid om hierbij te helpen

HOE DE KWALITEIT VERHOGEN?
1. Meer spelers maken het mogelijk om ze
meer op niveau te laten spelen.
2. Spelers moeten op eigen niveau kunnen
spelen.
3. De allerkleinsten meer dan alleen voetbal
aanbieden.
4. De kwaliteit van de trainers verbeteren.
5. Investeren in trainingsfaciliteiten.

6. Foot PASS

6. Foot PASS
A. Audit 2011

 Onze club heeft 1 ster gekregen na de audit van 2011.
 Er waren heel wat werkpunten.

B. Audit 2014

 We hebben onze 2 sterren behaald en zo een vaste stek
gekregen in het provinciale voetbal.

C. Audit 2017?

 We hopen ons vorig resultaat te verbeteren.

De belangrijkste drijfveren voor de club zijn:




De pijnpunten blootleggen van de club.
De structuur van de club verbeteren.
Nieuwe ideeën opdoen.

Uiteindelijke doelstelling: de jeugd beter begeleiden.

B. ONDERSTEUNING OUDERS
A.

De houding van de ouders is
zeer belangrijk.



B.



Sportief en aanmoedigend gedrag
langs de zijlijn.
De scheidsrechter doet zijn best.
Trek zijn beslissingen niet in
twijfel.
Wees supporter, geen coach.

Helpers gevraagd.




Er zijn al heel wat mensen die op
vrijwillige basis meewerken om de
club leefbaar te houden.
Toch komen we nog steeds
handen tekort. Wij doen dan ook
een warme oproep aan iedereen
om eens bij te springen bij de
activiteiten.

C. SOCIALE ROL VAN DE CLUB
A.

Verankering in/van de club:


Van de ouders:



In de gemeente:



In de regio:

 Wanneer spelertjes vanaf U6 tevreden zijn in de club, zullen zij vele jaren bij de
club blijven spelen. Dit wil zeggen dat de ouders ook veel tijd samen zullen
doorbrengen in de club.
 Dit biedt mogelijkheden om hen te motiveren om een engagement op te
nemen in de club:
 Trainer
 Ploegafgevaardigde
 Een taak opnemen als vrijwilliger (bij activiteiten, tappen,…)
 Haaldis, onze vrijwilligerswerking helpt hier bij

 Door te spelen met eigen jeugd, wordt er een sterkere band gecreëerd met de
inwoners van Haacht
 Een goede samenwerking met de gemeente zorgt voor een win-win situatie
 Door de sportieve visie en de werking van de club krijgen we meer uitstraling in
de naburige gemeenten
 Er is een grotere instroom van spelers uit de naburige clubs

C. SOCIALE ROL VAN DE CLUB
B. Maatschappelijke rol:
De club vindt het belangrijk om steun te geven aan
projecten voor het goede doel of mensen te helpen die het
moeilijk
hebben.


We willen kansarme jongeren zeker de kans geven om aan
sport te doen en zo er mee voor te zorgen dat ze sociaal
geïntegreerd geraken.



We ondersteunen mee het FAN project.
Een project, dat een sterke band heeft
met de club door het overlijden van
een jeugdspeler, en tot doel heeft om
kansarme jongeren in Zuid-Afrika de
mogelijkheid te bieden om kennis te
maken met het voetbal.

