Basiswaarden
Gelijke kansen: laat ons starten met het woord kansen. Iedereen moet de kans krijgen om zijn passie
en/of talent te ontplooien binnen onze club. Los van zijn afkomst, geaardheid, religie, talent, jongen of
meisje, iedereen moet welkom zijn. Gelijke staat voor, mensen met dezelfde kwaliteiten, mogelijkheden,
motivatie en ambitie. In functie van deze persoonlijke kenmerken zal elk individu gelijke kansen krijgen.
Dus ook de minder begaafde speler of speler met minder ambitie zal aan bod komen, ieder op zijn niveau.
Discipline: van ieder die zich op welke manier ook verbindt met onze club verwachten we de nodige
discipline om ons intern reglement en afspraken zo goed als mogelijk te volgen. Dit met als doel alles
correct en met respect voor elk persoon te laten verlopen.

Respect en Fair-play: we verwachten dat iedere persoon met respect wordt behandeld ongeacht zijn
persoonlijkheid, talent, gebreken of functie. Bij dit respect hoort ook Fair-play zowel op als naast het
voetbalveld. Wij willen dus veel aandacht besteden aan het leren winnen en verliezen.

Voetbalplezier: elke speler moet zich goed voelen binnen onze club. Daarom is het FUN aspect binnen
onze trainingsmethodes héél belangrijk. Een speler die met plezier naar de trainingen en wedstrijden komt
zal meer gemotiveerd zijn en gemakkelijker de gevraagde discipline opbrengen. Ons motto is een jonge
sportieve geest functioneert beter en met meer zelfvertrouwen in een leuke omgeving.
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Teamspirit: voetbal is en blijft een TEAMsport. Ook al vinden wij het individu belangrijk binnen onze
jeugdopleiding. Het samen functioneren van een groep spelers draagt ook bij tot de ontwikkeling van een
voetballer. Samen winnen en verliezen, omgaan met kritiek, mekaar steunen bij mindere momenten zijn
allemaal factoren binnen het leerproces. Een team bestaat uit verschillende soorten voetballers met ieder
zijn sterke en mindere kanten, de uitdaging is om als groep hier mee om te gaan en het beste te halen uit
elke speler.
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Doelstellingen
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Creëren van het clubgevoel: door iedereen een goed gevoel te geven binnen onze club, gaan
spelers, ouders, oma’s, opa’s en andere sympathisanten zich gaan verbinden met onze club. Die
verbondenheid moet het gevoel geven van één grote voetbalfamilie. Mensen die zich inspannen
voor de club moeten zich gewaardeerd voelen. Daarvoor is een belangrijke rol weggelegd bij de
clubleiding.

Doorstroming naar eerste elftal: zorgen voor een goede doorstroming van talentvolle
jeugdspelers naar het eerste elftal. Maar we even ook de minder talentrijke spelers de mogelijkheid
om verder te voetballen nadat ze alle jeugdreeksen hebben doorlopen. Onze doelstelling is om
gemiddeld 1 jeugdspeler per seizoen te laten doorstromen naar onze kern van het 1ste elftal en de
anderen een plaats te bieden bij onze reserven. Dit percentage willen we in de toekomst nog
verhogen.

Sportief maximum rendement: we willen uit elke speler het maximum rendement halen van
zijn sportieve capaciteiten. De ontwikkeling van de individuele speler staat centraal en dit blijft zo
doorheen alle jeugdreeksen. De persoonlijke opleiding van een jeugdspeler start bij de duiveltjes,
daar wordt zijn technische basis vastgelegd. De reeksen daarna moeten er voor zorgen dat de speler
gevormd wordt tot een bepaald type speler en dit in functie van het eerste elftal.
Sociale ontwikkeling en gedragscode: onze doelstelling is om al onze jeugdspelers voetbal te
laten beleven met het nodige sociaal engagement. De sociale ontwikkeling van een voetballer
bestaat uit het meegeven van bepaalde normen en gedragingen. We verlangen dat ook alle ouders,
trainers, clubverantwoordelijke en andere sympathisanten dit sociaal engagement maken.
Creëren van een zo goed mogelijke trainingsomgeving en wedstrijd
omstandigheden: onze betrachting is om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers aan te trekken
en verder om ouders en andere sympathisanten met de nodige voetbalkennis de mogelijkheid te
bieden om te groeien binnen een trainerscarrière met behulp van interne hulp van de club en
externe bijscholingen. Ook de meer ervaren (gediplomeerde) trainers kunnen zich verder laten
bijscholen. De kosten voor deze bijscholingen worden mee gedragen door onze club, afspraken
hierrond worden per individueel geval bekeken en zullen afhangen van type van bijscholing,
trouwheid aan de club en motivatie tijdens de opleiding e.d. . Verder om een ideale trainings-,
wedstrijdomgeving te verkrijgen willen we elk jaar opnieuw investeren in onze faciliteiten en
materialen zijnde speelvelden, kleedkamers, verlichting, trainingsmaterialen, ballen enz. zodat
iedereen in de beste omstandigheden kan groeien en genieten van onze prachtige sport.

