Sport beleidsplan KFC Immer Voort 2017 - 2020

Missie: daar staan we voor
KFC Immer Voort wil een sportieve amateurvoetbalclub in de regio zijn en binnen de gemeente en
regio een vooraanstaande maatschappelijke positie innemen, door zowel jong als oud, op en naast
het veld, samen te brengen in een omgeving met een herkenbare cultuur.
Wij willen …
… een centrale plaats innemen in het maatschappelijk weefsel;
… een ontmoetingsplaats zijn;
… een duidelijke, positieve clubcultuur uitdragen;
… actieve sportbeoefening aanbieden voor ieder lid.
Dat vormt de basis voor de maatschappelijke functie van onze club. De club kent geen politieke kleur,
religieuze band of voorkeur. Ze is er voor iedereen, ongeacht rang of stand, kleur of geslacht, leeftijd
of overtuiging. De waarden “respect, communicatie, eenduidigheid en diversiteit” vormen de basis
voor ons denken en doen.
Naast het behalen van sportieve resultaten willen wij onze leden en sympathisanten vooral
gezelligheid bieden en zich betrokken laten voelen bij onze vereniging. De jeugdwerking speelt hierin
een vooraanstaande rol. De jeugdwerking van onze club is er om jeugdspelers in een gezonde en
sportieve sfeer en tegen een maximale toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.
Wij hebben de ambitie om een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar
spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte
krijgt om zich voetbal-sportief te ontwikkelen. Door een duidelijke afstemming tussen jeugd- en
hoofdwerking biedt de club haar jeugdspelers bovendien reële perspectieven tot doorstroming naar
de A- kern.
De missie van onze club is om spelers in een sportief gezonde en plezierige sfeer hun sport te laten
beleven en beter te leren voetballen. Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit
ook het volgende in:
• leren spelen door eerlijk spel, waarbij “eervol spelen” belangrijker is dan winnen;
• leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn;
• leren respecteren van tegenstanders en spelleiders;
• leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten;
• leren leven met discipline;
• plezier hebben in wat je doet.
Concreet betekent dit dat …
• de jeugdspeler centraal staat in de opleiding en het wedstrijdresultaat in eerste instantie
ondergeschikt is aan de ontwikkeling van de speler;
• alle jeugdspelers een gelijke kans verdienen, ongeacht de individuele kwaliteit;

•
•
•
•

er aandacht wordt besteed aan begeleiding van de jeugdspelers tijdens de trainingen en de
wedstrijden;
een goede, pedagogisch verantwoorde voetbalopleiding aangereikt wordt;
de teamgeest belangrijker is dan het individualisme;
er steeds respect wordt getoond voor medespelers en tegenstrevers; trainers,
afgevaardigden; scheidsrechters en bestuursleden; supporters en sympathisanten .

We verwachten van iedereen de nodige discipline, maar vertrekken steeds vanuit een positieve
aanpak. We zijn er als club namelijk van overtuigd dat uiteindelijk enkel een positieve aanpak kan
zorgen voor een positief resultaat en dat discipline de sfeer en het plezier stimuleert, omdat men
weet dat men op elkaar kan rekenen.
Als club hebben wij daarnaast ook een sociale functie te vervullen. We moeten iedereen de kans
geven om maximaal voetbal te spelen. Wij vinden de sportiviteit belangrijk en verwachten van de
trainers, bestuursleden, spelers en ook van de supporters dat zij een positieve ingesteldheid
uitstralen. Wij zijn ons terdege bewust dat het nastreven van deze sportvisie een zware opdracht is
voor ons en in het bijzonder van onze jeugdopleiders. Het is evenwel onze uitdaging om altijd te
blijven groeien en te verbeteren.

Visie: daar gaan we voor
KFC Immer Voort heeft de ambitie om niet enkel een sportieve, maar ook een maatschappelijke en
sociale rol te spelen, maar is en blijft in de eerste plaats een voetbalclub. Voetbal staat dan ook
centraal. Onze visie op het spel is geënt op de volgende pijlers:
1. Aanvallend voetbal
2. Creativiteit op alle posities
3. Opbouw van achteruit
4. Inschuivende spelers
5. Zonevoetbal
KFC Immer Voort wil een vereniging zijn waar alle leden naar eigen vermogen optimaal sportief
kunnen presteren. Naast het behalen van sportieve resultaten wil de club haar leden gezelligheid
bieden waarbij eenieder zich houdt aan de vastgestelde normen en waarden van de maatschappij en
het voetbal in het bijzonder. Er heerst respect. Met de combinatie van sportieve resultaten,
gezelligheid en vastgestelde gedragsregels wil Immer Voort een grote mate van betrokkenheid met
alle leden bewerkstelligen.
Onze club ziet de sport dan ook niet als doel op zich, maar als een manier om mensen te (ver)binden,
ongeacht geslacht, ras, leeftijd of overtuiging. Voetbal is er voor iedereen en voetbal is van iedereen.
Het is daardoor ook bij uitstek geschikt om mensen aan te spreken op hun gedrag en
verantwoordelijkheden. Lidmaatschap betekent meer dan voetballen alleen.
Als voetbalclub onderschrijven wij in dat verband de visie van de KBVB, die als volgt luidt:
“Wij trachten ervoor te zorgen dat IEDER KIND...
• veel vreugde en plezier beleeft aan het voetbal en er met vol enthousiasme en beleving aan
deelneemt;
• voetbalwijsheid kan opsteken: de algemene voetbalontwikkeling is belangrijker dan het korte
termijn resultaat;

•
•
•
•
•
•
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voldoende ruimte krijgt om zijn creativiteit en zin voor initiatief aan bod te laten komen: het
nemen van eigen beslissingen, het zelfstandig oplossen van problemen, ...
de kans krijgt om te leren, om fouten te maken en zichzelf, met behulp van de volwassenen,
te verbeteren;
zich een belangrijke schakel in een ploegspel voelt;
positief gestimuleerd wordt;
een voorbeeld kan nemen aan de volwassenen, niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de
algemene omgang, zoals discipline, stiptheid, beleefdheid, ...;
aanwijzingen van volwassenen ontvangt die stimulerend of aanmoedigend, maar niet
verlammend werken;
respect leert opbrengen voor medespelers en tegenstanders, die een partner in het spel is en
geen vijand, evenals voor de spelleider, die het spel tussen twee ploegen mogelijk maakt.”

Strategie: zo gaan we dat doen
Naast het behalen van sportieve resultaten moet er altijd gelegenheid zijn voor het vinden van de
gezelligheid. Dit kan zijn in de kantine, tijdens de wedstrijden maar ook bij de talrijke activiteiten die
de club organiseert. Als club wille we deze missie bereiken door:
• een verzorgde infrastructuur die toelaat om optimaal de sport te beoefenen;
• het organiseren van (extra sportieve) activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op
gezelligheid en verbondenheid;
• een jeugdwerking die ondersteund wordt door de ganse clubwerking;
• jeugdopleiders en jeugdspelers het nodige materiaal aan te reiken;
• een open en vlotte communicatie naar ouders, spelers en jeugdwerking toe;
• goede jeugdopleiders met een positieve aanpak aan te trekken; zij zijn de motor achter dit
proces;
• jeugdopleiders en jeugdmedewerkers stimuleren om vervolmakingscursussen te volgen;
• evaluatie en bijscholing van jeugdspelers;
• positieve jeugdwerking aanwenden om goede jeugdspelers aan te trekken, die een positieve
sportieve meerwaarde kunnen zijn voor onze jeugdspelers;
• samenwerken met andere voetbalclubs om het jeugdvoetbal in de gemeente te promoten en
via samenwerkingsverbanden iedere jongere die wil voetballen de kans te geven dat te doen
in zijn/haar eigen leeftijdscategorie en op zijn/haar niveau;
• aanwenden van externe mogelijkheden die de club een meerwaarde brengen op alle
sportieve aspecten (KBVB/VFV, Foot Pass, projecten, …).

We stellen de volgende interne en externe doelstellingen voorop om ons doel te bereiken:
1. Externe doelstellingen:
• met goed voetbal de aantrekkingspool zijn voor de jeugd in de regio;
• relaties met de plaatselijke school optimaliseren;
• nauw samenwerken met andere sportverenigingen;
• inrichten van jaarlijkse opendeurdagen waarop iedere jeugdspeler welkom is en aan de
trainingen kan deelnemen.
2. Interne doelstellingen:
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•
•
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•
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•

een gezonde financiële situatie met jaarlijks een sluitende begroting, reserveringen voor
groot onderhoud en een algemene reserve van minimaal € 5.000 voor onvoorziene
uitgaven;
jaarlijks onderhoud van sponsorcontracten en verwerven van nieuwe gelden;
een ploeg uitbouwen in elke jeugdreeks, waarbij we ernaar streven spelers – zeker in de
laagste reeksen – maximaal ‘op leeftijd’ te laten spelen;
jaarlijks een paar jeugdspelers doorschuiven naar de A-kern en de B-kern; die laatste
voor minimaal 90% bevolken met eigen jeugdspelers;
goed opgeleide trainers en scheidsrechters inzetten;
een complete opleiding trachten te geven door:
o verbetering van individuele technische en tactische kwaliteiten met aangepaste
trainingen;
o verbetering van groep-tactisch denken en handelen via trainingen en coaching in
wedstrijden;
een verzorgde begeleiding van de spelers voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en
tornooien;
tijdens alle trainingen en wedstrijden de naam en kleuren van de club waardig
vertegenwoordigen door:
o een correcte houding tegenover de scheidsrechter;
o een correcte houding tegenover afgevaardigden, medespelers, tegenspelers,
bestuursleden, vrijwilligers, supporters en ouders .
De eerste indruk is goud waard dus de accommodatie zal er verzorgd uitzien. Daarvoor is
zelfwerkzaamheid nodig van vrijwilligers en leden. Vrijwilligers zijn de grootste sponsors.
Deze clubloyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het
voortbestaan van onze vereniging. Daardoor zullen alle leden zich betrokken en
verantwoordelijk voelen bij het reilen en zeilen van de voetbalclub.

Die doelstellingen willen we vervullen door onder meer de volgende concrete maatregelen:
1. Communicatie
• Periodiek overleg tussen bestuur, trainersstaf, afgevaardigden, spelers en ouders.
• Spelers, trainers en ouders op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in en rond de
club door middel van een tweewekelijkse nieuwsbrief.
2. Ondersteuning trainersstaf
• Opleiding (intern dan wel extern) aanbieden.
• Voldoende, aangepast en deugdelijk trainingsmateriaal aanbieden.
• De infrastructuur correct onderhouden zodat die uitnodigt tot goed trainen. In geval van
overmacht een alternatief aanbieden (bijvoorbeeld kunstgrasvelden in de buurt).
3. Club-/teamgeest
• Een clubreglement opstellen en regelmatig actualiseren. De missie en visie van de club
worden hierin kort toegelicht. Het reglement zal bij alle leden, ouders van jeugdleden en
overige betrokkenen bekend worden gemaakt.
• Een huishoudelijk reglement opstellen met enkele vuistregels voor het gebruik van de
accommodatie . Ook dit reglement zal bekend worden gemaakt bij alle leden, ouders van
jeugdleden en overige betrokkenen.
• Minstens 2 clubevenementen per seizoen, waarop spelers, trainers en afgevaardigden
(letterlijk of spreekwoordelijk) in de bloemetjes worden gezet.
De blik vooruit, KFC Immer Voort !

