VC BERTEM-LEEFDAAL
JEUGDOPLEIDING

FICHE DOELSTELLINGEN LANGE TERMIJN
ALGEMEEN
Het bepalen en evalueren van de doelstellingen op lange termijn gebeurt via een
oplijsting van de doelstelling, met daaronder de te verwezenlijken taken,
documenten, getalsterkten, enz…

EDITIE 2015
-

Het doorstromingsproject perfectioneren en een geoliede machine
vormen met TVDS, trainer A-ploeg, trainer B-ploeg, trainer U21, trainer
U17 en de andere leden van het Sportief Comité.
o 1x TVDS
o 1x Doorstromingsmatrix als levend document
 Per positie/teamrol: vijf lijnen
 Elke lijn bevat een spelersnaam en verwijzing naar
spelersprofiel
 Elk spelersprofiel bevat een evaluatie omtrent de maturiteit
over vier pijlers (voetbaltechnisch, fysiek, mentaal,
teamtactisch)
 1e lijn = basisspeler A-ploeg, matuur over de vier
pijlers
 2e lijn = 1e vervanger, redelijk matuur
(invaller A-ploeg/basisspeler B-ploeg)
 3e lijn = 2e vervanger, matuur over drie van de vier
pijlers
(B-ploeg/U21A)
 4e lijn = 3e vervanger, matuur over twee van de vier
pijlers
(U21A)
 5e lijn = 4e vervanger, niet matuur
(U21A/U17A)
o 1x
communicatieen
besprekingspolitiek
van
de
doorstromingsmatrix

-

Het behalen en bestendigen van een provinciaal label en jeugdvoetbal
op provinciaal niveau.
o Behalen tegen 2016
o Driejaarlijks bestendigen

-

Het verkleinen van het aantal ouder-trainers zonder diploma-ambitie.
o Tegen 2020
o Naar ‘0’

-

Het vergroten van het aantal gediplomeerde trainers in 2020 naar;

o
o

Tegen 2020
Getalsterkte:
 3x UEFA-B
 5x B
 5x C
 1x K (keeperstrainer)
 1x S (scout) – cumul mogelijk
 1x TVJO

-

Het uitbouwen van een jeugdopleidingssysteem met minimaal twee en
maximaal drie snelheden per leeftijdscategorie.
o Tegen 2018
o Getalsterkte per leeftijdscategorie (vb. U9)
 1 team op provinciaal niveau (vb. U9A)
 1 team op regionaal niveau (vb. U9B)
 1 team op recreatief niveau (vb. U9C) (optioneel)

-

Het uitbouwen van minimaal één meisjesteam.
o Tegen 2018

-

Het uitbouwen van een complex met 2 kunstgrasvelden, 1 grasveld en 1
minigrasveld.
o Huidige accommodatie + 1x kunstgrasveld
o Gebudgetteerd bij de gemeente in 2019

-

Het uitbouwen van een vernieuwd en vergroot parkeerplan, inclusief de
aanleg van een nieuwe parking.
o Vervat in de plannen waarbij een nieuw sportcomplex wordt
aangevuld met een nieuwe sporthal
o Gebudgetteerd bij de gemeente in 2019

-

Het uitbouwen van een succesvol en jaarlijks terugkerend evenement ten
voordele van een goed doel in de buurt.

-

Het versterken van de clubidentiteit in de provincie.

-

Het aanmaken van een online clubdatabase.
o Tegen 2017: uitwerking basismodel
o Tegen 2019: realisatie database
o Clubwebsite = dashboard
o Gebruik van login-capaciteit medewerkers en ouders/spelers
(hangt af van leeftijd)
o Via eigen login kunnen ouders/spelers en medewerkers
 Aan- afwezigheden op trainingen en wedstrijden volgen
 Evaluatiefiches bekijken
 Aanwezigheid op bepaalde evenementen of vergaderingen
bevestigen
 Deelnemen aan de jaarlijkse jeugdwerkingsenquête
 Contact- en adresgegevens aanpassen
 Communiceren met het Jeugdcomité en Sportief Comité,
enz…
 Communiceren op een open forum



Enz…

