
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 2021 

- Het doorstromingsproject perfectioneren en via de sportieve cel een geoliede machine 

vormen met Sportief Manager/TVDS, trainer A-ploeg, trainer B-ploeg, trainer U21, trainer 

U17 en de andere leden van het Sportief Comité. 

o 1x Sportief Manager/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 over de vier pijlers 

(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 communicatie- en besprekingspolitiek van de doorstromingsmatrix 

 

- Uitbreiding gebruik van POP/PAP van High Potentials vanaf U15 (start seizoen 2021-2019) 

naar alle spelers vanaf U8 (8v8) 

 

- Op middellange termijn is het streefdoel 75% eigen opgeleide spelers (die mogelijk een deel 

van hun opleiding op een hoger niveau kregen) in onze A-kern. 

 

- Het bestendigen van een provinciaal label en jeugdvoetbal op provinciaal niveau. 

o Behaald in 2016, verlengd in 2019 

o Driejaarlijks bestendigen 

 

- Het verkleinen van het aantal ouder-trainers zonder diploma-ambitie. 

o Tegen 2023 

o Naar ‘0’ 



 

- Het vergroten van het aantal gediplomeerde trainers 

o Tegen 2023 

o Getalsterkte: 

 1x UEFA-A 

 9x UEFA-B 

 5x Instructeur B 

 6x Initiator C 

 2x KT (keeperstrainer niveau 1) 

 

- Het uitbouwen van bijkomende meisjesteams. 

o Tegen 2023 (nu reeds U20M) 

 

- Het uitbouwen van een complex met 2 kunstgrasvelden, 1 grasveld en 1 minigrasveld. 

o Huidige accommodatie + 1x natuurgrasveld 

o Gebudgetteerd bij de gemeente in 2022 

 

- Het uitbouwen van een vernieuwd en vergroot parkeerplan, inclusief de aanleg van een 

nieuwe parking. 

o Vervat in de plannen van de nieuwe sporthal 

 

- Het bestendigen van een nu reeds aanwezig succesvol en jaarlijks terugkerend evenement 

ten voordele van een goed doel in de buurt. 

 

- Het versterken van de clubidentiteit in de provincie. 

 


