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f eugdsam enwerking Algemeen
K.S.K. Meeuwen wil zich een passende plaats toe eigenen in het Belgische voetbal. De club
streeft naar een clegelijke uitbouw van haar organisatie en infrastructuur die aan alle wettelijke
eisen voldoet. De club wil financieel gezond zrjn en een goede jeugdwerking uitbouwen.

Binnen de jeugdopleiding staan kernwoorden als kwaliteit, maatschappelijk verantwoord, sociaal
en gedrevenheid hoog in het vaattdel. Bestuursleden en meclewerkers van de club communiceren
op een open, positieve, vertrouwensvolle en opbouwende manier. De club wil een uithangbord
zijn voor het jeugdvoetbal in de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

Via een kwaliteitsvol jeugdbeleid wenst de club haar seniorenploeg te bevolken met zoveel
mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers. Op die manier kunnen toeschouwers zich identificeren
met de club. Van een enthousiaste en gekwalificeerde hainersstaf krijgen alle jeugdspelers

optimale speel- en ontplooiingskansen. De club verbindt zich er toe elke jeugdspeler op seizoen
basis minim aal 50%o speelgelegenheid te bieden. Daarnaast wil de club de spelers ook begeleiden
en stimuleren om zich op sociaal vlak te ontplooien.

Het opleidingsplan dient als leidraad om de jeugdwerking in goede banen te leiden en vervolgens
om spelers op Srsisch, tactisch, technisch maar ook sociaal vlak, te stimuleren zich zoveel
mogelijk te ontplooien.

Missie:
lngegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur
van een voetbalclub, wil KSK Meeuwen de jeugdafdeling uitbouwen en in stand houden,
zodanig dat de jeugdafcleling de club een herkenbaar irnago bezorgt van voetbalclubs waarvan
het j eugdvoetbal een essenti eel onderdeel uitmaakt.

De hoofddoelstelling is, jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige
talenten optimaal onnn'ikkeld en benut wordon, waardoor een continue doorstroming naar de

senioren en bij voorkeur de I e ploeg mogelijk wordt. Het streefdoel is om een grote groep
eigen opgeleide jeugdspelers in te passen in de seniorenkern. De club heeft als absolute
prioriteit 'het aanbieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding'. Dit in nauwe samenwerkirrg
met de gemeente en andere relevante partners. Daarbij worden enerzijds jeugdspelers 'voetbal
specifiek' opgeleid maar zullen hen anderzijds ook attitudes worden aangeleerd die zij op

maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. Ook zal hen een goede mix voorgehouden
worden tussen studie en voetbal. De club vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis
voelen in de jeugdopleiding en een goed contact blijven houden met de club. Het
verenigingsleven binnen de club is minstens even belangrijk. Allerhande nevenactiviteiten
voor de spelers en hun ouders moeten zorgen dat de club wordt beschouwd als familiale club
binneri de gemeente en regio.
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Doelstellingen:
KSK Meeuwen heeft als voetbalclub zichzelf volgende doelstellingen opgelegd:

1. We willen élke speler, ongeacht zln of haar talenten, elke week laten trainen en voetballen op
een niveau clat bij hem of haar past! Het doel is om elke speler op seizoen basis minimaal
50% speelgelegenheid te bieden. Uiteraard op voorwaarde dat spelers blessurevrij zijn on zich
houden aan de afspraken, zoals deze voorafgaande aan het seizoen aan de spelers zijn
overhandigd.

2. We willen de jeugdjeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel
van heeft, iedere speler maar ook iedere supporter. Het is voor supporters toch bijzonder leuk
dat als je naar het voetbal komt kijken en je dan spelers ziet die je zelf hebt zien opgroeien en
waar je een band mee hebt

3. Educatief willen we een voorbeeldfunctie ven.rllen als het gaat over waarden en norrnell.
respect voor anderen, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en
hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan
met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van
zelfiiertrouwen, omgaan met winst en verlies).

4. Tenslotte willen we ook de beter getalenteerde spelers bij onze club houden. We willen de
meer getalenteerde spelers samen laten trainen zodat ze dan meer met en van elkaar leren en
hun talenten zo goed mogelijk ontplooien.

Dit alles wil de club verwezenlijken in een boven alles 'kindwiendelijke omgeving'waarin
iedere medewerker en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle lagen
van de club. Eén niet onbelangnjk aspect hierbij is dat we onze jeugdspelers en hun ouders ook
trachten op te leiden tot een 'goede' supporter van het eerste elftal en claarnaast te stimuleren tot
'vrijwilliger' bimen de club. Brj dit alles zullen goede contacten onderhouden worden met de
ouders, maar ook met rnogelijke sponsors, supporters, wijwilligers en niet in het minst met de
Gemeente Meeuwen-Gruitrode.

Afspraken:
De club wil zijn jeugd een vooraanstaande rol toedelen en alle middelen geven om:

. de opleidingspiramide in stand te houden en zo de genoemde continue doorstroming naar de

senioren te realiseren

r ook minder getalenteerde kinderen kansen te bieden om wekelijks te voetballen en op
seizoen basis minimaal50Vo speelgelegenheid te bieden.

De club besteedt de nodige aandacht aan de ethische waarden en nonnen die nodig zijn om
veranfwoord in club en samenleving te functioneren door:

. scholing van het kader voorop te stellen en inÍbrmatie hieromtrent aan spelers, ouders en
suppofters te communiceren;
. medewerking te verlenen aan acties van de KBVB of anderen rond anti racisme, fair-play,
enz.;
r het hanteren van gedragsregels binnen de club;

Binnen de jeugdopleiding staan kernwoorden als kwaliteit, sociaal, maatschappelijk en
gedrevenheid hoog in het vaandel.

K.S.K- Meeuwerr 6240 Pagina 3



Realisatie:
Bovens taande wordt gerealiseerd:

. door middel van een degelijke jeugdopleiding met optimale ontplooiingskansen aan haar
jeugdspelers aan te bieden;

. door gekwalificeerde trainers en een kwaliteitsvolle infrastructuuÍ aan te bieden;

. door te spelen met minstens één elftal per leeftijdscategorie in de provinciale reeks;

. door het spelen met één of meer elftallen in de gewestelijke reelcs;

. door het werken met gekwalificeerde trainers die op regelmatige basis bijkomende
opleidingen volgen en zichzelf bij scholen;

. door het bijscholen van bestuursleden, afgevaardigden en vrijwilligers;
r door via open communicatie relevante informatie aan ouders en spelers te bezorgen

gebruik makend van moderne communicatiekanalen zoals email, website en sociale
media;

Daarnaast worden allerhande nevenactiviteiten georganiseerd met de bedoeling spelers te
binden aan de club zoals:

o soccerstage
o tornooien
. kerstbijeenkomsten
4.,

feugdwerking concreet
Hieronder volgen de concrete trainingsdagen van de verschillende leeftijdscategorieën.
Voor het voetbalseizoen20lT-2018 bedraagt het lidgeld:

. voor de leeftijdscategorieën U6 tlmU9 :€ 160,00

. voor de leeftijdscategorieën U10 Vm U11: € 210,00
In het lidgeld is een bal en verzekering inbegrepen alsook iedere 2 jaar clubkleding zoals
een clubpolo en -vest.

Categorieën
Trainingsdagen vanaf

augustus (onder voorbehoud)
Trabter(s)

U6 (geboortejaar 2012) Woensdag 17h45 - 19h00

U7 (geboortejaar 20ll) Dinsdag 18h00 - 19h15 Bo Rijkers

U8 (geboortejaar 2010) Dinsdag 17h45 - 19h00

Donderdag 17h45 - 19h00

Maarten Houben

U9 (geboortejaar 2009) Dinsdag t7h45 * 19h00

Donderdag 17h45 - 19h00

Martijn Bollen

U I 0 (geboortejaar 2008) Maandag 18h15 - 19h30

Woensdag 18h15 - 19h30

Lennert Rogiers

Ul I (geboortejaar 2007) Maandag 18h00 - 19h30

Woensdag 18h00 - 19h30

Patrick Moors - Joey Bauduin

Wens je verder deel te nemen aan de trainingen tijdens de maand augustus en in te schrijven bij KSK
Meeuwen, gelieve het volgende blad in te r,rrllen en te bezorgen aan de jeugdcoórdinator.
Met vragen kan je cerecht op volgende mailadres: fe{r}r"Ësn!Ësiiltkskrneeun'en"be
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INF ORMATIE FIC HE KS K ME ET]II'E N
Inschrijving nieuw lid

NAA.]v{

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEPLAATS

ADRES

WOONPLAATS

TELEFOONNUMMER

GSM OUDER 1

GSM OUDER 2

GSM SPELER

E-MAIL OUDER 1

E-MAIL OUDER 2

E-MAIL SPE,LER

HUISDOKTER

NR.BANKREKENING

MEDIS CHE AANDACHTSPUNTEN:

STICKER MUTUALITEIT
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