Vzw Sporting Kortenberg
Nieuwstraat 3
3071 Erps-Kwerps

Missie & Visie
Sporting Kortenberg wil zich uiten als een voetbalclub voor en van de jeugd.
Om een jeugdvoetballer op te leiden tot een volwassen voetballer dient een stevige brug
gebouwd te worden die door FUN en FORMATION-peilers wordt ondersteund.
Waar staat de jeugdopleiding van Sporting Kortenberg voor ? Met andere woorden: "Waarom
moet jij kiezen voor de jeugdopleiding van Sporting Kortenberg?"
Sporting Kortenberg wil de beoefening van de voetbalsport promoten en mogelijk maken.
Sporting Kortenberg stelt zich tot doel om jongeren via een goed uitgebouwde jeugdopleiding op
een zo hoog mogelijk niveau te laten sporten in hun eigen omgeving, dit in een kader waarbij
voetbalplezier (fun), voetbalopleiding (formation) en verdraagzaamheid hand in hand gaan.
De jeugdopleiding moet synoniem zijn voor organisatorisch, intelligent en gedurfd voetbal. Onze
jeugdopleiding heeft als ultieme ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eerste elftal
zonder het recreatief en sociaal aspect van de jeugdwerking uit het oog te verliezen en waarbij
we uit ieder individu het maximaal bereikbare willen halen in overeenkomst met zijn/haar
individuele talenten en mogelijkheden.
Om die reden willen we onze jeugdopleiding jaar na jaar verbeteren en deze ter beschikking
stellen van alle jeugdspelers zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen
ontwikkelen.
Voorts willen we een voorbeeldfunctie zijn van een jeugdopleiding in de regio door een
herkenbaarheid van de opleiding via speelwijze, maar ook herkenbaarheid via profilering op en
naast het veld.
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Visie
Hoe kunnen we in de toekomst onze missie verwezenlijken? Met andere woorden: "Hoe gaat
Sporting Kortenberg er voor zorgen dat jij een goede voetballer wordt?"

Middelen :
 Zorgen voor een eerlijke verdeling van de beschikbare budgetten tussen jeugd en seniors.
 Promoten en laten beoefenen van voetbal en investeren in vorming van jeugdspelers.
 Investeren in de nodig infrastructuur om een degelijke en kwalitatieve opleiding mogelijk
te maken.
 Investeren in de opleiding van de jeugdtrainers zodat zij onze jeugdspelers beter kunnen
maken.
 Opleiden van jeugd tot volwaardige sportbeoefenaars door deskundige trainers.
 Organiseren van competitie- en bekerwedstrijden, toernooien en vriendschappelijke
wedstrijden.
 De bedoeling is en blijft om zoveel mogelijk eigen jeugd te laten doorstromen naar eerste
elftal. "Andere" spelers worden gekozen om de eigen jeugd aan te vullen en beter te
maken in geval dit nodig mocht zijn. Dit laatste moet ten allen tijde tot een absoluut
minimum beperkt worden.
 Door een open communicatie te voeren met alle betrokken partijen (spelers, leden,
ouders, trainers, sponsors, …) komen tot een betere werking van de club.
 Alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van onze missie.

Peilers van onze visie en waarden eigen aan de club en de
jeugdopleiding:
 Sporting Kortenberg wil zijn eigen identiteit blijven bewaren.
 Sporting Kortenberg heeft de ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor het eerste
elftal.
 Sporting Kortenberg wil erkend worden als een club met een kwalitatief hoogstaande
jeugdopleiding.
 Sporting Kortenberg wil zijn sportieve rol binnen de regio waarmaken door :
o Het standpunt in te nemen dat jeugdvoetbal een individuele sport is met een
collectief karakter;
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o Alle spelers optimale kansen te geven om in functie van het eigen vermogen en
ambitie hun spelersloopbaan uit te werken;
o Een club te zijn voor jonge kinderen die voetbal willen beoefenen ongeacht hun
niveau of aanleg en met het nodige fun-gehalte;
o Een club te zijn voor jongeren die een kwalitatief hoogstaande voetbalvorming
willen genieten en kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een
kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opvoeding;
o Een club te zijn voor jonge beloften, waar ze de overgang van jeugdspeler naar
senior kunnen maken
o Een club te zijn waar gedreven trainers een loopbaan kunnen starten en uitbouwen
door permanente vorming en/of ondersteuning
 Sporting Kortenbeg wil zijn sociale rol binnen de regio waarmaken door:
o Naast onze sportieve opleiding ook een aantal belangrijke maatschappelijke
waarden bij brengen zoals verantwoordelijkheidszin, stiptheid, vastberadenheid,
verdraagzaamheid, vriendschap, beleefdheid, sociaal gedrag, luisterbereidheid,
openheid en vooral teamspirit.
o Het aanbieden van een opvoeding met respect als grootste pijler, wij ondertekenen
het antigeweld- & sociaal beleid van de KBVB als ook het FAIR-PLAY
reglement van UEFA.
o Er voor te zorgen dat ook de ouders van onze jeugdspelers op een gezellige
manier met elkaar doorbrengen en daardoor tegelijk hun kinderen stimuleren om
aan sport te doen.
o Zorgen voor voldoende en gemotiveerd aantal medewerkers, waar ruimte is voor
vriendschappelijke verhoudingen, met waardering voor iedere inzet, zodat met
nodige voldoening en plezier kan gefunctioneerd worden.
o Sporting Kortenberg wil een menselijke benadering in onze sportieve omkadering
bieden door een kindvriendelijke opleiding bij de jongste leeftijdsgroepen en een
stimulerende rol bij de schoolopleiding van de spelers. School gaat steeds voor op
voetbal.

Doelgroepen
Onze doelgroepen zijn vooral:
 Kinderen / jongeren van uit de eigen gemeente of regio
 Instroom van jonge voetbal-minded kinderen (jongens/meisjes) vanaf 5 jaar..
 Kansen geven aan nieuwe spelers die zich voor het eerst bij de club aansluiten en de
mogelijkheid geven om competitie te spelen.
 Aangesloten leden het maximum aanbieden om tot een volledige ontwikkeling te komen
door op een redelijk niveau in competitie verband te spelen.
 Jeugdtrainers de kans geven zich verder te ontwikkelen met doorgroeimogelijkheden
binnen de vereniging.
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Inhoud van de visie op jeugdopleiding
Standpunten inzake intern beleid:
Doorstroming jeugdspelers :
Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor Sporting Kortenberg een primaire taak. De
belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn
groeipotentieel. De beter jeugdspelers, waarin de Technische leiding groeipotentieel ziet,
kunnen uiteindelijk doorstromen van de jeugdploegen naar het tweede of eerste elftal.
Daardoor kan en zal het aantal externespelers beperkt worden. Van zodra een speler zich
aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers
gelijkaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde wordt beoordeeld,
rekening houdend met mogelijke progressie.
Verenigingsleven :
Het is van het grootste belang voor Sporting Kortenberg dat de spelers zich thuis voelen en
met plezier naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten gaan.
Wij geloven dat dit alles zijn oorspong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de
spelers, gereglementeerd door duidelijk afspraken en regels.
Ook ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten
zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen.
Uiteindelijk vertrouwen ze hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan mede
begeleiden en vormen.
Verder willen we ook de vele en gemotiveerde aantal medewerkers in de spotlights plaatsen,
waar ruimte is voor vriendschappelijke verhoudingen, met waardering voor iedereens inzet
zodat met nodige voldoening en plezier kan gefunctioneerd worden.
Ethische en opvoedende waarden :
Zoals in de missie vastgelegd is de opvoeding van de jeugdspelers één van de hoofddoelen
van Sporting Kortenberg.
In verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste belang een
degelijke inhoud mee te krijgen, gekoppeld aan de menselijk waarden. Het besef en effectief
toepassen van waarden en normen is enorm belangrijk.
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Ook voor het imago van de clubs zijn deze waarden en normen belangrijk, de manier waarop
spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe, op en naast
het terrein, bij wedstrijden, trainingen en activiteiten.
Sporting Kortenberg gelooft sterk in:






Promotie van antiracisme, antidrugs, antidoping
Strijd tegen elke vorm van agressie tov kinderen
Bestrijden van vandalisme en pesterijen
Fair-play
Eigen jeugd !
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