Jeugdwerking SK Herdersem
Cmp : Koekeroel, adres : Koekeroel, 9310 Herdersem 0471/838235

ALGEMEEN BELEIDSSPLAN

STATUTAIR DOEL
Onze vereniging heeft statutair tot doel:
• Het organiseren en inrichtingen van sportontmoetingen, meer specifiek en vooral
veldvoetbalwedstrijden.
• Het in gereedheid brengen en uitbaten van sportvelden.
• Het stichten en het uitbaten van drankgelegenheden.
• Het organiseren van evenementen, zowel binnen als buiten de bestaande gebouwen.

MISSIE / VISIE
In haar bijna 50-jarig bestaan heeft SK Herdersem zich een niet meer weg te denken plaats verworven in
de Herdersemse gemeenschap en ver daarbuiten. Een vereniging met ruim 200 leden, in een gemeente
met ongeveer 2500 inwoners, vervult tegenwoordig meer dan alleen maar een voetbalfunctie. Velen
besteden belangeloos heel veel vrije tijd aan onze club. De club vervult derhalve dan ook een duidelijke
maatschappelijke en sociale functie. Het is van groot belang dat de club zich terdege bewust is van deze
ontwikkelingen en hierop inspeelt.
SK Herdersem wil op langere termijn met prestatiegerichte elftallen op een zo hoog mogelijk niveau
uitkomen. Dit is een doelstelling die niet zomaar wordt bereikt. Voor goede prestaties heb je namelijk
allereerst goede (jeugd)spelers nodig. Maar met goede (jeugd)spelers alleen redt men het niet. De spelers
moeten kunnen trainen. Er moeten goede omstandigheden en andere randvoorwaarden aanwezig zijn.
Kortom, men moet zich thuis en prettig voelen. En zelfs dat is niet voldoende. Zo heeft SK Herdersem ook
een maatschappelijke functie te vervullen, waarbij niet zozeer de prestatie de boventoon voert, maar meer
het recreatieve aspect. Voor het waarborgen van continuïteit, moet er voldoende instroming zijn. Daartoe
zal de jeugd allereerst lid van SK Herdersem moeten willen worden. Vervolgens zullen zij zich dan ook nog
eens op een positieve manier moeten kunnen ontwikkelen. Dit vraagt een goede jeugdopleiding en
jeugdbegeleiding binnen de club en het scheppen van een aantrekkelijk klimaat, met voetbalplezier,
discipline en teamspirit als belangrijkste pijlers.
Het is duidelijk dat binnen de doelstellingen van SK Herdersem de jeugdopleiding een heel belangrijke rol
speelt. De jeugd is immers de toekomst van de club en vorm de basis van een voetbalclub in al zijn
facetten.

LANGE TERMIJN
Op (middel)lange termijn heeft SK Herdersem als taak volgende doelstellingen te realiseren:
•
•
•
•
•

Competent Bestuursorgaan binnen het vooropgestelde organigram.
Continue financiële gezondheid van de club.
Een volwaardige provincialer te zijn in de regio.
De uitbouw van de accommodatie te voltooien.
Een competitief en recreatief jeugdniveau aan te bieden.

KORTE TERMIJN
Om de 5 doelstellingen op (middel)lange termijn te realiseren werd een actieplan opgesteld om deze te
kunnen realiseren. Volgende zaken werden opgenomen in het actieplan:
Competent Bestuursorgaan
• Aanwerven van competente mensen voor een specifieke functie
• Het opstellen van een communicatie-plan
• Het evalueren en bestendigen van de structuren binnen de club
• Het opmaken van een vrijwilligersbeleid
Financiële gezondheid
• Het volgen van een strikte budgettering en opvolging van inkomsten en uitgaven
• Het bestendigen van bestaande en het aantrekken van nieuwe sponsors
Volwaardige provincialer
• Uitkomen in alle jeugdreeksen, zodat er later een continue doorstroming van de jeugd naar beloften en
1e Elftal is.
• Een drop-out vermijden van de bestaande spelers
Uitbouw accommodatie
• Het onderhoud van de terreinen bestendigen en verder uitbouwen
• De bestaande verouderde kantine en kleedkamers vervangen door een nieuwe infrastructuur
Competitief en recreatief jeugdniveau
• Voorzien van opleidingen voor onze jeugdtrainers (behalen diploma’s)
• Rekrutering jeugdspelers optimaliseren
• Een drop-out vermijden van de bestaande jeugdspelers

Met onze slogan ‘Familiale club met professionele structuur… en niet andersom’ willen we een krachtig
signaal geven wat betreft de eigenheid van onze club.
Het familiale karakter willen we bekrachtigen door waarden als respect, openheid, gelijkheid en
communicatie voorop te stellen in alle facetten van de clubwerking.
Een professionele structuur moet dan weer de basis zijn van onze organisatie en het fundament zijn van
een stabiele club met de nodige aandacht voor verandering in het sport(voetbal)landschap en de
maatschappij.

