Aalst, april 2008

Visietekst Jeugdbeleid
---

Wat vindt Korfbalclub AGO Aalst belangrijk voor de komende jaren?
Waarom en hoe wil AGO dit bereiken?
AGO wil een korfbalvereniging zijn:
Op sportief vlak:
- waar er een evenwicht bestaat tussen de kwantitatieve doelstellingen/aanpak en de kwalitatieve
doelstellingen/aanpak.
- waar elk (nieuw) lid kan trainen en wedstrijden kan spelen in een team, waarin hij/zij zich op zijn
gemak voelt qua spelniveau; er wordt belang gehecht aan het onthaal van elk nieuw lid;
- waar sportiviteit hoog in het vaandel gedragen wordt;
Wat de club betreft:
- waar de leden met tevredenheid komen en waar ze met tevredenheid over praten;
- waar de jeugd leert omgaan met anderen (jongens/meisjes, jongeren/ouderen, van verschillende
afkomst, ...) vermits wij dit van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen vinden;
- waar men sociale contacten kan leggen, ondermeer door activiteiten te organiseren naast korfbal;
- die in Aalst en omgeving en in de korfbalwereld bekend staat als een enthousiaste en positieve
vereniging.

Welke strategie wordt hiertoe aangewend:
Op sportief vlak:
Verantwoording:
- elk (nieuw) lid moet “gewoon lekker korfballen”;
- leden moeten met tevredenheid komen en erover praten;
We trachten deze visie te bereiken aan de hand van volgende streefdoelen/richtlijnen:
- alle jeugdcategorieën beschikken over twee teams, met voldoende jeugdspelers in elk team
(minimaal 8) - tot en met scholieren gaan beide teams voor een algemene sportieve ontwikkeling;
vanaf junioren is één team meer prestatiegericht en gaat voor kwaliteit; één team gaat voor de
sportbeoefening in de breedte. Wanneer er slechts één juniorenteam is, primeert de
prestatiegerichtheid.
- elk team beschikt over ten minste één (bij voorkeur twee) gekwalificeerde trainer(s)/coach(es) en
een begeleider, zoals omschreven in hun functieprofiel;
- elk team en elke jeugdspeler heeft eigen kwalitatieve doelstellingen/een eigen aanpak; deze
worden jaarlijks geëvalueerd en desgevallend aangepast;
- oprichting van een bewegingsschool voor de min-zesjarigen;
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- elk jeugdlid streeft zijn/haar doelstellingen en deze van zijn/haar team na;
- elk team traint en speelt wedstrijden;
- elk jeugdlid wordt geïnformeerd over de selectieprocedure, geldig voor alle jeugdteams, met
eventueel specifieke criteria per team;
- er wordt belang gehecht aan het onthaal van elk nieuw lid;
- van elk lid wordt een fiche/dossier opgesteld.
- de club zal een actieve rol te spelen in het opleiden van jeugdleiders(-sters) > trainers en
begeleiders; het “Technisch Comité Jeugd” volgt dit op; de club voorziet hiertoe de nodige
financiële middelen in de begroting;
- jaarlijks wordt een trainingsweekend ter voorbereiding van het sportjaar georganiseerd;
- er wordt duidelijkheid gegeven over de genomen beslissingen;
- het verenigingsbelang gaat boven het individueel belang;
Wat het clubleven betreft:
Verantwoording:
-

de jeugdleden komen tevreden naar de club en spreken er met enthousiasme over;
de jeugdleden leren met elkaar om te gaan in clubverband;
wisselwerking tussen jeugdleden, ouders, begeleiders en clubverantwoordelijken;
organisatie van sociale contacten;
in Aalst en omgeving alsook in de korfbalwereld staat AGO bekend als een enthousiaste en
positief ingestelde vereniging;

We trachten deze visie te bereiken door:
- 5 maal per jaar”buitenkorfbalse”activiteiten te organiseren voor leden;
- de oprichting van een jeugdraad met vertegenwoordigers van de jeugdteams, ouders,
clubverantwoordelijken, die kunnen fungeren als aanspreekpunt voor de actuele jeugdwerking;
- de actieve inzet van de ouders van de jeugdleden te bewerkstelligen, betreffende de organisatie
van en de verplaatsing naar de wedstrijden, het onderhoud van de sportkledij, de organisatie van
de “nevenactiviteiten”, e.d.m.;
- de actieve steun van de jeugdleden in het nastreven van de doelstellingen van zijn/haar club;
- deelname aan manifestaties/activiteiten binnen en buiten Aalst;
- publicaties over de vereniging in de lokale media en op het internet.
- het verenigingsbelang boven het individueel belang van de leden;
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