Missie Visie

Genk VV - Missie Jeugdopleiding
De jeugdwerking van Genk VV heeft een centrale plaats in het sportieve beleid van de
club. De club wenst door een kwaliteitsvol jeugdbeleid de basis van haar A elftal uit eigen
jeugdwerking samen te stellen.
(67% van de huidige A en B-kern zijn jongeren uit eigen opleiding)
De club wenst door deze houding tevens een voorbeeldfunctie te vervullen en dit zowel
richting de voetbalwereld als richting maatschappij.
"Wie zich tijdens zijn jeugd verdienstelijk maakt als sporter realiseert voor zichzelf en de
maatschappij waarin hij of zij later terechtkomt een meerwaarde."
Genk VV wenst getalenteerde jonge spelers met de beste mensen (opleiding, diploma's, CV)
en middelen (accommodatie, investeringen) kwaliteitsvol (opleidingsplan, bijsturing) te
omringen. Hierdoor krijgen zij maximale kansen om zich als voetballer in al zijn aspecten te
ontwikkelen met als doel door te stoten als meerwaarde naar ons eerste-elftal.
Ongeacht de kwaliteiten krijgt de jeugdspeler de kans om zijn geliefde sport wekelijks te
beoefenen en zich verder te ontplooien. Op 23 december 2009 ondertekende de JO de
Panathlon-verklaring waarin gesteld wordt dat iedereen het recht heeft om te sporten.
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Missie Visie

Genk VV - Visie Jeugdopleiding
Genk VV heeft een visie ontwikkeld die voor ons een belangrijke leidraad zal vormen bij onze
jeugdopleiding. Wij willen sport (en dan voetbal in het bijzonder) binnen Stad Genk promoten
en dit in een familiale, gezellige doch ambitieuze club.
Spelvreugde en enthousiasme zullen bij ons op de eerste plaats komen om elke speler
individueel aan de top van zijn/haar kunnen te brengen. Hiervoor willen wij samen met onze
vrijwilligers en medewerkers een kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding
aanbieden die vervolgens moet leiden tot een eerste elftal dat zoveel mogelijk bestaat uit
talentvolle jeugdspelers uit onze eigen jeugdopleiding.
Onder kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding verstaan wij:
• Een totale plezierbeleving en spelvreugde in een familiale clubsfeer voor onze spelers.
• Een jeugdopleiding op een voor iedereen zo hoog mogelijk niveau, rekening houdend met
De beperkingen en kwaliteiten van elke speler.
• De vervulling van een sociale- en maatschappelijke rol door ieder kind gelijke kansen te
bieden via het voetbal en de verschillende nevenactiviteiten.
• Een zo groot mogelijke doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal
• Een jeugdwerking met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en ervaren begeleiders
• Een respectvolle houding tegenover elkaar en tegenover anderen
Om de totale plezierbeleving in een familiale clubsfeer te garanderen, streven wij ernaar om
zoveel mogelijk belanghebbenden bij onze clubwerking in te schakelen om zo de
betrokkenheid bij onze club te versterken en uit te bouwen. Verder staat onze club voor
continuïteit- en stabiliteit op korte termijn en groei op langere termijn. Wij willen onze basis
dan ook constant verbreden om zo de doorstroming van onze talentvolle jeugdspelers naar
het eerste elftal, onze top, zo groot mogelijk te maken. Bij de uitbouw van onze basis en de
weg naar de top maken wij werk van een goede balans tussen mensen en middelen. Onze
medewerkers en onze financiële middelen laten wij dan ook mee groeien in verhouding tot
onze leden om zo de gezondheid van onze jeugdwerking te blijven garanderen.

Stamnummer KBVB : 05952

Genk er Voetba lvereniging VZW
Heizeisstraat 18 - 3600 Genk - Tel: +32 89 35.50.65 (kantine) - www .genkervv.be - info@genker vv.be
Ondernemersnr : 0412 446 572 - KBC IBAN : BE35 4530 2989 0137 Bic : KREDBEBB

Missie Visie

Stamnummer KBVB : 05952

Genk er Voetba lvereniging VZW
Heizeisstraat 18 - 3600 Genk - Tel: +32 89 35.50.65 (kantine) - www .genkervv.be - info@genker vv.be
Ondernemersnr : 0412 446 572 - KBC IBAN : BE35 4530 2989 0137 Bic : KREDBEBB

