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 A 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
Panathlonverklaring waarin gesteld wordt dat iedereen het recht heeft om te sporten.

Genk VV - Visie Jeugdopleiding

De jeugdwerking van Genk VV is geen vrijblijvende activiteit.
De jeugdwerking van onze club vervult een centrale plaats in het sportieve beleid en het
algehele clubgebeuren. Daarom wenst Genk VV over een model jeugdwerking te beschikken,
een jeugdwerking waarop we fier mogen zijn.
(zie jeugdplan)
Dit betekent dat we een hogere kwaliteit nastreven. Deze kwaliteit kan enkel gewaarborgd
worden en blijven als er op een weldoordachte manier wordt gewerkt. In overleg en
samenwerking ons steeds afvragen: "Wat en hoe kan het beter"
Het doel is aan jonge spelers maximale kansen geven om zich optimaal als voetballer te
ontwikkelen door hen met de beste mensen en middelen te omringen en zodoende hen
maximale kansen te geven om door te groeien naar ons A - elftal.
In dit complexe proces staat het kind/adolescent in zijn totaliteit centraal;
De jeugdopleiding leert de jeugdspeler om te gaan met gestelde regels, normen en
bepaalde waarden. Spelers en ouders het FAIR PLAY CHARTER laten beleven is een
hoofdwaarde binnen de jeugdopleiding.
Door sportieve en sociale nevenactiviteiten tracht de jeugdopleiding een wij-gevoel- te
creëren, dat wanneer deze spelers hun weg naar het 1ste elftal vinden terug te vinden is in de
entourage rondom de club. De belangstelling van buitenaf wordt immers voornamelijk
bepaald door een persoonlijke band met de clubspelers.
Voetbal spelen, is FUN beleven. In onze opleiding trachten wij een sfeer te creëren
waarin de spelers worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan
met winnen en verliezen. De ontplooiing van de speler op langere termijn primeert
boven wedstrijdresultaten op korte termijn
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