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Missie en visie
SK Grembergen ondertekende ook de Panathlonverklaring !

Sociaal:


Sociale ontwikkeling



Respect voor alles en iedereen



Binding met de club



Plezier in het spelletje

Sportief


Herkenbaar verzorgt voetbal met progressieve balcirculatie
o

Opstelling 4-3-3 met aanvallende driehoek

o

Zonevoetbal



Kwalitatieve opleiding : gediplomeerde trainers die zich op elk ogenblik bijscholen



Doorstroming jeugdspelers naar 1e elftal

Visie
Wij willen een sociaal verantwoorde jeugdwerking met als speerpunten :
Respect:
Wij willen dat jeugdspelers respect en fair-play tonen naar medespelers, opleiders, tegenstanders,
scheidsrechters en accommodatie, alsook jeugdspelers die neen zeggen tegen verboden
middelen (drugs, doping,…) en omkoping.
Plezier:
Iedere jeugdspeler moet met plezier zijn hobby kunnen uitvoeren en wij willen daarvoor zorgen
door middel van plezante trainingen, positieve coaching en garantie op speeltijd. Elk kind moet
zich kunnen ontplooien op zijn eigen niveau, net daarom bieden wij zowel regionaal als provinciaal
voetbal aan waarbij FUN & FORMATION de 2 pijlers zijn van onze jeugdopleiding.
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Ontwikkeling:
De jeugdspelers moeten zich sportief en sociaal kunnen ontwikkelen in een kindvriendelijke
omgeving, rekening houdend met de sociale normen en waarden binnen onze jeugdwerking.
Clubbinding:
SK Grembergen is een familiale club. Wij willen jeugdspelers aan de club binden door het
organiseren van sociale activiteiten en het creëren van een groepsgevoel. Wij proberen iedereen
te betrekken in het uitvoeren van enkele algemene activiteiten waardoor de binding met onze
club alleen maar wordt versterkt. Tevens werken wij samen met scholen en plaatselijke
jeugdbewegingen zodanig hier ook de binding met de club wordt aangeknoopt.

Verder willen wij een ambitieuze sportieve jeugdwerking met als speerpunten:
Herkenbaar voetbal:
Wij willen alle leeftijden in een herkenbare speelstijl laten spelen met progressieve balcirculatie,
ongeacht hun niveau :
-

elke ploeg speelt in zone

-

vanaf U15 : opstelling 4-3-3 met aanvallende driehoek

Kwalitatieve opleiding:
Wij willen een kwalitatief hoogstaande opleiding bieden, die als zodanig ook zijn uitstraling en
aantrekkingskracht heeft, waarbij FUN & FORMATION hoog in het vaandel worden gedragen
en waarbij mooi en verzorgd voetbal naar boven komen. Wij willen een voorbeeld zijn voor
andere clubs uit de regio. Tevens willen wij ook onze trainers opleiden en laten bijscholen
zodanig onze spelers hier nog beter kunnen worden begeleid.
Doorstroming:
-

positief staan tov een transfer van een jeugdspeler naar nationale reeksen

-

minimaal 1 jeugdspeler per seizoen laten doorstromen naar de A-kern

-

trachten om de beloftenkern jaarlijks aan te vullen met jeugdspelers

-

proberen om minimum 50 % van de A-kern te laten bestaan uit spelers die uit onze
jeugdwerking komen
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Langetermijnvisie
Naar de toekomst toe zijn deze doelstellingen geformuleerd:


SK Grembergen is een hechte vereniging waar respect centraal staat en waar iedereen
graag wil bij horen.



Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding uitbouwen met een 2 sterren label van FOOT PASS, of
hoger, die bij de beste opleidingen van de regio behoort, waarbij spelers zich volledig op
hun eigen tempo kunnen ontplooien.



Jaarlijks een speler uit de eigen jeugdwerking laten doorstromen naar de kern van ons 1e
elftal en maximale doorstroming van de jeugdspelers naar onze beloften kern.



Alle spelers, die de volledige jeugd hebben doorlopen en die eindigen op provinciaal
niveau, kunnen minstens terecht in een eerste elftal van een andere club.



Een accommodatie bekomen waarover positief gesproken wordt.

Investeringen op lange termijn


Vernieuwde kleedkamers met kantine en extra sportieve ruimtes



Kunstgrasveld om trainingen te optimaliseren



Aanpassing verlichting B-terrein

Bezoek ook onze website www.skgrembergen.be om op de hoogte te blijven van het sportieve
reilen en zeilen van de club!
Hans Burghgrave
Jeugdvoorzitter
GSM 0479/70.60.15
burghgrave@scarlet.be

Van den Bossche Bjorn
TVJO
GSM 0477/48 99 07
bjorn_vdb020@hotmail.com
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